
 

 

 
Прогрес, регрес чи статус-кво: економічні  

підсумки та перспективи України 

04.01.2019 

З однієї сторони, 2018 рік характеризувався відносним спокоєм 
економічної ситуації у країні, а з іншої – відсутністю здобутків. Про це 
йдеться в матеріалі, який підготовлено експертами Міжнародного центру 
перспективних досліджень. 

 

При цьому, зовнішньоекономічна ситуація у 2019 році може погіршитися, що 
призведе до більшої стагнації або навіть до економічної кризи. Україна ж входить до 2019 
року повністю непідготовленою через неспроможність та небажання уряду виявляти 
політичну волю до впровадження змін. Відповідно, Україні слід навчитися мінімізувати 
економічні ризики ймовірних подій, а не тільки їх наслідки постфактум.  

 
Чим запам'ятався 2018 рік? 
 

Порівнюючи з попередніми роками, економіка України у 2018 році розвивалася за 
відсутності значних потрясінь. Основними ж змінами, які біль-менш вплинули на 
економічний розвиток, були наступні: 

 

Макроекономіка та фінанси: Серед досягнень у цій сфері можна відзначити те, що 
вперше з моменту кризи банківський сектор став і залишається прибутковим. Також зросли 
податкові надходження. З іншого боку, це зростання було більше викликано інфляційними 
процесами в країні і збільшенням заробітних плат. Це вплинуло на розширення податкової 
бази та, відповідно, податкових надходжень. Наприкінці ж 2018 року був прийнятий 
збалансований бюджет. З іншої сторони, відчувалися повільні темпи економічного 
зростання і недостатнє зростання внутрішнього виробництва, помітно посилився 
інфляційний тиск. Відповідно, була підвищена облікова ставка, яка нині сягає 18¿ річних і 
що відповідно стримує економічний розвиток. Подальша ж стабільність економіки навряд 
чи буде здатна «керуватися» тільки обліковою ставкою і валютною інтервенцією. Трирічне 
ж бюджетне планування для мінімізації шоків так і не було запущено. До того ж, в економіці 
спостерігається: недостатній обсяг інвестування, проблеми зі своєчасним освоєнням 
грошей фінансових організацій та інших фондів на інфраструктурні проекти; частка 
непрацюючих кредитів в українській економіці сягнула 54,31¿ (станом на жовтень 2018); 
проблеми з відшкодуванням підприємствам ЖКГ пільг та субсидій. 

 

Міжнародна економічні відносини: Створилося враження, що тільки НБУ в 2018 р. 
боровся з результатами неринкового підвищення цін, турбулентності на зовнішніх ринках і 
зниження інтересів інвесторів до України. При цьому, спостерігалася відносна стабільність 
гривні, протягом року динаміка поповнення золотовалютних резервів мала позитивний 
характер. У той же час, зберігалися асиметрії у зовнішній торгівлі і недостатнє лобіювання 
національних інтересів. Зокрема, це призвело до того, що Україна використовувала квоти 
по основних групах торгівлі товарами з ЄС у перші місяці 2018 року. Згідно останніх даних 
Держстату, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за 3 квартали 2018 
року становить $ 3,45 млрд. Для порівняння, за аналогічний період 2017 року від'ємне 
сальдо зовнішньоторговельного балансу становило $ 1,11 млрд. Окрім цього, також слід 
зазначити наступні факти: еміграція залишається однією з основних проблем України 
останнього часу; вихід на зовнішній ринок запозичень у 2018 році не мав гострої 
необхідності, стратегія по зовнішньому і внутрішньому боргу залишається декларативною; 
протягом року Україна так і не змогла домовитися з МВФ про транш. Залишається 
невеликий шанс отримати транш під новорічні свята. 

 

«Неринкові шоки»: Серед «неринкових шоків» у 2018 році особливо виділяються 
наступні: 1) Ситуація в акваторії Азовського моря та проблеми з проходженням кораблів до 
українських портів. Незважаючи на те, що загальний товарообіг азовських портів зараз 
ледь сягає 4 млн тон, затримки у морській доставці вантажів у цьому регіоні створили 
загрози функціонуванню місцевої інфраструктури та погіршили транзитний статус 
України. 2) Запровадження воєнного стало прецедентом для України і для української 
економіки. І хоча він не вплине суттєво на стан економіки 2018 року, проте він дав 
негативні сигнали інвесторам щодо розвитку ситуації в країні. 

 

Енергетика: З позитивного варто відзначити стимулювання збільшення частки 
зеленої енергетики. З іншого боку на даний момент частка відновлюваної енергії в Україні 
становить лише 1,8¿ (у вартості - 8,3%). Крім цього, Стокгольмський арбітражний суд 
зобов'язав Газпром виплатити українській компанії $4,63 млрд за недопоставку газу по 
транзитному договору (чи $ 2,56 млрд з урахуванням боргу української сторони за 
поставлений газ). Інших же досягнень у енергетичній сфері не було. Залишилися всі ті самі 
проблеми пов'язані з формульним «утворенням» тарифів, питаннями субсидій та 
розрахунків між основними постачальниками в Україні (через що у ряді міст були проблеми 
з отриманням гарячої води та опалення), загальним постійним підвищенням тарифів для 
домогосподарств і промислових виробників, перевантаженням електростанцій тощо. До 
того ж, непродумана політика уряду, недостатні обсяги газу у сховищах на початку березня 
призвели до його дефіциту в країні (через що було навіть оголошено надзвичайну 
ситуацію), і який покрили додатковим дорожчим імпортним газом. 

 

Приватизація: Знову спостерігався провал приватизації, в т.ч. через погане 
розпорядження держмайном і невмінням продавати: продаж державного майна приніс 
набагато менший обсяг надходжень до державного бюджету, ніж було заплановано. 
Причиною були зриви / невдачі продажу великих об'єктів приватизації через їх 
незадовільний стан, в т.ч. фінансовий, та особливості участі в тендерах, політизованість 
деяких рішень. Невміння продавати підприємства мало результатом погіршення 
привабливості об'єктів, що продаються, і знизило їх оціночну вартість та можливі 
надходження до бюджету. Як результат, велика приватизація перенесена на 2019 рік. 

 

Покращення прозорості: У даному аспекті, частково підвищилася прозорість 
банківської системи як такої завдяки новим вимогам до організації системи управління 
ризиками, оприлюдненню даних про складові і про достатність капіталу банків, був 
створений кредитний реєстр. Щодо інших сфер економіки, то був запущений онлайн-ресурс 
для відстеження цін, запроваджені нові розділи на e-data щодо відкритості даних місцевих 
бюджетів, спостерігалася деяка ступінь детінізації і поліпшення сервісного обслуговування 
платників податків, були запущені мала приватизація на ProZorro.Продажі та пілотний 
проект по впровадженню електронного чека (e-Receipt). Тим не менше, відкритість даних 
навряд чи на даному етапі ефективно вплинула на мінімізацію корупції в країні. 

 
 

 
Що очікує Україну у 2019 році? 
 

Макроекономічні показники: 1) Зростання ВВП 2019 року уповільниться до 2,3¿ 
через нижчі темпи зростання світової економіки та спрямування значних обсягів коштів на 
виплати за боргами. 2) На початку року, інфляція відчутно прискориться через підвищення 
цін на газ для населення та відповідний перегляд тарифів на опалення та гарячу воду. 
Загалом же, інфляція 2019 року знизиться до 6,8¿, насамперед унаслідок жорсткої 
монетарної політики. 3) Передвиборча кампанія може привести до підвищення соціальних 
стандартів за браком достатнього економічного зростання. 

 

Енергетичний аспект: Питання стратегії досягнення енергетичної безпеки у 
цілому залишається одним з найважливіших викликів для національних інтересів України. 
Український уряд оголосив плани щодо досягнення країною енергетичної незалежності та 
щодо стійкого розвитку, але шлях залишається розмитим. Реалізація російських проектів 
альтернативних газогонів може залишити Україну на узбіччі такого важливого елементу 
економічної діяльності як транзит газу, призвести до значних фінансових втрат. Зокрема, 
31 грудня 2019 року завершується контракт між Газпромом і Нафтогазом на транзит газу. 
При цьому, "Газпром" подав позов про розірвання транзитного контракту через Україну. 
Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма об'єднав в одну справу вищезазначений 
позов з позовом "Нафтогазу" про перегляд тарифу на 12 млрд доларів.  

 

Міжнародні фінанси: Зважаючи торгівельні війни та процеси відтоку капіталу з 
країн що розвиваються, Україна може мати менші надходження валютної виручки. До того 
ж, ринок позичок стане більш дорогим. Частково країні посприяє новий транш МВФ, але 
зважаючи на те, що наступного року Україні необхідно виплатити $ 5,88 млрд зовнішнього 
боргу та $ 14,8 млрд внутрішнього, і на те, що золотовалютні резерви прогнозуються на 
тому самому рівні, то його обсягів буде не достатньо для вирішення усіх проблем 
української економіки. Уряду необхідно буде шукати шляхи самостійного виходу з ситуації. 
За умов відсутності стратегії держави по управлінню зовнішнім та внутрішнім боргом 
постають додаткові виклики для розвитку країни. Окрім цього, не було остаточного 
рішення Високого суду Лондона щодо «боргу Януковича» в розмірі $3 млрд і теоретично 
воно може бути прийняте у 2019 році.  

 
 

Основні сценарії та рекомендації 
 

Таким чином, українська економіка не досягла значних результатів у 2018 році та 
залишається вразливою до зовнішніх шоків наступних років. Постає нагальна потреба 
мінімізувати перелічені ризики економічному розвиткові країни. На фоні ж меншої 
оптимістичності уряду щодо 2019 року, стає помітною проблема замкнутого кола 
«утримання стабільності – брак економічних перспектив» і постає питання, як з нього 
вирватися і що робити далі. У цьому руслі, запровадження дієвого середньострокового 
планування могло б теоретично додати "передбачуваності" розвитку української 
економіки. З іншого боку, практично застосувати такий підхід в реаліях України досить 
складно без зменшення вразливості до внутрішніх і зовнішніх шоків. Відповідно, будь-які 
плани можуть бути легко "зіпсовані" в умовах турбулентності. До того ж, більшість 
індикаторів українських планів встановлюються вручну і залежать від "настрою" влади, 
тобто носять зазвичай статичний, а не динамічний характер. Вони не змінюються 
автоматично на основі формульних розрахунків в залежності від ситуації і не гарантують 
оперативність оновлення планів, їх актуальність і незалежність від рішень уряду. Невідомо 
яким буде фінальний результат. Таким чином, важливим є те, яким чином відбудеться 
"перезавантаження" влади наступного року після виборів. Враховуючи зазначене, 
необхідно зберігати стабільність у міжвиборчий період. Загалом же, позитивний сценарій 
розвитку української економіки у 2019 році є малоймовірним і не є доцільним для 
розгляду. Тому залишається виокремити наступні сценарії. 

 

1. Базовий сценарій. Найбільш вірогідним виглядає базовий сценарій. Згідно нього, 
перехідний уряд не ризикуватиме робити значних змін та впроваджувати реформи. 
Українська економіка продовжить свій стагнаційний тренд розвитку. З іншої сторони, це не 
спричинятиме супротиву зі сторони зацікавлених стейкхолдерів і уряд зможе виконувати 
свої функції. 

 

2. Негативний сценарній. У разі негативного сценарію, післявиборчий період 
характеризуватиметься блокуванням рішень перехідного уряду, невизначеністю і 
відсутністю часу для маневру. Україна ризикує так і не отримати транш МВФ і буде 
неспроможною виплатити борги. Це матиме наслідком технічний дефолт країни. 

 

3. Радикальний сценарій. Хоча це малоймовірний сценарій, він все одно можливий. 
Можливо також, що будь-який обраний президент схильний приймати більш радикальну і 
більш праву позицію, як це часто трапляється в країнах, які переживають війни або затяжні 
військові конфлікти. Якщо це буде так, то найбільш імовірним результатом зовнішньої 
політики буде погіршення відносин із Заходом, серія криз у відносинах із західними 
сусідами України та ескалація відносин з Росією. Зовнішня політика такого президента буде 
більш схильна до ризику та, швидше за все, буде більш ізольованою. ... 

 

Відповідно, у період "перезавантаження" робити зміни буде недоцільно й складно. 
Але вже після остаточного формування уряду, важливим буде переосмислення 
економічного розвитку, бо інакше Україна не зрушить з місця стагнаційний тренд. Тим не 
менше, з кожним роком, Україна набирається досвіду і 2019 рік може бути надзвичайно 
плідним. У 2019 році буде складно впроваджувати зміни, однак після затвердження 
українського уряду буде потрібно переосмислити економічний розвиток країни. 
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Тези виступу Голови Верховної Ради України на 
закритті IX сесії ВРУ VIII скликання 

 

 
18.01.2019   

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, закриваючи 9 
сесію Верховної Ради України VIII скликання, назвав її «справді 
історичною» і наголосив на високому рівні відповідальності усіх 
народних депутатів, незалежно від того, до якої фракції вони 
належали. 

Голова Українського парламенту поінформував про результати піврічної роботи. 
Зокрема, за час 9 сесії Верховна Ради України прийняла 140 позитивних рішень. Прийнято в 
цілому – 75 законів. Прийнято в першому читанні – 20 законопроектів. Крім того, прийнято 
45 постанов Верховної Ради України. «Це статистика, просто цифри, але за кожною з них 
стоїть цілий напрям, стоять долі людей, і найголовніше – доля Держави», - наголосив він. 
А.Парубій нагадав про найважливіші з ухвалених законопроектів. За його словами, найвищу 
увагу Верховна Рада України надавала питанням національної безпеки та оборони. Так, 
Голова Парламенту зазначив, що 6 грудня 2018р. Парламентом був прийнятий ініційований 
Президентом України Закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і Російською Федерацією. «Це політичний крок, який 
підтверджує незворотність незалежності та суверенності нашої країни і Євроатлантичний 
вибір України. Таким чином, Український парламент поставив крапку у дискусії про 
поточний стан українсько-російських відносин», - сказав він. Одним із головних завдань 
Парламенту, у тому числі і його як Голови Верховної Ради України, А.Парубій назвав 
забезпечення незворотності курсу України до членства в НАТО та Європейському Союзі. 
«Український парламент ще 8 червня 2017 року на законодавчому рівні змінами до законів 
закріпив, що членство в ЄС є нашою ключовою позицією», - зазначив Голова Парламенту. 
«Але нам було важливо не дати жодного шансу, навіть мрії про реванш», - підкреслив 
А.Парубій, нагадавши факт зміни зовнішнього курсу України за п’ять хвилин «під час 
голосування руками» попереднім Парламентом декілька років тому. «За Постанову щодо 
незворотності курсу України до членства в НАТО та Європейському Союзі проголосувало 
311 народних депутатів, вже отримано позитивне рішення Конституційного Суду, - нагадав 
Голова Парламенту і зазначив. - Тепер потрібно ще одне голосування у Верховній Раді – 
конституційною більшістю у 300 голосів для здійснення важливого державницького 
кроку». За його словами, це одне з тих питань, з якого необхідно розпочати наступну сесію 
Верховної Ради України. Голова Верховної Ради повідомив, що з моменту ухвалення та 
презентації у лютому 2018 року Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Верховною Радою було прийнято 11 
євроінтеграційних законів в цілому та 5 законопроектів у першому читанні. «Забезпечення 
виконання цієї Угоди також є одним з наших пріоритетних питань і таким залишиться на 
наступну сесію», - додав А.Парубій. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ 
 

 
А.ПАРУБІЙ 

 
 
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 
 

 
 

 КОМІТЕТИ & КОМІСІЇ 
 

02.01.2019 

 Комітет розглянув результати фінансового аудиту виконання бюджетних програм 
Міністерством екології та природних ресурсів. докладніше 

 
04.01.2019 

 Комітет у закордонних справах протягом 2018 р. опрацював 55 проектів законодавчих 
актів та провів понад 70 міжнародних зустрічей. докладніше 

 
16.01.2019 

 Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики підбив підсумки роботи 
протягом дев’ятої сесії, затвердив плани на наступну і розглянув низку поточних питань. 
докладніше 

 Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради розглянув пропозиції 
до порядку денного десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання. докладніше 

 
17.01.2019 

 У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
обговорено запровадження механізму монетизації житлових субсидій та вивчення його 
можливих наслідків на сферу соціального захисту населення. докладніше 

 
 
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ 
 

14.01.2019 

 У Верховній Раді України протягом дев’ятої сесії восьмого скликання розглянули 364 
законопроекти (інфографіка). докладніше 

 
15.01.2019 

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

16.01.2019 

 Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше 
 
17.01.2019 

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

 
18.01.2019 

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

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ 
 

 

 

 
 

Україна впевнено прямує до членства  
в ЄС та НАТО 

 
 

 

 
16.01.2019 

Україна впевнено йде своїм шляхом: це шлях побудови 
демократичної, правової, європейської держави, яка чітко і 
цілеспрямовано прямує до членства в Європейському Союзі і НАТО. 
Про це сказав Президент Петро Порошенко на Традиційній зустрічі з 
главами дипломатичних представництв іноземних держав та 
міжнародних організацій, акредитованих в Україні. 

«Це шлях нашого національного консенсусу, національної ідеї. І з цього шляху, я 
впевнений, ми вже не звернемо», - відзначив  Президент. Глава держави підкреслив, що 
поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС є «нашим дороговказом 
повномасштабної економічної інтеграції до спільного європейського ринку». «Україна 
успішно впроваджує докорінні зміни у сфері безпеки і оборони держави. Українська армія 
вже увійшла у десятку найпотужніший армій Європи. А прийнятий у минулому році закон 
про національну безпеку ще більш швидкими темпами наближатиме нас до стандартів 
НАТО», - додав він. Президент підкреслив, що пріоритет членства в ЄС і НАТО буде 
зафіксований безпосередньо в Конституції. «Сподіваюся, що цю мою ініціативу ближчим 
часом у другому читанні підтримає український Парламент. Це стане нашим додатковим 
запобіжником проти будь-яких спроб реваншу», - зазначив Петро Порошенко. Президент 
також подякував Сполученим Штатам та іншим стратегічним партнерам України за 
підтримку та допомогу нашій країні. «В Україні високо цінують трансатлантичне лідерство 
Вашингтону у питанні протидії російській агресії та підтримки України. Без перебільшення 
історичним стало рішення надати Україні «Джавеліни». Психологічний ефект захистив, 
врятував десятки життів українців.. Це надало довгоочікуваний сигнал і для наших 
партнерів», - зазначив Президент. Відзначимо, незважаючи на війну, Україна запустила і 
успішно втілює найбільш масштабні та найбільш глибокі зміни і реформи у своїй історії, 
сказав Президент Петро Порошенко на щорічній зустрічі з іноземними дипломатами. «Ми 
досягли вагомого прогресу в модернізації економіки та інфраструктури», - відзначив 
Президент Петро Порошенко. Президент зазначив, що також стартували широкомасштабні 
реформи у бюджетній сфері, сфері приватизації, освіти, охорони здоров’я, пенсійної 
системи, децентралізації. «Ми дали перший рішучий бій епідемічній корупції в Україні – 
створили надійний фронт незалежних антикорупційних органів, включно з Вищим 
антикорупційним судом. Ми очистили «стійло» корупційних схем і в енергетиці, і в 
державних закупівлях», - додав Петро Порошенко. Глава держави підкреслив, що було 
приборкано інфляцію, зменшено бюджетний дефіцит та забезпечено стійку 
макрофінансову стабільність. «Ми впевнено виходимо на траєкторію економічного 
зростання. Дали старт цифровій економіці. І вже сміливо та впевнено розраховуємо на 
прихід потужних іноземних інвесторів в Україну», - сказав Президент. Глава держави також 
подякував за допомогу партнерам України, у першу чергу країнам Великої сімки. 
«Висловлюю вам щиру вдячність за підтримку, передусім на рівні головування. 
Допомагаючи Україні, ви взяли на себе велику відповідальність – допомогти Україні 
вирватись з капкану колишнього радянського, а нині «русского мира» і перетворити нашу 
державу на простір свободи і процвітання», - зазначив Петро Порошенко. Нагадаємо, 
Президент Петро Порошенко наголосив, що відновлення економічного зростання, яке за 
очікуваннями цього року буде в межах 3,4¿ і стане рекордним за вісім років, є результатом 
тих реформ, що проводяться. «Реформи роблять Україну інвестиційно привабливою, тому 
ми піднялися зі 153 на 71 сходинку в рейтингу Doing business. І це точно помічають 
європейські та світові компанії», - зауважив Глава держави під час зустрічі з мешканцями 
міста Здолбунів та Здолбунівського району на Рівненщині. Президент розповів, що планує 
відвідати Давос, де зустрінеться з членами Інвестиційної ради – компаніями, які інвестують 
в Україну і загальна капіталізація яких складає трильйон доларів. «Вони приїхали для того, 
щоб задекларувати свою рішучість в продовженні інвестувати в Україну», - додав Петро 
Порошенко. Президент нагадав, що Україні вдалося забезпечити ратифікацію і запуск Угоди 
про асоціацію, а також зони вільної торгівлі, яка вже призвела до того, що більше 42¿ 
українського експорту відбувається в країни ЄС. «Це гарна відповідь на те, що Росія 
оголосила ембарго і закрила всі свої ринки, починаючи з 2013 року для всіх українських 
виробників. Для чого вона це робила? Для того, щоб задушити Україну економічно і 
викинути з робочих місць мільйони українців. До речі, в першу чергу на сході нашої 
держави, вдарити по російськомовним українцям. І лише своєчасна і ефективна 
переорієнтація на європейський ринок дала нашому експорту і всій економіці абсолютно 
нові можливості», - сказав він. Президент впевнений, що експорт до Європейського Союзу 
«дуже швидко набуде цифри в 50¿». «Половина українського експорту буде забезпечувати 
найбільший ринок світу – ринок ЄС», - додав він. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби АПУ                               

 
П.ПОРОШЕНКО 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
 

 

Глава Уряду назвав пріоритети роботи  
Кабінету Міністрів на 2019 р. 

 

 
16.01.2019 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав 
пріоритетами роботи Кабінету Міністрів на 2019 р. економічний 
розвиток, розвиток людського капіталу, безпеку і оборону, заходи з 
енергонезалежності та посилення боротьби з корупцією.  

 
 
 

«В 2019 р. забезпечимо в повному обсязі фінансування сектору безпеки та оборони. А 
це і фінансування підвищених зарплат, і модернізація війська. Будемо інвестувати ресурси в 
енергоефективність, соціальні програми, монетизацію субсидій, продовження програми 
«Доступні ліки». З липня запускаємо безкоштовну систему медичних досліджень, - сказав 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на урочистому прийнятті керівників дипломатичних 
представництв. – Ми продовжимо масштабне будівництво доріг, підтримку АПК - фермерів і 
сільгоспмашинобудування, продовжимо впровадження нової української школи. Ми 
визначили пріоритети – економічний розвиток, розвиток людського капіталу, безпека й 
оборона, енергонезалежність, антикорупційні заходи. Це ті пріоритети, які будуть робити 
Україну сильною». Глава Уряду наголосив, що зараз в державі змінюються багато сфер. І це 
непростий процес. «Але все, що заробляє економіка, будемо віддавати людям», - запевнив 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Нагадаємо, Кабінет міністрів України розробив план 
дій і визначив головні пріоритети уряду на 2019 р., заявив прем'єр-міністр на засіданні 
уряду. Першим пріоритетом визначено економічне зростання. Для поліпшення бізнес-
клімату планують введення єдиних рахунків для спрощення сплати податків, установку 
митних сканерів на кордоні, запуск веб-порталу "Єдине вікно" для митного оформлення 
товарів. У сфері управління держактивами і публічних закупівель мають ввести нове 
корпоративне управління на стратегічних підприємствах, перевести малу приватизацію на 
"ProZorro.Продажі", створити мережу централізованих закупівельних організацій, 
домогтися результативної великої приватизації. У сфері промисловості та інновацій 
планується дати "зелене світло" індустріальним паркам, впровадити енергоменеджмент на 
промислових підприємствах, створити мережу центрів підтримки інновацій, надати доступ 
до патентної інформації. Для розвитку агропромислового комплексу передбачено 
збільшення частки фермерських господарств до 10¿, збільшення обсягу допомоги для 
технічного переоснащення до 5,5 млрд грн, цільова підтримка тваринників. Для досягнення 
енергетичної незалежності - вводити електронні торги з продажу спецдозволів, розвивати 
повноцінний ринок газу й електроенергії, диверсифікувати джерела поставок ядерного 
палива. У сфері ЖКГ уряд планує реалізувати проект розвитку міської інфраструктури в 11 
містах, проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 
теплопостачання", а також підвищити рівень доступності та безбар'єрності. Для розвитку 
транспортної інфраструктури - збільшити державний дорожній фонд до 55 млрд грн; 
реалізувати програму установки нових об'єктів освітлення та будівництва переходів на 
дорогах; оновити і електрифікувати залізничні колії і рухомий склад; встановити 
майданчики зважування в русі в якості пілотного проекту. Другим пріоритетом Кабміну 
визначено ефективне самоврядування: в рамках реформи держуправління планується 
перехід на середньострокове бюджетне планування, кадрове посилення міністерств - 
фахівців з питань реформ, впровадження електронної системи управління людськими 
ресурсами на державній службі, впровадження інтегрованої системи електронної 
ідентифікації. Третій пріоритет уряду на наступний рік - розвиток людського капіталу: 
Уряд в рамках програми "Нова українська школа" планує оновити зміст базової середньої 
освіти і впровадити новий державний стандарт; створити освітнє середовище, електронні 
освітні ресурси, мережу інклюзивно-ресурсних центрів. В рамках модернізації 
профтехосвіти та освіти дорослих - ввести принципи дуальності разом з роботодавцями, 
оновити навчальну базу, забезпечити нову кваліфікацію викладачів і надати доступ до 
освіти в будь-якому віці. В рамках медичної реформи заплановано з 1 січня 2019 року 
профінансувати початкову ланку за принципом "гроші ходять за пацієнтом"; продовжити 
реалізацію програми "Доступні ліки"; впровадити програму "Доступна діагностика" - 54 
види досліджень; реалізувати пілот "Нова "швидка"; добудувати другу чергу "Охматдиту"; 
розвинути мережу кардіоцентрів і лікарень в регіонах. У сфері соціального захисту - 
забезпечити автоматичний перерахунок пенсій щорічно; врахувати пропозиції щодо 
врахування великого стажу при обчисленні пенсій; забезпечити монетизацію субсидій; 
забезпечити детінізацію зарплат. Четвертий пріоритет - верховенство права і боротьба з 
корупцією: Уряд дасть старт роботі Антикорупційного суду, сформує лабораторію кіберкри-
міналістики, забезпечить повноцінну роботу ДБР. П'ятий пріоритет - оборона і безпека: 
Кабмін планує реформувати структуру органів управління ЗСУ за принципами НАТО, 
створити 436 територіальних центрів комплектування резерву, поліпшити забезпечення 
військової медицини транспортом, а армію - військовою технікою та озброєнням. Також 
планується будівництво міжнародного центру підготовки Нацгвардії, придбання 
безпілотних авіакомплексів. Для безпеки громадян - впровадити фотофіксацію порушень 
на дорогах; ДСНС забезпечити пожежно-рятувальною технікою, а МВС - гелікоптерами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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У 2018 році зареєстровано 264 нових проектів  
міжнародної технічної допомоги 

03.01.2019 

У 2018 р. Мінекономрозвитку зареєструвало 264 нових проектів 
міжнародної технічної допомоги з загальним обсягом фінансування понад 
953 млн дол. США, що на 50% більше ніж у 2017 р.  

Загалом наразі в Україні реалізовуються 486 проектів технічної допомоги на 
загальну суму $6,1 млрд. На період 2018 - 2022 рр. Мінекономрозвитку залучило кошти від 
організацій системи ООН на суму $675 млн за напрямами: стале економічне зростання, 
навколишнє середовище і зайнятість; рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і 
соціального захисту; демократичне врядування, верховенство права і громадська участь; 
безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Сході. Також 
Україні виділили фінансову допомогу ЄС у розмірі 272,5 млн євро на 2019-2024 роки, з яких: 
104 млн євро - на підтримку енергоефективності; 55,5 млн євро - на підтримку державного 
управління фінансами для України; 37 млн євро - на підвищення потенціалу органів 
державної влади України щодо виконання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ; 58 млн євро - на 
підвищення ефективності реформ в сфері професійно-технічної освіти в Україні; 18 млн 
євро - для професійних обмінів та короткострокового професійного стажування у країнах-
членах ЄС.  Крім того, у 2018 році Мінекономрозвитку залучило технічну допомогу Уряду 
США у розмірі 78 млн дол. США, з яких: 23,6 млн дол. США - на покращення законодавчого 
та стратегічного середовища відповідно до європейських стандартів, удосконалення 
функцій громадського нагляду та участі громадян у процесах врядування, зростання рівня 
підзвітності Уряду України громадянам та дотримання норм верховенства права; 54,4 млн 
дол. США - на підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу, якій нині 
формується в Україні, зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення 
рівня енергетичної безпеки та збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва. ... 

Читати повністю >>>                     Міжнародна технічна допомога Україні у 2018 р. >>> 
За матеріалами Мінекономрозвитку 

 
 
 

Україна активізує процес внесення об’єктів культурної та  
природньої спадщини до списків ЮНЕСКО 

17.01.2019 

В приміщенні Міністерства закордонних справ України 17 січня 2019 
року відбулося тематичне засідання Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. 

Захід відбувся під головуванням заступника Міністра закордонних справ України, 
Голови Національної комісії у справах ЮНЕСКО Сергія Кислиці за участі членів Нацкомісії, 
представників причетних міністерств та відомств, місцевих органів влади, Українського 
національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ICOMOS). 
Учасники засідання обговорили стан та перспективи співробітництва України та ЮНЕСКО у 
сфері збереження об’єктів культурної та природньої спадщини, зокрема питання внесення 
українських об’єктів та елементів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до 
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. За результатами 
засідання членами Нацкомісії наголошено на важливості подальшої активної співпраці з 
ЮНЕСКО та іншими міжнародними партнерами з метою популяризації українських об’єктів 
культурної та природньої спадщини у світі, а також їх збереження для майбутніх поколінь. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЗС України 

 
МінТОТ у 2018 році залучило 1,6 млрд грн на програми  

від міжнародних партнерів 
17.01.2019 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України (МінТОТ) залучило у 2018 р. 1,6 млрд грн 
міжнародно-технічної допомоги на різні програми від міжнародних партнерів. 

"У 2018 році міністерство залучило 1,6 млрд грн міжнародної технічної допомоги на 
проекти, які спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, а також на проекти з 
відновлення миру в східних регіонах України", - повідомила прес-секретар міністерства 
Дарина Боровик на прес-конференції за підсумками роботи МінТОТ у 2018 р. Також, вона 
звернула увагу, що сума залучених коштів у рази більша, ніж передбачені держбюджетом на 
попередній рік 133 млн грн. Нагадаємо, 17 січня відбулась підсумкова прес-конференція 
роботи Міністерства з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України за 2018 рік. Представники профільних управлінь коротко окреслили основні 
досягнення МТОТ у 2018 році, зокрема мова йшла про: залучення міжнародної технічної 
допомоги; надання гуманітарної допомоги населенню, що проживає по обидві сторони лінії 
розмежування; проекти направленні на підтримку внутрішньо переміщених осіб, 
відновлення та розбудову миру в східних регіонах України; виплати військовополоненим та 
політв’язням; новий санкційний список розроблений МТОТ у 2018 році. 

Читати повністю >>>                  Презентація результатів роботи МінТОТ у 2018 р. >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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НАЗК сподівається у 2019 році перевірити  

декларації усіх топ-чиновників 
04.01.2019 

Національне агентство з питань запобігання корупції сподівається у 
2019 році перевірити декларації усіх топ-чиновників. Про це УНН повідомляє 
з посиланням на прес-службу НАЗК. 

"Національне агентство здійснило низку заходів для впровадження Системи 
логічного та арифметичного контролю декларацій та їх автоматизованої перевірки. 
Завдяки цьому у 2019 р. має бути досягнуто нову стратегічну мету – перевірено декларації 
усіх ТОП посадовців", - повідомили у НАЗК. Відзначимо, НАЗК у минулому році направило до 
правоохоронних органів 253 обґрунтованих висновки щодо виявлення ознак кримінальних 
правопорушень у деклараціях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 
НАЗК. Як зазначається, 37 обґрунтованих висновки  були направлені до НАБУ, 178 до 
Національної поліції, 38 - до органів прокуратури. Крім того, у минулому році агентство 
здійснило низку заходів для впровадження Системи логічного та арифметичного контролю 
декларацій та їх автоматизованої перевірки. Завдяки цьому у 2019 році планують 
перевірити декларації усіх ТОП посадовців. Також у минулому році НАЗК провело 21 
планових та 14 позапланових перевірок стану організації роботи із запобігання та 
виявлення корупції щодо порушення вимог чинного законодавства. Було опрацьовано 125 
антикорупційних програм органів державної влади. Крім того, в рамках реалізації 
антикорупційної політики у 2018 році було розроблено та направлено до Кабінету міністрів 
8 нормативно-правових актів. 

Читати повністю >>>                                                 Результати роботи НАЗК у 2018 р. >>> 
За матеріалами unn.com.ua 

 
Оприлюднена Програма дій Національного  

банку на 2019 рік 
16.01.2019 

Національний банк України оприлюднив Програму дій на 2019 рік, яка 
є дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії 
центрального банку впродовж цього року. 

Ухвалена та публічно презентована навесні 2018 року Стратегія встановлює сім 
ключових цілей для Національного банку. Оприлюднивши цей документ, Національний 
банк як сучасний, відкритий, незалежний та ефективний центральний банк публічно 
зобов’язався докласти максимум зусиль для забезпечення низької інфляції, стабільної, 
прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективного 
регулювання фінансового сектора, вільного руху капіталу та фінансової інклюзії. Зокрема, у 
поточному році Національний банк продовжуватиме скеровувати свою діяльність на 
виконання цих стратегічних цілей, щоб створити сприятливе середовище для учасників 
фінансової екосистеми – від банків до бізнесу, від споживачів фінансових послуг до тих осіб, 
які позбавлені доступу до них. Програма дій на 2019 рік оцінює поточний прогрес у втіленні 
Стратегії, досягнутий минулого року, та містить чіткий перелік дій та ключових 
активностей регулятора, а також аналіз внутрішніх і зовнішніх ризиків, які можуть стати на 
завади реалізації цих заходів. Кожна з дій та активностей центробанку має зазначений 
строк виконання та оцінку очікуваних ефектів від їх реалізації для фінансової екосистеми. 
Водночас НБУ є учасником фінансової екосистеми, і його здатність втілювати стратегічні 
цілі в багатьох випадках прямо залежить і від дій інших її учасників. Нацбанк відкритий до 
конструктивної співпраці з усіма стейкхолдерами – клієнтами Національного банку та 
закликає разом працювати над розвитком економіки та фінансової системи України. ... 

Читати повністю >>>                                     Стратегія Нацбанку(Програма дій 2019) >>> 
За матеріалами НБУ 
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Бюджет Пенсійного фонду України  
на 2019 рік є збалансованим 

16.01.2019 

Урядом затверджено бюджет Пенсійного фонду України на 2019 рік. 
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України, передає 
служба новин порталу kmu.gov.ua 

Прийнятим на засіданні Кабінету Міністрів документом враховано передбачений 
Державним бюджетом України обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм у сумі 
167 012,9 млн грн, що дасть можливість забезпечити виплату пенсій, надбавок і підвищень, 
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України відповідно до законодавства. 
Загальний обсяг дохідної частини бюджету визначено в сумі 398 178,1 млн грн. Загальний 
обсяг видаткової частини - в сумі 397 734,1 млн грн. Бюджет Пенсійного фонду України на 
2019 р. є збалансованим. Відзначимо, Кабінет Міністрів України 16 січня 2019 р. затвердив 
бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття на 2019 рік, яким передбачено, що доходи Фонду цього року (разом із 
залишком коштів на початок 2019 року) становитимуть 14,7 млрд гривень, з них страхові 
внески – 12,6 млрд гривень. При цьому видатки Фонду в 2019 році визначено у розмірі 13,5 
млрд грн, зокрема на виплату матеріального забезпечення, надання соціальних послуг та 
здійснення заходів сприяння зайнятості, профілактику настання страхових випадків, 
допомогу по частковому безробіттю передбачається витратити 10,4 млрд гривень. 
Прийняття бюджету Фонду на 2019 рік сприятиме забезпеченню своєчасної та в повному 
обсязі виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим 
особам і роботодавцям відповідно до законів України „Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття” та „Про зайнятість населення”. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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У миротворчих місіях задіяні понад 300  
військовослужбовців ЗСУ 

15.01.2019 

Понад 300 військовослужбовців Збройних сил України задіяні у 
восьми миротворчих операціях у шести державах і районі Аб'єй - спірної 
території на кордоні Північного і Південного Судану.  

Абсолютна більшість українських миротворців несуть службу в Демократичній 
Республіці Конго, повідомляє "УНН" з посиланням на офіційні дані ЗСУ. Загальна кількість 
українських миротворців, станом на січень 2019 року, становить 325 осіб. Троє 
військовослужбовців ЗСУ загинули під час участі у миротворчих операціях. З 2016 року у 
Демократичній Республіці Конго несуть службу 250 українських миротворців. 40 
військовослужбовців ЗСУ задыяны у миротворчій місії в Республіці Сербія. З 2003 року в цій 
країні загинули двоє українських миротворців. Ще двоє військовослужбовців з 2000 року 
несуть службу у складі миротворчого контингенту ООН в Косово. Два українських 
миротворця з 2013 року перебувають на території Республіки Кіпр. З 2012 року четверо 
військовослужбовців ЗСУ входять до складу миротворчої місії ООН у Південному Судані, ще 
шестеро знаходяться в районі Аб'єй. 11 військовослужбовців ЗСУ з 2015 року беруть участь 
у миротворчій місії в Афганістані. У Молдові з 1998 року перебувають 10 українських 
миротворців. Нагадаємо, в лютому минулого року до України повернувся 56-й окремий 
вертолітний загін миротворчої місії ООН. Українські вертолітники протягом 14 років 
забезпечували безпеку польотів у небі над Ліберією. У 2004 році Україна направила до цієї 
африканської країни 260 військовослужбовців і 14 вертольотів, пізніше кількість 
українських миротворців було збільшено до 301. За цей час відбулося 23 ротації 
українського контингенту, екіпажі здійснили понад 55 тисяч вильотів. Службу в 56-му 
окремому вертолітному загоні пройшли понад 5,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dt.ua  
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Завершено відбір кандидатів в  
Антикорупційний суд 

16.01.2019 

Громадська рада міжнародних експертів завершила процес відбору 
кандидатів в Антикорупційний суд України. Про це повідомляється на сайті 
ОСМЕ, передає портал korrespondent.net 

Питання відповідності 49 кандидатів критеріям, визначених законодавством, буде 
розглядатися на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України та Громадської ради міжнародних експертів. На сайті ВККСУ оприлюднено 
інформацію про призначені спеціальні спільні засідання комісії і ради на 18, 21, 22, 23, 24 і 
28 січня. Також наводиться перелік затверджених кандидатів. Нагадаємо, в кінці грудня 
2018 року ВККСУ опублікувала список з 113 кандидатів у Вищий антикорупційний суд, які 
успішно склали іспити. Після цього їх почала перевіряти рада експертів. Надалі повинні 
відбутися спільні засідання ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів, під час яких проведуть голосування щодо того, чи відповідають кандидати 
критеріям доброчесності та професіоналізму. Якщо дев'ять членів ВККС і три з шести 
членів ради не підтвердить відповідність кандидата, він не зможе претендувати на посаду 
судді. На цьому робота ОСМЕ завершиться, і кваліфкомісія суддів на свій розсуд обере 
переможців конкурсу з решти кандидатів. Нагадаємо, конкурс в Антикорупційний суд 
стартував 12 листопада. У ньому взяли участь 240 осіб. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами korrespondent.net  
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Швейцарія продовжила замороження активів 
 Януковича ще на рік 

20.12.2018 

Влада Швейцарії продовжила ще на рік замороження активів 
екс-президента України Віктора Януковича та наближених од нього 
людей. Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні у Twitter. 

 

"19 грудня Федеральна Рада прийняла рішення про продовження на один рік 
превентивного заморожування активів українського президента-утікача Віктора 
Януковича та його оточення", – йдеться в повідомленні. "Метою цього рішення є підтримка 
судової співпраці між Швейцарією та Україною", – пояснює дипломатичне відомство. У 2014 
році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків 
(більше $69 млн) строком на 3 роки. Термін дії цих санкцій спливав би в лютому 2017 року. 
Але 9 грудня 2016 року Федеральна Рада продовжила ці санкції  ще на рік. 

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

 
 

Канада відмовилася знімати 
санкції з Портнова 

20.12.2018 

Федеральний суд Канади відхилив позов колишнього першого 
заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія 
Портнова про зняття з нього санкцій. Відповідне рішення ухвалив 
головуючий суддя Майкл Менсон. 

“Суд постановляє відмовити в розгляді позову”, - йдеться в ухвалі суду, із текстом 
якої ознайомився Укрінформ. У своєму позові Андрій Портнов також вимагав виплати 
відшкодування, однак цей запит теж був відхилений. Андрій Портнов, майно якого на 
території США та Канади залишається замороженим, а самому йому закритий в’їзд до цих 
країн, через своїх представників намагався довести, що МЗС Канади повинно було 
виключити його ім’я із санкційних списків з огляду на те, що жодного кримінального 
провадження проти нього в Україні не відкрито. Однак суддя не погодився із цим, 
зазначивши, що отримав достатньо доказів того, що його колишні вчинки досі 
розслідуються правоохоронними органами. "Те, що МЗС Канади не рекомендував внести 
зміни до законодавства з метою вилучення імені позивача, є обгрунтованим. Якби суд 
дійшов протилежного рішення, то це було б неналежним перевищенням ролі суду та 
узурпацією конституційної представницької ролі виконавчої гілки влади", - йдеться в 
ухвалі. Андрій Портнов потрапив до першого канадського санкційного списку, ухваленого 
ще в березні 2014 року, незабаром після втечі Віктора Януковича. Обмежувальні заходи 
проти нього застосували також ЄС, Норвегія та Швейцарія. Однак, згодом Портнову вдалося 
через суд добитися скасування санкцій у Європі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

В ГПУ прокомментировали отмену  
санкций против Азарова 

21.12.2018 

В ГПУ прoкoммeнтирoвaли cудoвoe рeшeниe oб oтмeнe 
caнкций c экc-прeмьeрa Никoлaя Aзaрoвa. Нecмoтря нa oтмeну 
caнкций - eгo aктивы в Укрaинe и зa рубeжoм нaхoдятcя пoд aрecтoм 
в рaмкaх угoлoвных дeл.  

"Прaктичecки вce oбнaружeнныe aктивы бывших выcoкoпocтaвлeнных чинoвникoв 
(oкружeниe) Янукoвичe, в тoм чиcлe Aзaрoвa, aрecтoвaны в рaмкaх cooтвeтcтвующих 
угoлoвных прoизвoдcтв кaк в Укрaинe, тaк и зa рубeжoм. Aрecт упoмянутых aктивoв пo 
угoлoвным прoизвoдcтв прoдлитcя нeзaвиcимo oт дeйcтвия aдминиcтрaтивных caнкций EC 
и Швeйцaрии", - нaпиcaл в Facebook Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей 
Лысенко. Лыceнкo дoбaвил, чтo вce aктивы мoгут быть вoзврaщeны в Укрaину пocлe 
вcтуплeния в cилу cooтвeтcтвующих рeшeний cудa. Гeнeрaльный ceкрeтaрь прoкурaтуры 
тaкжe зaвeрил, чтo oтмeнa cудoм рeшeний Coвeтa EC o рacширeнии caнкций в oтнoшeнии 
oтдeльных лиц нe влияeт нa дeйcтвующий caнкциoнный рeжим Eврocoюзa. Нaпoмним, cуд 
Eврoпeйcкoгo Coюзa oтмeнил caнкции в oтнoшeнии укрaинcкoгo экc-прeмьeр-миниcтрa 
Никoлaя Aзaрoвa, прoдoлжeны к нeму в 2015-м гoду пocлe ввeдeния гoдoм рaнee. Из-зa 
cитуaции в Укрaинe в мaртe 2014 EC ввeл caнкции в oтнoшeнии экc-прeзидeнтa Укрaины 
Виктoрa Янукoвичa, a тaкжe 17 бывших укрaинcких чинoвникoв, кoтoрыe зaтeм прoдoлжaл. 
К caнкциoннoгo cпиcкa пoпaл, в чacтнocти, Никoлaй Aзaрoв.  

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам facenews.ua 
 
 

ГПУ завершила расследование против  
Арбузова по "делу БТБ" 

17.01.2019 

Департамент международно-правового сотрудничества 
Генеральной прокуратуры завершило досудебное расследование в 
отношении экс-главы Нацбанка и бывшего и.о. премьер-министра 
Сергея Арбузова. 

Ему вменяют злоупотребление служебным положением в составе преступной 
организации, что привело к растрате активов Нацбанка на 220 миллионов гривен, сообщил 
в фейсбуке генеральный прокурор Юрий Луценко. Арбузов подозревается в том, что на 
протяжении 2011-2013 гг. растратил государственные средства НБУ, которые были 
потрачены на создание аффилированного с ним ООО "Банковское телевидение" (телеканал 
"БТБ"). После смены власти Национальный банк под руководством Валерии Гонтаревой 
заявил, что телеканал ему не нужен. В 2015 г. БТБ был передан Министерству 
информационной политики, который запустил на его базе телеканал UA|TV. Как 
сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает на допрос экс-главу 
Национального банка Украины Сергея Арбузова. Напомним, 20 мая 2014 года Генеральная 
прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления 
служебным положением бывшими высокопоставленными Национального банка Украины 
при создании телеканала "Банковское телевидение". ГПУ сообщила Арбузову о подозрении 
по статьям о присвоении и растрате имущества. Арбузов также подозревается в соучастии в 
завладении средствами "Черноморнефтегаза" при закупке "вышек Бойко" и проходит по 
делу о невыполнении условий приватизации "Укртелекома". Сергей Арбузов - бывший 
глава Национального банка Украины (2010-2012), бывший первый вице-премьер-министр 
(2012-2014) и бывший исполняющий обязанности премьер-министра (с 28 января по 27 
февраля 2014 года). После Революции достоинства Арбузов бежал из Украины. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам lb.ua 
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Завдяки реформі децентралізації невеличкі  
міста почали розвиватися 

10.01.2019 
Реформа децентралізації в Україні впроваджується вже п’ятий рік 

поспіль. Перші результати змін підсумували на III Форумі об’єднаних 
громад, який пройшов 5 грудня 2018 року у Києві. 

За словами Прем’єр-міністра України В.Гройсмана, забезпечення якісного розвитку 
територій - частина урядової політики середньострокового планування. Глава Уряду 
виступає за закріплення в Конституції України незворотності реформи децентралізації, а 
процес конституційних змін починати вже у 2019 р., з тим, щоб у 2020 р. провести місцеві 
вибори на нових принципах роботи місцевого самоврядування. За даними Моніторингу 
процесу децентралізації та реформування, що проводиться Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,8,4 млн населення проживає 
на території об’єднаних громад або 23,9¿ від загальної чисельності населення України (цей 
показник не враховує тимчасово окуповані території). Тільки за грудень 2018 р. кількість 
населення, що проживає в об’єднаних територіальних громадах (далі - ОТГ) , зросла на 1,3 
млн. 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. Відносини, що 
виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а 
також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад,регулюються 
Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». ... 

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

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
 

Голова місії ООН в Україні відвідала район  
проведення операції Об'єднаних сил 

10.01.2019 

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона 
Фрейзер здійснила візит на Донбас, у ході якого зустрілась з 
представниками Командування Об’єднаних Сил. Про це повідомляє УНН. 

З української сторони у заході взяли участь представники Командування ОС, ДСНС, 
Нацгвардії, ДПСУ, СЦКК, Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва ОКП ОС 
та ДФС. У ході зустрічі сторони обмінялися даними щодо окремих питань, які перебувають у 
зоні посиленої уваги Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, а саме: втрат та їх 
запобігання серед цивільного населення в районі проведення операції, дотримання прав 
цивільного населення, свобода пересування цивільних осіб а також їх загибель чи 
поранення у результаті необережного поводження зі зброєю. Представники української 
сторонни поінформували Голову Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо 
відновлення об’єктів інфраструктури населених пунктів, які зазнали руйнувань чи 
пошкоджень внаслідок воєнних дій. Також Фрейзер були надані дані стосовно роботи з 
інформування населення щодо протимінної безпеки, а також забезпечення гуманітарних 
конвоїв міжнародних громадських організацій та збільшення пасажиропотоку через лінію 
розмежування. Повідомляється також, що Фрейзер привітала створення наприкінці 
минулого року Робочої групи із збору та узагальнення інформації про випадки поранення і 
загибелі цивільного населення. Також під час зустрічі обговорено вдосконалення механізму 
врегулювання конфліктів, зокрема обміну відповідними даними та більш тісній взаємодії, 
що у подальшому сприятиме забезпеченню дотримання міжнародних гуманітарних прав 
людини в районі проведення ООС. Відзначимо, у період 2018-2022 років різні організації 
системи ООН реалізують проекти в Україні на загальну суму 675 млн доларів. Нагадаємо,  

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: ООН висунула Росії серйозні 
вимоги щодо Криму і Азовського моря >>> 

За матеріалами unn.com.ua 
 

Делегація Верховної Ради України взяла участь у засіданні  
Міжпарламентської Ради Україна-НАТО 

11.01.2019 

Делегація Верховної Ради України на чолі з головою постійної 
делегації України у ПА НАТО Оксаною Юринець взяла участь у засіданні 
Міжпарламентської Ради Україна-НАТО у м.Брюссель (Бельгія). 

На порядку денному засідання - розгляд безпекових, політичних питань, розвитку 
співпраці України з Альянсом. Особливу увагу приділено питанню військовополонених 
українських моряків, яких Росія атакувала у Керченській протоці. Участь у засіданні Ради 
взяли 28 парламентаріїв із 12 країн-членів НАТО. Відбулися зустрічі із заступником 
Генерального секретаря НАТО Роуз Е. Геттемюллер, головою Військового комітету НАТО, 
представниками управлінь політики оборони та планування; громадської дипломатії; 
нових викликів безпеці. Крім того, у рамках засідання було проведено круглий стіл щодо 
перспектив розвитку ситуації в Україні та співробітництва НАТО з Україною. Під час 
засідання Міжпарламентської Ради Україна - НАТО виступив представник української 
делегації Андрій Левус. Він презентував законопроект щодо комітету парламентського 
контролю спецслужб, прийняття якого є важливим етапом євроатлантичної інтеграції. 
«Окрім плану наших реформ в безпековій сфері окреслив проблему втручання РФ в 
політичне життя країн НАТО. Україна має найбільший свіжий досвід протидії модерній 
стратегії російського вторгнення. Тому є чим поділитися з партнерами. Немає чистих 
російських інвесторів, немає російських незалежних "медіа", немає ідейних проросійських 
політиків в Європі. Є діяльність різних спецслужб РФ під цим соусом. Протидіяти їй треба 
негайно і жорстко, щоб зараза не набрала трагічних масштабів», - наголосив Андрій Левус. 
Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект щодо 
впровадження в українському війську стандартів НАТО. "За" відповідний законопроект 
№8370 проголосувало 236 народних обранців. Документ вводить в українське 
законодавство поняття "військова стандартизація", "стандарт НАТО" та "військовий 
стандарт", а також дає Міністерству оборони повноваження щодо розроблення та 
ухвалення нормативно-правової бази у військовій сфері відповідно до стандартів НАТО 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Україна і НАТО підписали угоди про 
початок практичного етапу співпраці >>> 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

У МЗС розповіли про плани України  
на чолі ГУАМ 

 

20.12.2018 

Політична взаємодія країн-членів Організації за демократію та 
економічний розвиток ГУАМ на чолі з Україною в 2019 р. буде спрямована на 
забезпечення взаємної підтримки у питаннях розв’язання конфліктів. 

“Рішення про перехід головування від Молдови до України в Організації за 
демократію та економічний розвиток ГУАМ, (Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова) 
було ухвалено на засіданні Ради Міністрів закордонних справ ГУАМ, що відбулося 6 грудня 
2018 р. у м. Мілан (Італія) на полях міністерської зустрічі ОБСЄ”, - повідомили в Міністерстві 
закордонних справ у відповідь на інформаційний запит УНН. У дипвідомстві пояснили, що 
перехід головування здійснюється у відповідності до Статуту Організації, в якому 
передбачено ротацію за алфавітним порядком. Головування України розпочнеться 1 січня 
2019 року та триватиме один рік. “У ході головування Україна продовжуватиме роботу 
Організації на економічному та політичному напрямках”, - зазначили в міністерстві. 
Зокрема, розповіли у МЗС, Україна працюватиме задля досягнення прогресу у реалізації 
ключових проектів ГУАМ: створення зони вільної торгівлі та транспортного коридору. Крім 
того, Україна планує посилити підприємницький вимір співробітництва в рамках Асоціації 
ділової співпраці та провести у наступному році ІІ бізнес-форум ГУАМ, а також приділити 
увагу розвитку співробітництва правоохоронних органів, зокрема, укласти багатосторонній 
документ про співпрацю у сфері кібербезпеки. “Політична взаємодія країн-членів 
Організації буде спрямована на забезпечення взаємної підтримки у питаннях розв’язання 
конфліктів на їх територіях, протидії зовнішній агресії та окупації”, — підкреслили у 
відомстві. Нагадаємо, організацію було створено 1997 року для протидії впливу Росії. 

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

 
Україна вийшла з Угоди про розвиток виставково- 

ярмаркової діяльності в СНД 
10.01.2019 

За ініціативи Мінекономрозвитку Кабінет Міністрів України прийняв 
рішення про припинення для України дії Угоди про розвиток виставково-
ярмаркової діяльності в Співдружності Незалежних Держав (СНД). 

Проект відповідної постанови розроблено Мінекономрозвитку на виконання Указу 
Президента України “Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 
травня 2018р. “Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених 
в рамках Співдружності Незалежних Держав”. “Ми проаналізували міжнародні економічні 
угоди, укладені Україною в рамках СНД, і передали їхній перелік до МЗС з рекомендаціями 
припинити їх дію для України. Серед них і Угода про розвиток виставково-ярмаркової 
діяльності в СНД. З урахуванням поточної ситуації та агресії Росії проти України положення 
та ідеї, закладені в Угоду, не відповідають фактичному стану справ”, - підкреслив Степан 
Кубів. Як відомо, Угода про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в СНД була 
підписана 26 травня 1995 року із метою розвитку інтеграційних процесів в СНД та 
зміцнення міжнародних контактів і формування єдиного економічного та інформаційного 
простору на теренах СНД. Документ мав забезпечити пропаганду спільних досягнень країн 
СНД у промисловості, сільському господарстві та інших галузях економіки, науки, техніки і 
культури. За оцінкою Мінекономрозвитку, Угода визнана застарілою в цілому і такою, що 
не відповідає сучасному стану торговельно-економічних відносин між країнами-
учасниками. Відповідно до рішення Уряду України Міністерство закордонних справ України 
має повідомити Виконавчий комітет СНД про припинення дії цієї Угоди для України. 

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

 
Українське питання – пріоритет 

роботи ОБСЄ 
17.01.2019 

Шляхи мирного врегулювання ситуації на Донбасі, питання Криму 
та Азовського моря є і будуть пріоритетом роботи Організації з безпеки і 
співробітництва в Європі (ОБСЄ).  

Міністр закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Мирослав 
Лайчак заявив про це на зустрічі із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, 
повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету 
Міністрів. Словаччина розпочала головувати в ОБСЄ, і Київ став однією з перших 
європейських столиць, куди завітав глава словацького МЗС як чинний голова ОБСЄ. За 
словами Мирослава Лайчака, безпека України - вагома складова безпекової архітектури 
всієї Європи. Володимир Гройсман підкреслив, що ситуацію в Україні не можна розглядати 
як окрему тему. «Вона тісно пов’язана із загальноєвропейською. Потрібно одночасно 
порушувати питання Донбасу, Криму, Азовського моря. Усе, що там відбувається, має 
отримати належну міжнародну реакцію. Це повзуча окупація Азовського моря. І вона 
потребує адекватної відповіді світу», - наголосив Володимир Гройсман. Він звернув увагу на 
необхідність посилення тиску на державу-агресора та примусу Росії повернути в Україну 
захоплених у полон українських моряків. «Наші моряки мають повернутися додому. 
Потрібно серйозно посилювати тиск на РФ», - підкреслив Прем’єр. … 

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

 

 ЄВРОПА 
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

Економічна співпраця між Україною та Норвегією  
буде посилюватися 

 

15.01.2019 

Потенціал економічної співпраці між Україною та Норвегію потрібно 
посилювати, і цьому сприяє як політичний діалог, так і розширення сфер 
економічної взаємодії, яке спостерігається останнім часом.  

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з 
представниками норвезького бізнесу, який працює в Україні. Зустріч відбулася напередодні 
візиту Глави Уряду до Осло. Наразі в Україні працюють понад 50 норвезьких компаній. 
Причому спектр інвестування – не тільки торгівля традиційними для обох країн товарами, 
передусім металами та продовольством, а й передові технології, зокрема, зелена 
енергетика – сонячна та вітрова. Заплановані обсяги норвезьких інвестицій саме в цю сферу 
сягнуть сотень мільйонів доларів. Відповідні енергетичні проекти будуть реалізовані на 
півдні України. Такі домовленості були досягнуті восени 2018 року – під час візиту Міністра 
закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде до Києва і її зустрічі з Прем’єр-міністром 
України. Розмовляючи сьогодні, 15 січня, з норвезькими бізнесменами, Глава Уряду, 
зокрема, зазначив, що Норвегія – це надійний і послідовний партнер України як в 
політичній, так і в економічній площині. А норвезькі компанії є одними із найбажаніших 
інвесторів для України, зважаючи на їх сучасні технології та високі стандарти ведення 
бізнесу. «Цього року візит у Норвегію стане моїм першим міжнародним візитом. Ми 
матимемо важливі переговори із владою, а також проведемо великий діловий форум, який 
стане вельми представницьким», – сказав Володимир Гройсман. ... 

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

 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zavdyaki-reformi-decentralizaciyi-nevelichki-mista/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1772606-golova-misiyi-oon-v-ukrayini-vidvidala-rayon-provedennya-operatsiyi-obyednanikh-sil
https://narodna-pravda.ua/2018/12/18/oon-vysunula-rosiyi-serjozni-vymogy-shhodo-krymu-i-azovskogo-morya/
https://narodna-pravda.ua/2018/12/18/oon-vysunula-rosiyi-serjozni-vymogy-shhodo-krymu-i-azovskogo-morya/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1768541-rada-zrobila-krok-do-perekhodu-na-viyskovi-standarti-nato
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/166465.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/12/13/7090635/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/12/13/7090635/
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1768919-u-mzs-rozpovili-pro-plani-ukrayini-na-choli-guam
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-vijshla-z-ugodi-pro-rozvitok-vistavkovo-yarmarkovoyi-diyalnosti-v-snd
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinske-pitannya-prioritet-roboti-obsye/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ekonomichna-spivpracya-mizh-ukrayinoyu-ta-norvegiyeyu-bude-posilyuvatisya-volodimir-grojsman-pid-chas-zustrichi-z-norvezkim-biznesom
http://decentralization.gov.ua/
http://guam-organization.org/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.osce.org/uk/ukraine
http://norway.mfa.gov.ua/ua
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 ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

Президент України провів зустріч з Президентом  
Національної Ради Австрії 

 

16.01.2019 

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом 
Національної Ради Австрії Вольфганом Соботкою, який відвідав в Україні з 
візитом. Про це повідомляє прес-служба Глави держави. 

Відзначено інтенсивність політичного діалогу на найвищому рівні та висловлено 
взаємний інтерес до поглиблення міжпарламентських зв’язків. Відзначено принципову 
позицію Австрії під час головування в Раді ЄС стосовно продовження санкцій щодо Росії у 
відповідь на блокування Москвою мирного процесу на Донбасі, триваючу окупацію 
Кримського півострова та черговий акт збройної агресії в акваторії Чорного моря та 
Керченської протоки. Глава держави відзначив активні зусилля Австрії з надання допомоги 
з поліпшення гуманітарної ситуації у районах, звільнених від російських окупаційних 
військ. Окрему увагу було приділено питанню звільнення українських заручників та 
військовослужбовців ВМС України, які незаконно утримуються в російських тюрмах. Було 
також обговорено ризики для енергетичної безпеки Європейського Союзу, які створює 
реалізація «Північного потоку-2». Відзначимо, Голова Національної Ради Республіки Австрія 
Вольфганг Соботка наголосив під час спільного з Головою Верховної Ради України Андрієм 
Парубієм брифінгу для журналістів, що Австрія є 9-тим за величиною іноземним інвестором 
в економіку України. Вольфганг Соботка визначив свій візит до України як свідчення 
підтримки з боку Австрії тих країн, які безпосередньо межують із Євросоюзом. 

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

 
Україна та Бельгія розширять співпрацю в  

енергетиці, АПК та ІТ-технологіях 
18.01.2019 

Україна та Бельгія мають намір поглиблювати двосторонню 
співпрацю у різних сферах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі. 

"Під час засідання обговорювалися питання подальшого розвитку торговельно-
економічного співробітництва Україна - Бельгія, зокрема, поглиблення двосторонньої 
співпраці у сферах енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, 
інфраструктури, сільськогосподарського сектору, а також співпраці в сфері ІТ та інновацій 
та презентували інвестиційні можливості у різних напрямках і сферах", - ідеться в 
повідомленні за підсумками четвертого засідання українсько-бельгійської змішаної Комісії 
з питань економічного та фінансового співробітництва, що відбулося у Брюсселі. 
Співголовували на засіданні змішаної Комісії державний секретар Мінекономрозвитку 
Олексій Перевезенцев та генеральний директор департаменту двосторонніх відносин 
Федеральної державної служби з зовнішніх справ Королівства Бельгії Анік Ван Калстер. За 
словами Перевезенцева, уряд України продовжує втілювати реформи для поліпшення 
інвестиційного клімату: розвиває можливості для державно-приватного партнерства, 
посилює захист прав і підтримку інвесторів, вдосконалює управління державними 
інвестиціями. Учасники відзначили, що Україна та Бельгія мають значний потенціал для 
двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а бізнес 
обох країн зацікавлений у посиленні взаємовигідної співпраці. Як відомо, 
зовнішньоторговельний оборот Україна - Бельгія за 9 місяців 2018 року становив 992,7 млн 
дол. та зріс на 25¿. Зокрема, експорт української продукції до Бельгії сягнув 465,9 млн дол., 
продемонструвавши зростання на 37,4¿. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 

 ПІВДЕННА ЄВРОПА 
 

Посилення культурної та економічної присутності України в італійських  
регіонах - один з пріоритетів роботи почесних консулів 

 

18.01.2019 

В Посольстві України в Італійській Республіці, в Республіці Мальта та 
в Республіці Сан 16 січня 2019 року відбулась нарада Почесних консулів 
України в Італії (далі ПКУ). Про це повідомляє МЗС України. 

Посол України заслухав звіти ПКУ про роботу у 2018 році та визначив пріоритетні 
напрями роботи у 2019 році. Зокрема предметно обговорено успішний досвід проведення 
спільних заходів протягом минулого року та визначено конкретні проекти, які мають бути 
реалізовані у сфері культурноі дипломатії, розширення взаємовигідних торговельно-
економічних зв’язків на регіональному рівні, вдосконалення інформаційної та 
консультативної допомоги українським громадянам у регіонах Італії, де розташовані 
Почесні консульства. За результатами наради домовлено про удосконалення внутрішньої 
комунікації між ПКУ з метою застосування найкращого досвіду та розширення географії 
вже напрацьованих гуманітарних проектів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Італії  

 
 

 БАЛКАНИ 
 

Посол України Михайло Бродович зустрівся зі співголовами  
Українсько-словенської ділової ради 

15.01.2019 

Посол зустрівся зі співголовами української та словенської частини 
Українсько-словенської ділової ради О.Рогозою та Д.Олаєм, та Директором 
Департаменту міжнародних відносин Торгово-промислової палати Словенії 
А.Мілівоєм.  

У зустрічі взяв участь Державний секретар Міністерства економічного розвиту та 
технологій Республіки Словенія А.Кантарутті. Обговорено сучасний стан українсько-
словенських економічних відносин та їх майбутній розвиток. Домовлено організувати 
навесні цього року круглий стіл щодо українсько-словенського співробітництва в 
економічній сфері. Під час круглого столу планується приділити головну увагу success-
stories українських та словенських компаній, а також можливостям словенського 
експортного банку SID фінансування українсько-словенських проектів. Посол М.Бродович 
висловив сподівання, що участь представників бізнес-кіл у словенській делегації під час 8-
го засідання Спільної українсько-словенської комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва 12 лютого ц.р. в м.Київ надасть нового імпульсу двостороннім відносинам 
у сфері економіки та налагодженню прямих ефективних бізнес-контактів. Відзначимо, 8 
січня ц.р. Посол М.Ф.Бродович провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром освіти, 
науки та спорту Є.Пікалом. У ході переговорів сторони висловили обопільне задоволення 
рівнем двостороннього співробітництва, яке з кожним роком показує позитивні тенденції. 
Окрема увага була зосереджена на важливості посилення наукових зв’язків між Україною та 
Словенією, а також активізації контактів у сфері спорту. Наголошено на спільній 
зацікавленості розширювати горизонти співпраці між ВНЗ обох країн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Словенії 

 
 
 
 

 СХІДНА ЄВРОПА 
 

Єдність позицій України та Молдови завадить планам Кремля  
впливати на виборчі процеси двох країн у 2019 р. 

 

28.12.2018 

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна та Республіка 
Молдова стоять на порозі важливих виборів, які мають відбутися в країнах 
у 2019 р. Про це заявив Глава Української держави. 

Однак, на жаль, Росія вже почала реалізовувати свій сценарій із безпосереднього 
втручання у виборчі процеси обох держав. «В Україні і в Республіці Молдова 2019 рік є дуже 
важливим. Є принципові вибори до парламенту Республіки Молдова, і є президентські і 
парламентські вибори в Україні. І на жаль, Російська Федерація почала реалізовувати 
сценарій безпосереднього втручання у виборчі процеси», - наголосив Петро Порошенко під 
час робочої поїздки до Одеської обл., де разом з Прем’єр-міністром Молдови Павлом 
Філіпом взяв участь у церемонії відкриття спільного українсько-молдовського контролю у 
пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне». «Росія намагається використовувати сучасні 
інформаційні технології, в першу чергу для дискредитації керівництва України і Молдови. І 
наслідок цієї політики відчувають не лише Україна і не лише  Молдова, але і більшість країн 
ЄС», - заявив Президент. «Що ми можемо цьому протиставити? Лише нашу єдність. Лише 
об’єднання і лише твердий поступ і України і Молдови в Євросоюз. Це є принципова позиція 
нашої політики і цьому сприяє і наша сьогоднішня подія – відкриття спільно у співпраці з 
Європейським Союзом цього фантастичного пункту пропуску», - додав він. 

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

 
 

Відбулася зустріч керівників оборонних відомств  
України та Словацької Республіки 

15.01.2019 

В Києві відбулася зустріч Міністра оборони України Степана 
Полторака з Міністром закордонних та європейських справ Словацької 
Республіки Мирославом Лайчаком, який головуватиме в ОБСЄ в 2019 р. 

У заході також взяли участь Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 
Ертурул Апакан, заступник Міністра оборони України, представники структурних 
підрозділів Міноборони та Генерального штабу ЗС України, представники Міністерства 
закордонних та європейських справ Словаччини, члени Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ в Україні. На початку зустрічі глава вітчизняного оборонного відомства привітав пана 
Мирослава Лайчака з прибуттям в Україну у статусі діючого Голови ОБСЄ та з початком 
головування Словацької Республіки в ОБСЄ в 2019 році. Міністр оборони України наголосив 
на твердій підтримці словацькою стороною суверенітету, територіальної цілісності та 
незалежності України. «Особливо хочу подякувати за визначення питання «розв’язання 
кризи в Україні та довкола неї» одним із ключових завдань для ОБСЄ у 2019 році», – 
наголосив Степан Полторак. Міністр оборони України обговорив з Мирославом Лайчаком 
успішне співробітництво між оборонними відомствами України та Словацької Республіки, 
зокрема в частині щодо налагодження воєнно-політичного діалогу, регіонального 
співробітництва, участі Словацької Республіки у трастових фондах НАТО на підтримку 
України з протимінної діяльності, а також медичної реабілітації військовослужбовців 
Збройних Сил України. Під час діалогу керівник військового відомства України ознайомив 
членів іноземної делегації з поточною ситуацією на сході України, підкресливши, що 
агресивна політика Російської Федерації є головним викликом європейській безпеці. 

 

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

 
 

Зустріч з головою Сенату  
Чеської Республіки 

16.01.2019 

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс 15 січня 
зустрівся з Головою Сенату Парламенту Чеської Республіки Ярославом 
Куберою. Про це повідомляє Посольство України в Чехії 

Під час бесіди було обговорено розвиток двосторонніх відносин між Україною та 
Чехією, зокрема в політичній та торговельно-економічній сферах, а також стан і 
перспективи українсько-чеської міжпарламентської взаємодії. Посол поінформував Голову 
Сенату про зусилля України, спрямовані на протидію російській агресії проти нашої 
держави, а також про ситуацію на тимчасово окупованих Росією українських в Криму та на 
Донбасі. Є.Перебийніс особливо подякував за підтримку України, висловлену Сенатом Чехії 
у грудні минулого року у відповідній резолюції стосовно агресії Росії проти українських 
військових кораблів у Керченській протоці. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами Посольства України в Чехії 
 
 

Голова Комітету з прав людини Григорій Немиря провів 
зустріч з Послом Угорщини в Україні 

17.01.2019 

Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин Григорій Немиря провів зустріч з Надзвичайним 
і Повноважним Послом Угорщини в Україні Ійдярто Іштваном. 

Сторони обговорили ситуацію в Україні та захист прав і свобод людини в нашій 
державі, зокрема внутрішньо переміщених осіб і громадян України, які перебувають на 
тимчасово окупованій частині території Донбасу. У свою чергу Посол наголосив на 
необхідності захисту прав і свобод усіх громадян України. Сторони також обмінялися 
думками стосовно ситуації з національними меншинами в Україні. Окрім того, Григорій 
Немиря привітав Посла з початком роботи в Україні. Відзначимо, за 9 місяців 2018 р. 
товарообіг між Україною та Угорщиною склав 2151,8 млн. дол. США. (зріс на 23,2¿), 
український експорт товарів - 1236,2 млн. дол. США (зріс на 32,9¿), імпорт товарів з 
Угорщини - 915,5 млн. дол. США (зріс на 10,7¿). Позитивне сальдо для України склало 320,7 
млн. дол. США. Обсяг інвестицій Угорщини в Україну станом на 31.12.2017 р. склав 796,0 
млн. дол. США, що становить 2,0¿ від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, 
вкладених в економіку України. Обсяг інвестицій з України в Угорщину станом на 
31.12.2017 р. склав 17,5 млн. дол. США. З метою поглиблення торговельно-економічного 
співробітництва між Україною та Угорщиною та його подальшого ефективного розвитку 
створені Спільна міжурядова українсько-угорська комісія з питань економічного 
співробітництва та Українсько-угорська міжурядова змішана комісія з питань 
транскордонного та прикордонного співробітництва. 16-17 грудня 2013 року у м. Будапешт 
відбулося Третє засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань 
економічного співробітництва, 20 грудня 2013 р. у с. Барвінок (Закарпатська область) 
відбулося Шосте засідання Українсько-угорської міжурядової змішаної комісії з питань 
транскордонного та прикордонного співробітництва. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами rada.gov.ua 
 

 
 
 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/166520.html
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-prezidentom-nacionalnoy-52494
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2622612-ukraina-ta-belgia-rozsirat-spivpracu-v-energetici-apk-ta-ittehnologah.html
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69946-posilennya-kulyturnoji-ta-jekonomichnoji-prisutnosti-ukrajini-v-italijsykih-regionahodin-z-prioritetiv-roboti-pochesnih-konsuliv
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69796-posol-mfbrodovich-proviv-zustrich-z-vice-premjer-ministrom-ministrom-osviti-nauki-ta-sportu-jepikalom
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69873-posol-ukrajini-mihajlo-brodovich-zustrivsya-zi-spivgolovami-ukrajinsyko-slovensykoji-dilovoji-radi
https://www.president.gov.ua/news/yednist-pozicij-ukrayini-ta-moldovi-zavadit-planam-kremlya-v-52326
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ministr-oboroni-ukrayini-stepan-poltorak-proviv-zustrich-z-ministrom-zakordonnih-ta-yevropejskih-sprav-slovackoyi-respubliki-miroslavom-lajchakom
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69906-zustrich-z-golovoju-senatu-chesykoji-respubliki
https://hungary.mfa.gov.ua/ua/ukraine-hu/trade
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/166686.html
http://austria.mfa.gov.ua/ua
http://belgium.mfa.gov.ua/ua
http://italy.mfa.gov.ua/ua
http://slovenia.mfa.gov.ua/ua
http://moldova.mfa.gov.ua/ru
http://slovakia.mfa.gov.ua/ua
http://czechia.mfa.gov.ua/ua
http://hungary.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

 АЗІЯ 
 ПІВДЕННА АЗІЯ  
 

Степан Кубів презентував Україну на XXV Міжнародному  
саміті партнерства у Мумбаї 

 

14.01.2019 

Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного розвитку і 
торгівлі України Степан Кубів презентував торговельно-економічний та 
інвестиційний потенціал України на XXV Міжнародному саміті партнерства. 

У своєму виступі Степан Кубів підкреслив, що Україна є надійним партнером для 
торгівлі та інвестиційної співпраці, а українська економіка демонструє стале зростання. 
“Україна має широкий спектр проектів у різних сферах, привабливих для залучення 
інвестицій та розвитку виробництва якісної продукції із високою доданою вартістю. Це 
агроіндустрія та енергетика, промисловість загалом і авіабудування, зокрема, включаючи 
ремонт та обслуговування літаків, постачання гвинтокрилів для потреб медицини та інших 
цивільних потреб. Усе це може зацікавити індійський бізнес. Ми в свою чергу пропонуємо 
максимально сприятливий діловий клімат”, - підкреслив Перший віце-прем‘єр-міністр. 
Степан Кубів зауважив, що уже зараз торгівля між Україною та Індією має позитивну 
динаміку: за 10 міс. 2018 р. двосторонній товарообіг склав $2,3 млрд, де експорт української 
продукції складає понад $1,8 млрд. Таким чином, Індія є найбільшим торговельним 
партнером України серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. “Серед ключових 
завдань нашої подальшої співпраці має бути промислова кооперація між бізнесом України 
та Індії. Для цього слід ефективно використати інструменти двосторонніх міжурядових 
комісій та їх робочих груп за окремими напрямками. Проведення таких груп найближчим 
часом дозволить зберегти позитивну динаміку міждержавного діалогу та посилити 
взаємодію між підприємцями наших країн”, - наголосив Степан Кубів. 

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

 
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] 
 

Зустріч Посла України в КНР з Генеральним Директором Канцелярії  
закордонних справ Народного уряду м.Чунцін 

 

18.01.2019 
В Посольстві 17 січня 2019 року відбулась зустріч Посла України в 

КНР Олега Дьоміна з Генеральним Директором Канцелярії Закордонних 
Справ Народного Уряду м.Чунцін Лі Цянєм. 

На зустрічі сторони обговорили стан і перспективи співробітництва між Україною та 
містом Чунцін, зокрема, у торговельно-економічній, інвестиційній, міжрегіональній та 
гуманітарній сферах. Домовлено про об’єднання зусиль з метою започаткування  
двосторонніх проектів у згаданих напрямах. Крім того, українську сторону було запрошено 
взяти участь у Всекитайському західному інвестиційно-торговому ярмарку та Міжнародній 
виставці інтелектуальної індустрії, які відбудуться в Чунціні в травні та вересні, відповідно. 
Нагадаємо, 27 грудня 2018 р. у приміщенні Посольства України в КНР відбувся вечір-зустріч 
з представниками Альянсу міст Шовкового шляху та Китайського міжнародного альянсу 
мистецьких і ділових кіл. Відзначимо, Національний банк України та Народний банк Китаю 
поновили Двосторонній договір про валютний своп для валют юань/гривня ще на три 
роки. Максимальна сума лінії валютного свопу залишається незмінною: на рівні 15 млрд 
юанів або 62 млрд грн. Відповідний договір сьогодні підписали Голова Національного банку 
України Яків Смолій та Голова Народного банку Китаю Ї Ґан під час робочого візиту пана 
Смолія до Пекіну, Китайська Народна Республіка. "Китай - це другий найбільший торговий 
партнер України за товарообігом, а роль юаня в міжнародній торгівлі зростає. Доступ до 
коштів, отриманих за договором, сприятиме здійсненню торгівлі між Україною та Китаєм в 
юанях. Договір сприятиме подальшій економічній співпраці між нашими двома країнами", - 
прокоментував Голова Національного банку України. Підписаний договір - уже третя 
подібна угода між Національним банком України та Народним банком Китаю в рамках 
постійної, взаємовигідної двосторонньої співпраці між центральними банками.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в КНР  

 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] 
 

Україна й Ізраїль підпишуть Угоду про вільну  
торгівлю в І кварталі 2019 р. 

 

20.12.2018 

Уряди України й Ізраїлю підпишуть Угоду про зону вільної торгівлі у 
І кварталі 2019 року. Про це сказав перший віце-прем’єр-міністр - міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. 

"У наступному році у фокусі нашої роботи будуть дві важливі для України угоди у 
сфері міжнародної торгівлі - це підписання угоди з Ізраїлем у І кварталі 2019 р., яка після 
підписання буде подана на ратифікацію до Верховної Ради, а також - співпраця про вільну 
торгівлю зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії", - сказав 
С.Кубів на підсумковій річній прес-конференції Мінекономрозвитку. Як повідомлялось 
раніше, Британія може підписати з Україною двосторонню угоду про зону вільної торгівлі в 
середині 2019 р. Стосовно ЗВТ з Ізраїлем, то робота над розробкою угоди розпочалася у 
2015 р. Перед остаточним завершенням переговорного процесу 28 березня 2018 року між 
двома сторонами було проведено сім раундів переговорів, метою яких стало узгодження 
положень угоди, які покликані прибрати бар’єри у взаємній торгівлі товарами і послугами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Новий посол Туреччини розпочав  

дипмісію в Україні 
10.01.2019 

Заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар 
прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Турецької 
Республіки в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере.  

Обговорено питання порядку денного українсько-турецьких відносин, зокрема 
шляхи зміцнення стратегічного партнерства та активізацію взаємодії на міжнародній арені, 
торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво, сприяння зростанню кількості 
туристів з обох боків. Василь Боднар висловив вдячність за непохитну підтримку 
Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Відзначимо, 5 січня у 
Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся із Президентом Туреччини 
Реджепом Ердоганом. Під час переговорів лідери двох держав обговорили шляхи зміцнення 
стратегічного партнерства, посилення координації взаємодії на міжнародній арені, 
перспективи укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі. Глава держави 
високо оцінив незмінну підтримку Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності 
нашої держави та окремо подякував за співавторство Турецької Республіки у схваленій в 
грудні 2018 р. резолюції Генеасамблеї ООН щодо засудження мілітаризації російською 
стороною Криму та Азову. Окрему увагу приділено заходам з метою звільнення незаконно 
ув'язнених українських громадян з російських в’язниць, а також забезпечення прав 
громадян України, в тому числі кримських татар, на території Криму в умовах російської 
окупації. Президенти країн відзначили позитивну динаміку торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва, а також зростання взаємних туристичних потоків. 

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

 

 

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море]  
 

Посол України обговорив з розширення торговельно- 
економічних зв’язків між Україною та Іраком 

 

16.01.2019 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ірак Віктор 

Недопас 16 січня 2019 року зустрівся з Міністром торгівлі Республіки Ірак 
Мухаммадом Хашімом Аль-Ані. 

Обговорені питання, пов’язані з покращенням умов для розвитку взаємовигідного 
бізнесу в Україні та Іраку, можливостями надання більшого сприяння українським та 
іракським компаніям на ринках наших країн, усунення перешкод для нарощування 
експортно-імпортних операцій. Серед іншого, Іракську Сторону  поінформовано про 
бажання і налаштованість українських компаній розширювати постачання на іракський 
ринок товарів і послуг, необхідних для відбудови інфраструктури та промисловості країни і 
задоволення зростаючого споживчого попиту на окремі товарні групи. Посол також нагадав 
міністру про те, що українська сторона очікує відповідь на своє звернення щодо проведення 
ближчим часом консультацій на експертному рівні, передбачених положеннями 
міжурядової угоди “Про торговельне, економічне, наукове та технічне співробітництво від 9 
жовтня 2000 року”, з метою вироблення урядам України та Іраку рекомендацій щодо 
шляхів покращення двосторонньої торговельно-економічної співпраці. 

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

 
 АФРИКА 
 

Зустріч Посла України з міністром  
закордонних справ Сенегалу 

 

14.01.2019 

В Дакарі відбулася зустріч міністра закордонних справ Республіки 
Сенегал Сідікі Каба з Послом України в Сенегалі Олександром Овчаровим, у 
зв’язку із завершенням його дипломатичної місії. 

У ході бесіди обговорені питання двостороннього співробітництва між Україною та 
Сенегалом у політичній, економічній та військово-технічній сферах. Сторони погодилися з 
необхідністю інтенсифікації політичного діалогу та вдосконалення договірно-правової 
бази. О.Є.Овчаров висловив сподівання, що Сенегал і надалі залишатиметься для України 
одним з найперспективніших партнерів у Західній Африці. У свою чергу, С.Каба подякував 
Послу України за плідну роботу у сфері розбудови українсько-сенегальських двосторонніх 
відносин, яку високо оцінено вищим керівництвом країни. Наголосивши, що Сенегал 
вважає Україну дружньою державою, міністр підтвердив готовність до подальшої ефектив-
ної співпраці з нею як у рамках міжнародних організацій, так і на двосторонньому рівні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольство України в Сенегалі 

 
Україна та Алжир продовжують розвивати  

міжпарламентську співпрацю 
15.01.2019 

Посол України в Алжирі Максим Субх 15 січня зустрівся із Головою 
міжпарламентської групи дружби з Україною Національних Народних 
Зборів (ННЗ) Алжиру Зен аль-Абідіном Дідішем. 

У ході переговорів наголосили на необхідності подальшого розвитку договірно-
правової бази між Україною та Алжиром, інтенсифікації економічного співробітництва та 
поглибленні співпраці у галузях сільського господарства, енергетики, промисловості та ін. 
Підкреслено важливість активізації міжпарламентської взаємодії, зокрема, шляхом обміну 
візитами на рівні груп з міжпарламентських зв’язків у Верховній Раді України та ННЗ 
Алжиру. Під час зустрічі Посол передав алжирському парламентарю копію вітальної 
телеграми, направленої Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм спікеру ННЗ 
Муаду Бушаребу з нагоди його обрання на посаду голови Національних Народних Зборів 
Алжирської Народної Демократичної  Республіки. Нагадаємо, 3 січня ц.р. Посол України в 
Алжирі Максим Субх зустрівся з Міністром туризму і традиційних ремесел Алжиру А.бін 
Масудом.  У ході зустрічі Посол, зокрема, запросив алжирського посадовця розглянути 
можливість направлення делегації з Алжиру для участі у 25-й Міжнародній туристичній 
виставці UITT: «УКРАЇНА - Подоржі та Туризм», що відбудеться у Києві в березні 2019 року. 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Міжнародні виставкові 
заходи на території АНДР у 2019 р. >>> 

За матеріалами Посольства України в Алжирі 

 
 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України взяв участь в урочистому відкритті ХХХ Наради  
послів і консулів Мексики 

 

12.01.2019 
Посол України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь в урочистому 

відкритті ХХХ Наради послів і консулів Мексики. Про це повідомляє 
Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах. 

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард Касаубон у виступі наголосив, 
що Мексика прагне підтримувати поважні відносини з усіма країнами світу, а також 
окреслив пріоритети зовнішньої політики країни протягом наступних шести років. Під час 
заходу Посол мав контакти з Міністром закордонних справ Мексики Марсело Ебрардом 
Касаубоном, Президентом Політичної координаційної ради Палати сенаторів Рікардо 
Монреалем Авілою, Президентом Політичної координаційної ради Палати депутатів Маріо 
Дельгадо Каррільо, в ході яких підкреслив важливість і перспективи розвитку відносин і 
співробітництва між Україною і Мексикою, повідомив про поточну ситуацію в Україні та 
подякував Мексиці за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Мексиці 

 

Посол України в Мексиці зустрівся із Заступником  
міністра закордонних справ Белізу 

18.01.2019 

Посол України в Мексиці Руслан Спірін зустрівся в Посольстві Белізу 
в Мексиці із Заступником міністра закордонних справ Белізу Патріком 
Ендрюсом. Про це повідомляє МЗС України. 

Зустріч відбулась під час зустрічі Патріка Ендрюса з послами, акредитованими в 
Белізі з резиденцією у м. Мехіко 17 січня 2019 р. На зустрічі Патрік Ендрюс поінформував її 
учасників про референдум стосовно передачі територіального спору з Гватемалою до 
Міжнародного суду, який відбудеться у Белізі 10 квітня поточного року та підкреслив 
прагнення Уряду поглибити співробітництво з контрагентами. У свою чергу, під час 
зустрічі Посла України із Заступником міністра закордонних справ були обговорені 
перспективи та нові можливості розвитку відносин і співробітництва між Україною і 
Белізом. Руслан Спірін подякував Патрік Ендрюсу за послідовну підтримку Белізом 
суверенітету і територіальної цілісності та ініціатив України у міжнародних організаціях та 
передав non-paper, підготовлений Посольством. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/stepan-kubiv-prezentuvav-ukrayinu-na-25-mu-mizhnarodnomu-samiti-partnerstva-u-mumbayi
https://china.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/69692-zustrich-z-predstavnikami-kitajsykih-mistecykih-ta-dilovih-kil
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83488495&cat_id=55838
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69939-zustrich-posla-ukrajini-v-knr-olega-dyomina-z-generalynim-direktorom-kancelyariji-zakordonnih-sprav-narodnogo-uryadu-mchuncin-li-cyanem
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2604845-ukraina-j-izrail-pidpisut-ugodu-pro-vilnu-torgivlu-u-i-kvartali-2019-roku.html
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-prezidentom-turechchini-52354
https://www.unn.com.ua/uk/news/1772602-noviy-posol-turechchini-rozpochav-dipmisiyu-v-ukrayini
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69909-posol-ukrajini-obgovoriv-z-ministrom-torgivli-respubliki-irak-mozhlivosti-pokrashhennya-umov-dlya-rozshirennya-vzajemovigidnih-torgovelyno-jekonomichnih-zvjazkiv-mizh-ukrajinoju-ta-irakom
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69858-zustrich-posla-ukrajini-z-ministrom-zakordonnih-sprav-senegalu
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69765-ukrajina-ta-alzhir-nalagodzhujuty-spivpracyu-u-sferi-turizmu
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69879-ukrajina-ta-alzhir-prodovzhujuty-rozvivati-mizhparlamentsyku-spivpracyu
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69747-mizhnarodni-vistavkovi-zahodi-na-teritoriji-andr-u-2019-roci
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69747-mizhnarodni-vistavkovi-zahodi-na-teritoriji-andr-u-2019-roci
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69843-posol-ukrajini-v-meksici-ruslan-spirin-vzyav-uchasty-v-urochistomu-vidkritti-khkhkh-naradi-posliv-i-konsuliv-meksiki
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69938-posol-ukrajini-zustrivsya-iz-zastupnikom-ministra-zakordonnih-sprav-belizu
http://india.mfa.gov.ua/ua
http://china.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://iraq.mfa.gov.ua/ua
http://senegal.mfa.gov.ua/ua
http://algeria.mfa.gov.ua/ua
http://mexico.mfa.gov.ua/ua
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 PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS  

 ПРОГРАМИ & ПРОЕКТНІ ІНІЦІАТИВИ.  
 

 
 

Про конкурс на посаду Керівника Освітнього центру  
при Верховній Раді України 

04.01.2019 

Фонд Східна Європа в рамках Програми USAID РАДА 
«Відповідальність, підзвітність та демократичне представництво» оголошує 
конкурс на посаду Керівника Освітнього центру при Верховній Раді України. 

Завданням новостворюваного Освітнього парламентського центру є проведення 
інформаційно-освітніх заходів для різних вікових груп з метою підвищення обізнаності 
українців щодо завдань та роботи Верховної Ради. Керівник Освітнього парламентського 
центру підзвітний проектному менеджеру Програми РАДА та заступнику Керівника 
Апарату Верховної Ради України. До кола його посадових обов’язків входитиме, зокрема, 
створення Освітнього парламентського центру, координація процесу стратегічного та 
операційного планування, а також участь у формуванні та виконанні бюджету Центру. 
Керівник здійснюватиме керівництво Центром відповідно до затвердженого плану, в тому 
числі забезпечуватиме організацію різнопланових заходів: семінарів, презентацій, 
тренінгів. Керівник Освітнього центру опікуватиметься питаннями, пов’язаними з пошуком 
персоналу, експертів, а також формуванням для них технічних завдань щодо створення 
інформаційно-освітніх матеріалів Центру. Освітній центр при Верховній Раді України у 
своїй діяльності втілюватиме кращі практики аналогічних центрів парламентів інших 
країн, генеруватиме інноваційні ідеї і пропозиції щодо поліпшення роботи Центру та 
зосередить увагу на зв’язках із партнерськими організаціями - освітніми центрами 
парламентів інших країн, закладами освіти, освітніми громадськими організаціями. ... 

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

 
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ  

Реформи-2019 в Україні: головні зміни  
та очікування 

08.01.2019 
Рік 2019 обіцяє бути насиченим подіями, складним і непередбачуваним. 

Сайт "Сегодня" розбирався, яких реформ чекати цього року, чи піде уряд на 
ризиковані кроки і чи варто очікувати радикальних змін. 

Децентралізація. Реформа децентралізації почалася в Україні ще 2014 р. Станом на 
грудень 2018 р. в країні вже було створено 874 об'єднані територіальні громади (ОТГ). На 
офіційному сайті реформи сказано, що всього планується створити 1285 ОТГ, тому 2019-го 
триватиме створення нових об'єднаних територіальних громад. Володимир Фесенко, 
політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" в коментарі сайту 
"Сегодня" пояснює, що процес реформування замре в очікуванні виборів, але ті реформи, 
які вже почалися, доводитимуть до кінця. "Процес реформування наступного року замре в 
очікуванні президентських і, особливо, парламентських, виборів. Тому до розуму 
доводитимуть ті реформи, які були ініційовані або прийняті минулого року, або ті, які вже 
запущені: від реформи децентралізації до реформи медичної, освітньої, пенсійної", – 
зазначив політолог. 

Медична реформа. В Україні основна частина медичної реформи стартувала ще на 
початку 2018 р. Наразі реформа проходить тільки на первинному рівні медичної допомоги – 
маються на увазі послуги у сімейних лікарів, педіатрів та лікарів загальної практики. За цей 
рік українці повинні були вибрати собі сімейних лікарів і підписати з ними договори. За 
цим документом держава платить лікарю за одного пацієнта 370 гривень на рік, а з 2019 
року сума виплати зросте до 450 грн. Медична реформа продовжиться і 2019-го. Нещодавно 
в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про плани на 2019 рік. Тепер зміни торкнуться і 
вторинного рівня медичної допомоги (поліклінік). З липня стартує програма "Безкоштовна 
діагностика", згідно з якою українці зможуть безкоштовно отримати близько півсотні 
медичних послуг (рентген, УЗД, мамографія, ехокардіографія серця і інші), а також 
допомога вузькопрофільних фахівців. Ці послуги оплатить Нацслужби здоров'я, але тільки в 
тому випадку, якщо направлення на обстеження випише безпосередньо сімейний лікар, 
терапевт або педіатр. Отримати ці послуги можна буде в будь-якому медичному закладі, 
який приєднано до програми. Також протягом 2019 року почне діяти електронний рецепт і 
електронні лікарняні. Крім цього, запланована реформа екстреної медицини, яку поки що 
проведуть в п'яти областях. Перший етап реформи екстреної медичної допомоги, яка 
стартує в Донецькій, Одеській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій областях та місті 
Київ. Очікується, що бригади перейдуть на міжнародні стандарти роботи, пройдуть 
перекваліфікацію і отримуватимуть зарплати вище. 

Освітня реформа.Також 2018-го стартувала освітня реформа. Тут головні зміни 
торкнулися тих дітей, які пішли до першого класу, – вчитимуться вони по 12 років. 
Початкові школи також попрощалися з табелями, які замінили свідоцтва досягнень, де 
пишеться характеристика учня, а не оцінка його знань, і позбулися домашніх завдань. За 
словами міністра освіти Лілія Гриневич, 2019 р. буде ухвалено новий державний стандарт 
базової освіти, а саме для 5-9-х класів. Також з бюджету планують виділити мільярд 
гривень для того, щоб оновити освітнє середовище. Протягом 2019 року всі вчителі 
початкових класів проходитимуть спеціальне навчання, а в школах планують активно 
боротися з булінгом. Крім цього, в МОН планують розширити мережу інклюзивних класів.  

Інші реформи і перспективи. Експерти зазначають, що до президентських виборів 
намагатимуться завершити процес анбандлінга НАК "Нафтогаз України", тобто процес 
відділення оператора української газотранспортної системи (ГТС) від структури Нафтогазу. 
"У зв'язку з вимогами меморандуму з МВФ, спробують завершити до президентських і 
парламентських виборів реформу в енергетичному секторі. У найзагальніших рисах 
спробують піти в анбандлінг, тобто виділення в окрему структуру виробників газу. Нових 
реформ не буде, але доводитимуть до розуму і продовжувати здійснення тих реформ, які 
вже запущені", – говорить Фесенко. Стосовно реформи електропостачання, то очікується, 
що 2019 р. почне працювати новий ринок енергетики, що передбачено законом "Про ринок 
електроенергії". Згідно з цим документом, обленерго перестануть бути монополістами в цій 
галузі, а стануть операторами системи розподілу і постачання електропостачання. Тобто за 
світло в квартирах і будинках тепер відповідатиме не тільки обленерго, а й компанія, яка 
цю енергію постачає. Одна з реформ, яка зараз заморожена і не зможе початися в 
найближчому майбутньому, – це реформа ринку землі. Як відомо, наприкінці грудня 2018 
року Верховна Рада продовжила мораторій на продаж сільськогосподарських земель. 
Раніше в Кабміні поставили мету – створити ринок землі до 2020 р., але, як ми бачимо, вже 
пішов 2019 рік, а жодних кроків у цій сфері не було зроблено. Проте, 2019 року продовжать 
зростати пенсії, зарплати і соціальні виплати. Нагадаємо, що в жовтні 2019-го почнеться 
заключний, третій етап монетизації субсидій, коли країна повністю перейде на цю модель 
виплати субсидій. "Ті, хто має можливість проводити реформи, робитимуть те, що 
подобається виборцям. Насамперед, очевидно, що зростатимуть пенсії, зарплати, соціальні 
виплати. Щоправда, питання в тому, в якій кількості, тому що всьому є межі. Але МВФ не 
дасть їх перейти. проводитимуться реформи, які принесуть користь безпосередньо 
виборцям", – говорить Ірина Бекешкіна, директор Фонду "Демократичні ініціативи". Вона 
також додає, що рішення і реформи, які матимуть триваліші наслідки і результати яких 
можуть проявитися лише через рік-два, не прийматимуться, тому що "в довгу" зараз ніхто 
не гратиме, як і не починатимуть нові реформи. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами segodnya.ua 
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Політичні підсумки 2018 року в Україні: країна без лідерів,  
апогей популізму, продуктивний парламент 

14.01.2019 
Політичним підсумком №1 у році, що минає, є створення Православної 

церкви України в результаті повного об’єднання УПЦ (Київського патріархату) й 
УАПЦ та часткового приєднання УПЦ (Московського патріархату). 

Хоча ця подія відноситься до релігійної сфери, й далеко не всі громадяни України є 
православними християнами, вона має глибокий символізм у процесі побудови Української 
Держави. Отримання церковної автокефалії неможливе без політичної волі провідних 
державних інститутів. У зв’язку з цим і Президент, і Парламент відігравали важливу роль у 
створенні Єдиної Церкви. Без сумніву, серед усіх політиків нашої держави найбільший 
внесок до цього процесу був зроблений Президентом України Петром Порошенком, як в 
силу своєї посади, так і внутрішнього бажання й цілеспрямованості. 

Партійний плюралізм, відсутність потенційних партій – електоральних 
лідерів. Відтоді минуло вже немало років, проте в пам’яті постійно спливає спроба 
створення в Україні моделі «двопартійної системи» на основі «широкої коаліції» між 
Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко, де першій відводилася умовна роль «правого 
центру», а іншій «лівого центру», з розділенням функцій на довгі роки. На той час на ці 
політичні сили сумарно приходилося до 60¿ голосів виборців, що, в принципі, було 
серйозним аргументом для подібного рішення. Нині, навіть з урахуванням незмінності 5¿-
го бар’єру, до парламенту мають шанси потрапити 7-8 політичних сил, не говорячи вже про 
депутатів-мажоритарників, які можуть об’єднуватися у різні, доволі численні, групи, 
подібно до нинішніх «Відродження» і «Сили народу». У випадку якщо виборчі закони не 
зазнають змін, процес формування «коаліції більшості» буде дуже складним. Разом з цим, в 
Європі існує певна група політично стабільних і економічно розвинених держав, що мають 
подібну сильну політичну партійну роздробленість. Наприклад, Нідерланди, де за 
результатами останніх виборів до нижньої палати парламенту ввійшли представники 
тринадцятьох політичних сил. «Мінусом» у році, що минає, є відсутність політичної волі для 
остаточного прийняття Виборчого кодексу України, який би систематизував всі процедури 
й норми проведення виборів у державі. Особливо це стосується потенційного 
впровадження при проведенні парламентських виборів «пропорційної системи» на основі 
«відкритих списків». Світова практика не виробила «абсолютно вірного правила» 
проведення парламентських виборів, однак, з урахуванням національної специфіки, саме 
зазначена вище модуляція пропорційної системи дозволить у майбутньому сформувати 
довгострокові «ідейні політичні» проекти, які не залежать від конкретних лідерів. 

Несподівана продуктивність Парламенту. Нинішня Верховна Рада України є 
«усіченою», та на теперішній час статус «Народного депутата України» мають не 450, а 423 
особи. І це, теоретично, повинно було ускладнювати роботу парламенту, тому що для 
прийняття законів, як і раніше, необхідно 226 голосів. Незважаючи на це, нинішній склад 
ВРУ прийняв цьогоріч багато важливих рішень. Особливо хотілося б відзначити рішення 
щодо створення та функціонування Антикорупційного суду, завершального елементу у 
побудові в державі сучасної системи боротьби з корупцією на основі створення чотирьох 
найважливіших інституцій. На сьогодні є численні претензії до якості та ефективності 
функціонування вже раніше створених інституцій: Національного антикорупційного бюро 
України, Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, – однак, як то кажуть, «варто лише розпочати справу». 
Також варто відзначити рекордне за датою (22 листопада) прийняття закону «Про 
державний бюджет на 2019 рік». Обидва зазначених рішення були прийняті під сильним 
політичним тиском з боку міжнародних організацій та держав-партнерів, однак подібних 
важливих законів в 2018 р. було прийнято достатньо. Варто окремо відзначити й рішення 
щодо запуску медичної реформи, лібералізації валютного обігу, визнання тимчасової 
окупації Російською Федерацією окремих регіонів України. 

Політичний популізм, нестача «ідейних» політичних партій. Політики України 
продовжують хворіти двома серйозними «хворобами»: 1) захопленням популізмом; 2) 
переважанням політичних партій, що пов’язані з політичним лідером, а не політичною 
ідеєю. Політичний популізм, як лівого (соціалістичного), так і правого (націоналістичного) 
типів, є глобальною «хворобою» останніх років. Навіть вельми респектабельні Франція та 
Італія серйозно на неї хворіють. Так що вже казати про Україну, де «роздача гречки» перед 
виборами та підвищення пенсій виступають чи не головними інструментами 
передвиборчої кампанії. Захоплення популізмом є відображенням відсутності політичної 
структуризації суспільства й переважанням у ньому патерналістських настроїв, що 
посилюється помилковими тезами про те, що «Всі «нагорі» тільки й роблять, що крадуть», 
тому «Чому б і нам від виборів чого-небудь не отримати, грошей або гречки?!». Знаючи про 
це, доволі цинічний «український політикум» часто не тільки використовує їх на практиці, а 
й посилює, а іноді й створює нові. Цікавим є той факт, що вивчаючи великий твір Михайла 
Булгакова «Собаче серце», в якому показано конфлікт між Пилипом Пилиповичем 
Преображенським і Поліграфом Поліграфовичем Шариковим, для абсолютної більшості 
українців симпатичним є перший. Проте, трохи змінені українськими політиками тези 
другого, а саме: «Взяти все, та й поділити!»,«Навіщо це Пилипу Пилиповичу сім кімнат?», – є 
вельми і вельми популярними в нашому, на жаль, ще досить патерналістському і 
інфантильному суспільстві. Все це, звичайно ж, частково пояснюється «молодістю» 
української державності й відносною бідністю широких верств населення, однак з 
урахуванням викликів і проблем останніх років хотілося б бачити прискорення процесів 
формування політичної зрілості та структуризації суспільства. Численні дослідження 
показали, що переважання в політичній системі неперсоналізованих довгострокових 
«ідейних» політичних проектів є одним з основних атрибутів розбудови сучасної політично 
стабільної та економічно розвиненої держави. 

Поступова децентралізація. Політична й економічна децентралізація, що 
продовжується  й в 2018 році, є безсумнівним успіхом. Сотні новостворених об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) обирають керівників на основі прямого голосування та 
поступово вчаться ставати реальними господарями своїх громад. Даний процес є, 
однозначно, позитивним. У довгостроковій перспективі це дозволить не тільки успішно 
розвивати території, а й сформувати новий політичний клас з переважанням «ідейних 
переконань». Крім цього, «зручні для життя», «відкриті для інновацій», ефективні й успішні 
міста та регіони є основою побудови сучасної ефективної та успішної держави. Багато 
важливих рішень простіше приймаються саме на рівні міст і ОТГ. 

Міжнародна підтримка України. В умовах тривалого військового і політичного 
конфлікту з Російською Федерацією міжнародна підтримка позицій нашої держави є 
важливим фактором подальшого його розв’язання на нашу користь. Яким би сильним не 
був противник, наявність сильних союзників, що підтримують основні наші рішення 
політично та допомагають економічно, є запорукою майбутніх перемог. У 2018 році Україна 
неодноразово відчувала політичну підтримку з боку своїх союзників і міжнародних 
політичних організацій, таких як ООН, Рада Європи, Європарламент. Також в році, що минає, 
продовжував поліпшуватися міжнародний імідж України, що проявлялося в офіційній 
підтримці з боку багатьох розвинених держав, видних діячів культури та мистецтва, 
спортсменів. Важливими в цій сфері були й успіхи українських спортсменів, особливо в 
боксі, тенісі, біатлоні. Ще однією з особливостей 2018 року є масове використання на 
популярних інтернет-ресурсах хештега KyivNotKiev#, що, іноді після титанічних зусиль, 
призводило до відповідних змін англомовного написання назви нашої столиці в численних 
міжнародних джерелах і внутрішніх документах. Відповідне виправлення було зроблено 
навіть Ілоном Маском у Твіттері, причому досить швидко. … 

Читати повністю >>>                                                   © Доктор економічних наук, професор С.Колодій 
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 ФОКУС 

Что ждет украинскую экономику  
в ближайшие 12 месяцев 

03.01.2019 
С легкой руки автора экономических бестселлеров Нассима Талеба 

непредвиденные события, которые резко меняют ход истории, принято 
называть черными лебедями.  

 
Фокус выяснил, каких темных птиц стоит опасаться украинской экономике в 

2019 г. и как избежать развития негативных сценариев. "Международные валютные 
резервы Украины станут слишком малыми, обменный курс рухнет до 40 UAH/USD, 
инфляция возрастет до 50¿ в год, в то время как ВВП немного снизится", - так выглядит 
негативный сценарий для Украины на 2019 год с точки зрения Андерса Аслунда, старшего 
научного сотрудника Атлантического совета в Вашингтоне, адъюнкта-профессора 
Джорджтаунского университета. Можно предположить, что за такими экономическими 
потрясениями последует падение уровня жизни украинцев, которые едва оправились от 
кризиса 2014–2015 годов. В подобной ситуации сегодняшние столичные белые воротнички 
будут мечтать о работе водителем такси или официантом в Польше, лишь бы выбраться из 
порочного круга бедности и вывезти из Украины свою семью. Снижение цен на газ, которое 
обещают популистски настроенные политики, в такой ситуации будет слабым утешением. 
Поспешим успокоить, в отличие от базовых прогнозов, вероятность реализации подобных 
пессимистических сценариев экономисты, как правило, оценивают в 5–20¿. Однако 
Украина уже не раз не оправдывала ожидания аналитиков, которым приходилось 
пересматривать свои оценки в худшую сторону. Поэтому Фокус предпочел начать с 
описания антиутопии, в которой окажутся украинцы в 2019 году, если что-то пойдет не так. 

 
По минному полю. Изложенный выше пессимистический прогноз Андерса Аслунда - 

наиболее жесткая версия событий из озвученных опрошенными экспертами. Возможно, 
"большое видится на расстоянии". Но местные аналитики экономических потрясений 
подобного масштаба не предрекают даже в самых мрачных сценариях. Так, негативный 
прогноз на 2019 г., с точки зрения Александра Соколова, генерального директора компании 
Pro-Consulting - рост ВВП на уровне 2¿, инфляция более 10¿ и курс гривни около 32 
UAH/USD. Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB, вероятность реализации 
пессимистического сценария оценивает в 15¿. В этом случае, по его прогнозам, рост ВВП 
также составит около 2¿, инфляция достигнет 11¿, а курс - 30–31,5 UAH/USD. "На сегодня 
варианты, которые могут привести к реализации негативных факторов, сводятся к 
политической конъюнктуре, - комментирует свои прогнозы Александр Соколов. - Если 
детализировать, то это проблемы с транзитом газа, снижение капитальных инвестиций и 
риски, связанные с возможным замедлением реформ". В первую очередь реализации 
негативного сценария может способствовать ход избирательных кампаний и результаты 
президентских и парламентских выборов в стране. Ведь пока все еще сложно 
предположить, какие "лебеди" в результате выплывут на авансцену украинской политики. 
"На экономическую ситуацию в 2019 году избирательная кампания повлияет в случае 
возникновения массовых волнений или победы в президентских выборах кандидата, 
который откажется сотрудничать с МВФ", - предупреждает Елена Белан, главный 
экономист инвестиционной компании Dragon Capital. По ее мнению, массовые волнения 
могут привести к повышению спроса на иностранную валюту и к нестабильности на 
валютном рынке, но накопленный запас прочности и поддержка западных партнеров 
помогут избежать полномасштабного кризиса. Зато отказ от сотрудничества с МВФ, по 
мнению Белан, на фоне высоких выплат по внешнему долгу в 2019 году чреват дефолтом и 
дестабилизацией валютного рынка, из-за чего ситуация может быстро выйти из-под 
контроля и трансформироваться в полномасштабный экономический кризис. Мария Репко, 
заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии, также 
подтверждает, что в случае прекращения сотрудничества с МВФ для Украины будет 
практически невозможно пройти период пиковых погашений по долгам в 2019–2020 годах, 
когда придется выплачивать примерно по $6 млрд ежегодно. Речь идет не только о 
заимствованиях, сделанных после 2013 года, но и о долгах времен Януковича, выплата 
которых была отсрочена на период с 2019-го по 2027 год в результате реструктуризации 
2015 года. Пока ситуация выглядит благополучно. В ходе сложных переговоров осенью 
2018 г. Украина договорилась с МВФ о новой 14-месячной программе stand-by на $3,9 млрд, 
которая заменит истекающую в марте 2019 г. программу расширенного финансирования 
(EFF). Напомним, повышение цен на газ для населения до рыночного уровня было 
последним условием, которое отделяло Украину от компромисса с фондом. Отдав голоса 
политику, обещающему снизить цены на газ, избиратели фактически проголосуют за срыв 
программы МВФ и оскудение золотовалютных резервов, дефолт по внешним долгам, 
обвальный рост цен и девальвацию нацвалюты. В качестве примера здесь стоит привести 
Венесуэлу, где топливо хоть и стоит копейки, зато инфляция, по прогнозам МВФ, к концу 
2018 года должна достичь 1 млн процентов. Важно понимать, что влияние крутого 
разворота, который может произойти в результате президентских и парламентских 
выборов, будет распространяться далеко за пределы одного года. То есть 
спровоцированный действиями популистов экономический кризис может не в полной мере 
проявиться в 2019-м и углубляться на протяжении всего следующего электорального 
цикла 2020–2024 годов. Впрочем, не только из-за выборов в Украине все может пойти не 
так. Так, Мария Репко в числе факторов, которые будут оказывать наибольшее влияние на 
экономическую жизнь страны в 2019 году, также называет геополитику и возможную 
дальнейшую агрессию России. Даже в случае победы на выборах проукраинского 
кандидата, который оставит без изменений геополитический вектор и продолжит 
взаимоотношения с западными партнерами, включая МВФ, так называемый "черный 
лебедь" может прилететь с северо-востока. А нарастание внешней агрессии способно 
оказать на экономику наиболее разрушительное влияние. Преподнести неожиданность 
может не только северный сосед, но и мировые рынки. Так, Андрей Шевчишин в числе 
внешних "черных лебедей" выделяет риски глобального экономического кризиса (о 
приближении которого в октябре говорила и глава МВФ Кристин Лагард) и победу 
евроскептиков. Из-за этого могут усилиться центробежные силы в еврозоне, что будет 
сопровождаться нестабильностью в регионе и ослаблением евровалюты. И, наконец, о 
погоде. Если из-за неблагоприятных условий и природных катаклизмов в 2019 году 
наступит резкое снижение производства сельхозпродукции, главного товара украинского 
экспорта, негативные последствия для экономики в виде ослабления нацвалюты и роста 
инфляции не заставят себя долго ждать. По мнению Дмитрия Чурина, главы 
аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, так называемый 
"черный лебедь" может проявить себя в сфере IT. Собеседник Фокуса имеет в виду 
киберугрозы, которые становятся все более масштабными. Здесь стоит напомнить об атаке 
вируса Petya летом 2017 года, который продемонстрировал, насколько уязвимы к 
подобным угрозам украинские предприятия, банки и государственные органы. 

Нормальный ход. А теперь отставим в сторону корвалол, перевернем страницу со 
страшилками и перейдем к базовому сценарию, который в 2019 году реализуется с 
наибольшей долей вероятности. "Ключевым макроэкономическим сценарием для Украины 
на 2019 год будет сохранение макроэкономической стабильности, что потребует плотного 
сотрудничества с МВФ, который расширил свою четырехлетнюю программу (EFF) 14-
месячной резервной программой stand-by, чтобы помочь Украине сохранить финансовую 
стабильность в период выборов 2019 г., - рассказал Андерс Аслунд. - Если это удастся, ВВП 
Украины должен вырасти на 3,5¿, инфляция снизится к концу 2019 г. до 7¿, а обменный 
курс останется на уровне около 29 UAH/USD". Вероятность реализации такого сценария 
Аслунд оценивает в 80¿. Ближе всего к изложенному выше прогнозу известного западного 
экономиста находятся оценки Дмитрия Чурина, главы аналитического департамента 
инвестиционной компании Eavex Capital. Согласно его видению, ВВП в 2019 г. вырастет на 
3,0¿, инфляция составит около 8,5¿, среднегодовой курс гривни - 28,8 UAH/USD, курс на 
конец года - 29,5 UAH/USD. Впрочем, другие эксперты в базовых сценариях для Украины на 
2019 год указывают на некоторое замедление экономического роста в сравнении с 2018-м. 
Так, в группе ICU на 2019 год прогнозируют снижение темпов роста реального ВВП до 2,3¿ 
(в сравнении с ожидаемым показателем в 3,5¿ в 2018 году), что связано с уменьшением 
фискального стимулирования экономики и ослаблением внешних рынков. Гривня при 
этом, по оценкам ICU, мягко девальвирует до 30 UAH/USD, а инфляция снизится до 8,5%. 
"Подавление инфляции и жесткая монетарная политика серьезно ограничивают доступ 
страны к финансированию и тем самым негативно влияют на экономический рост", - 
обосновывает прогноз своей компании Александр Мартыненко, руководитель 
подразделения по финансовому анализу корпораций ICU. Базовый экономический прогноз 
на 2019 г. от инвесткомпании Dragon Capital также предполагает снижение темпов роста 
ВВП до 2,7¿ из-за замедления внутренних инвестиций и снижения урожая сельскохоз-
культур после рекордных показателей 2018 года. Инфляция при этом, по оценкам Dragon 
Capital, составит 6,5¿, а средний за год курс гривни - 29 UAH/USD. По словам Елены Белан, 
этот прогноз базируется на предположениях, что Украина продолжит сотрудничество с 
МВФ, президентские и парламентские выборы в стране пройдут спокойно и без массовых 
протестов, условия внешней торговли останутся нейтральными - мировые цены на сталь, 
нефть, газ и зерновые будут двигаться синхронно, а погодные условия в целом будут 
благоприятными для сельского хозяйства. В компании Pro-Consulting в рамках базового 
прогноза на 2019 год ожидают рост ВВП на уровне 2,5¿, инфляцию - 8–9¿, курс в пределах 
30–31 UAH/USD. В FOREX CLUB с вероятностью в 60¿ прогнозируют динамику ВВП в 2,8¿, 
инфляцию в 8¿, а курс нацвалюты - в коридоре 28,5–31,5 UAH/USD. Как бы ни хотелось 
истосковавшимся по достойному уровню жизни украинским гражданам, но даже самые 
оптимистические прогнозы аналитиков не предполагают в 2019 году прорыва, 
сопровождающегося бурным экономическим ростом и заметным увеличением достатка. 
Возвращаясь к тому, что нас ожидает выборный год, не стоит рассчитывать на быстрое 
проведение либеральных реформ и значительный приток инвестиций в страну. А без этого 
экономический прорыв Украины останется бесплодной мечтой. Напомним, по оценкам 
экономистов, для быстрого преодоления последствий кризиса украинская экономика 
должна расти на 6–8¿ в год. А ожидаемая в 2018 году динамика в 2,3–3,5¿ вряд ли 
превысит темпы роста мировой экономики, которые в 2019 году, по разным прогнозам, 
должны составить 3,6–3,9%. С такими показателями Украина продолжит состязаться с 
Молдовой за статус беднейшей страны Европы. Для граждан это означает еще один год 
потерянных возможностей, хоть и с сохранением стабильности и даже незначительным 
ростом зарплат на фоне растущей конкуренции за рабочую силу с западными рынками. 
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Украинская экономика постепенно  
выходит из "тени" 

21.12.2018 

Уровень "теневой" экономики в Украине с начала 2018 г. снизился на 3 
процентных пункта – до 31% ВВП. Об этом сообщается в отчете 
Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).  

При этом во втором полугодии-2018 уровень "теневой" экономики оказался на 1 п.п. 
ниже, чем в первом. В министерстве пояснили, что причинами снижения тенезации 
экономики стали: сохранение главных признаков макроэкономической стабильности; 
соблюдение Нацбанком стратегии инфляционного таргетирования; сохранение высокого 
уровня деловой активности; улучшение ожиданий в условиях роста потребительского 
спроса; благоприятной внешняя конъюнктура. В то же время, есть и негативные факторы, 
которые сдерживают выход экономики из "тени": сохраняющиеся значительные вызовы 
стабильности финансовой системы; наличие неподконтрольных территорий. Ранее глава 
Миэкономразвития Степан Кубив отмечал, что уровень теневой экономики в Украине 
сократился на 11 процентных пунктов с 2014 года. При этом, несмотря на снижение уровня 
"теневой" экономики, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, 
уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски 
отмывания денег. К такому выводу пришли члены комитета экспертов Совета Европы по 
оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном 
Украине. При этом в Украине проходят массовые проверки бизнеса – предпринимателей 
обязывают официально регистрировать сотрудников. Штраф за каждого неоформленного 
работника составляет почти 112 тысяч грн. 
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Макроэкономический прогноз IMF group Ukraine на 2019- 2022 гг. 

 по итогам “III Экономического лектория” 
11.12.2018  

В 2018-ом году долларовый эквивалент ВВП Украины составит $130,5 
млрд. Прирост на 16,8% в основном обеспечен позитивной динамикой цен 
сырьевых товаров, сообщают в IMF Group. 

Так, чистый сырьевой экспорт Украины в 2018-ом году составит $9,3 млрд. против 
$7,1 млрд. в 2017-ом (в основном за счет прироста аграрного экспорта на $1,8 млрд.). В 
2019-2021-ых годах темпы роста долларового ВВП незначительно снизятся – в среднем до 
12,1¿. При этом, темпы роста реального ВВП – вырастут до среднего значения 3,7¿, а 
уровень инфляции в экономике замедлится с текущих 15,6¿ до всего 11,3¿. Изменение 
структуры прироста ВВП в первую очередь объясняется ожидаемым замедлением темпов 
роста цен на энергопродукты и металлы, а также дальнейшей реализацией Национальным 
банком политики по снижению годовой потребительской инфляции до 5¿. В свою очередь, 
снижение политических рисков, после выборов в 2019-ом году существенно улучшит 
деловой климат, что компенсирует потенциальное снижение динамики роста сырьевой 
экспортной выручки. Параллельно, несмотря на рост политической турбулентности в 
следующем году и наблюдающееся с 1 кв. 2018-го снижение инвестиций — за счет притока 
денег под выборы в размере $2-2,5 млрд. и соответственный рост внутреннего спроса, 
экономике удастся сохранить позитивную динамику реального ВВП (+3,9¿). Долларовый 
эквивалент ВВП в следующем году вырастет на 12,6¿ — до $147 млрд. Также, Украине в 
2019-2021-м годах удастся сохранить положительный приток валюты, который в среднем 
будет составлять $2,8 млрд. в год. Высокий уровень выплат по государственному долгу (в 
среднем $7,4 млрд.) и прирост потребительского импорта (4,4 млрд. по году) будет 
компенсирован увеличением чистого экспорта сырьевых и дальнейшим 
рефинансированием внешнего госдолга, в том числе — за счет продления сотрудничества с 
МВФ. Согласно нашему базовому прогнозу, это позволит сохранить курсовую стабильность; 
если Национальный банк продолжит активную политику дорогих денег и реальная 
доходность ОВГЗ не снизится – средневзвешенный курс в 2019-ом году не должен 
превысить отметки в 29 грн./долл. При этом, стоит отметить, что из-за возрастающего 
объема операций керри-трейд с краткосрочными ОВГЗ — сезонные колебания валюты 
будут гораздо выше, чем это было в 2016-2017 годах. 
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Украинская экономика продемонстрировала  

максимальный рост, - НБУ 
16.01.2019 

Украинская экономика в 2018 г. продемонстрировала максимальный 
рост за последние 7 лет, заявил во время брифинга 16 января заявил 
председатель Национального банка Украины Яков Смолий. 

«В 2018 г. украинская экономика продемонстрировала максимальный рост за 
последние семь лет. Рост реального ВВП по итогам трех кварталов составил 3,8¿, а по 
прогнозу НБУ экономика вырастет на 3,4¿. Инфляция по итогам года впервые за пять лет 
уменьшилась. В результате мы можем говорить об ослаблении давления на украинскую 
экономику», - сказал он. Отметим, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, 
что экономика Украины в 2019 г. должна вырасти не менее, чем на 3¿. Гройсман отметил, 
что в 2019 г. правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, 
медицину и энергоэффективность. «В 2019 г. будем инвестировать в образование, 
медицину, энергоэффективность. Это будет рекордный год строительства дорог. Будут и 
другие программы. Наша задача, чтобы рост экономики был не менее 3¿. Задача остается 
неизменной – нужно укреплять экономику, создавать качественные производства, 
создавать надлежащие рабочие места для украинцев», – заявил Гройсман. Он напомнил, что 
с 1 января в Украине повысили пенсии военным, а с 1 марта будет осуществлена 
индексация всех пенсионных выплат. Кроме того, с 1 января стартовал процесс 
монетизации субсидий. Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2019 г. с 3,5¿ до 2,9¿. Об этом свидетельствует 
январский обзор ВБ "Перспективы мировой экономики". Согласно документу, Всемирный 
банк также прогнозирует рост ВВП в Украине в 2020 году на 3,4¿, в 2021-м – на 3,8¿. По 
итогам прошлого года ВБ оценивает рост экономики в 3,5¿, указывается в материалах. Как 
сообщалось ранее, первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и 
торговли Украины Степан Кубив заявил, что украинская экономика продолжает рост. "Рост 
ВВП по итогам года составит более 3¿", - заявил министр. По словам Кубива, успехи в 
реформировании страны отметили международные партнеры Украины. В частности, 
министр напомнил об успешных переговорах с МВФ, кредите Всемирного банка и 
сотрудничестве с ЕС. "Сегодня мы имеем возможность наблюдать реальный экономический 
рост, а не спекулятивный разогрев экономики", - заявил министр экономического 
развития. По его словам, украинские промышленники за 11 месяцев 2018 года выработали 
на 2¿ продукции больше, чем в прошлом году. "Химическое производство за этот период 
выросло почти на 19¿, автомобилестроение - на 12¿", - заявил глава МЭРТ. Также министр 
отметил рост экспорта: за 10 мес. 2018 г. украинские компании получили от экспорта около 
$39 млрд. Напомним, Международный валютный фонд ухудшил прогноз относительно 
роста ВВП Украины по итогам текущего года с 3,5¿ до 3,3¿, соответствующие цифры 
приведены в пресс-релизе МВФ об утверждении новой программы сотрудничества с 
Украиной. Ранее Фонд прогнозировал рост экономики Украины в 2018 году на 3,2¿, однако 
в октябре повысил прогноз до 3,5¿. Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 
2020 год до 3¿ с 3,4¿. Прогноз роста в 2019 году остался неизменным на уровне 2,7%. МВФ 
также ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,3¿ 
с 3,1¿ ВВП, прогноз на 2019 год улучшен с 3,9¿ до 2,9¿ ВВП. В 2020 году ожидается 
дефицит текущего счета на уровне 2,2¿ ВВП. По оценкам Фонда, внешние инвестиции в 
Украину по итогам 2018 года составят $1,7 млрд, что на 26¿ меньше, чем годом ранее. В 
2019 году внешние инвестиции сократятся еще на $100 млн, а в 2020 году их объем снова 
выйдет на 1,7 млрд долларов. Уровень инфляции в 2018 году составит 11¿, и будет 
снижаться в последующие годы - до 9,2¿ в 2019 году и 5,9¿ в 2020-м. Падать будет и 
уровень безработицы - с 9,2¿ в 2018 году, до 8,6¿ в 2019-м и 8¿ в 2020 году. Ранее, в 
ноябре Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал умеренный рост ВВП, 
около 3¿, в связи с президентскими выборами весной 2019 года. Как отмечают эксперты 
банка в ежегодном отчете, начатые, но не доведенные до конца реформы в Украине, 
тормозят рост экономики. В 2017 году рост экономики составил 2,5¿ ВВП, в 2018 году 
прогнозируется 3,5¿. Важнейшими задачами для Украины на 2019 год ЕБРР считает 
сохранение макроэкономической стабильности и, в частности, привлечение внешних 
источников финансирования для выплат по заимствованиям, приходящимся на 2018-20 гг., 
внедрение новых принятых законов относительно энергетики, и продвижение в реформах 
государственных банков, чтобы подготовить их к приватизации. Отмечается, что рост 
зарплат и внутреннее потребление ускорили экономический рост на 8,4¿. При этом 
массовый отток трудоспособного населения за рубеж замедляет рост объемов 
промышленного производства. При этом заробитчане переслали  в 2017 г. около 9,3 млрд 
долл., что составляло 8,3¿ всего ВВП страны за прошлый год. ЕБРР опасается, что из-за 
выборов 2019 года, условия для нужных Украине структурных реформ будут хуже, потому 
учитывая также другие факторы, рост экономики по прогнозам будет на уровне лишь 3¿. 

Читать полностью >>>                                                       Инфографика ВВП Украины >>>  
По материалам uaprom.info, segodnya.ua, zn.ua, newsone.ua 

 

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 

 
Світовий банк надав Україні позикові гарантії  

на суму 750 мільйонів доларів 
18.12.2018  

Світовий Банк схвалив виділення Україні позикових гарантій на суму у 
750 мільйонів доларів під раніше узгоджені реформи (інструмент Policy-
Based Guarantees). Про це пише ukrainian.voanews.com 

Відповідна позикова гарантія була раніше запитана урядом України у Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку, який є одним із учасників World Bank Group. Позикова 
гарантія надається, щоб допомогти Україні залучити кредити на суму до 1 мільярда 
доларів. У Світовому банку "Голосу Америки" повідомили, що позикові гарантії надаються 
для фінансування реформ які були узгоджені в рамках даного проекту, а саме пенсійної, 
охорони здоровя, енергетичного та фінансового секторів. Гарантія дозволить Україні 
отримати кредити на приватному ринку на більш вигідних умовах. Очікується що дана 
гарантія також дозволить збільшити привабливість українських євробондів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrainian.voanews.com 

 
Міжнародний валютний фонд схвалив 

нову програму для України 
18.12.2018  

Рада директорів МВФ ухвалила програму допомоги stand-by для 
України на 14 місяців на загальну суму $3,9 млрд. Про це повідомляється на 
сторінці в Facebook президента Петра Порошенка. 

"Схвалено і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 
млрд доларів, що відбудеться вже найближчим часом", - заявив президент. Як уточнили у 
Міністерстві фінансів, перший транш повинен надійти в Україну до 25 грудня. Рада 
директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для 
України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів. Про це повідомляється на сторінці 
в Facebook президента Петра Порошенка. "Схвалено і рішення про виділення у рамках цієї 
програми першого траншу на 1,4 млрд доларів, що відбудеться вже найближчим часом", - 
заявив президент. Як уточнили у Міністерстві фінансів, перший транш повинен надійти в 
Україну до 25 грудня. У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про 
нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінила програму 
розширеного фінансування, що повинна була завершитися у березні 2019 року. Це сталося 
одразу після того, як уряд погодився підвищити ціну на газ для населення на 23,5¿, шо 
було однією з ключових вимог кредитора. 5 грудня Кабінет міністрів схвалив проект 
меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ. Для запуску нової програми необхідно 
було дочекатися її ухвалення Радою Фонду. 

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

 
Украина может войти в пятерку крупнейших  

партнеров ЕБРР 
19.12.2018  

Портфель проектов ЕБРР в Украине уже через несколько лет может 
достичь 1,5-1,8 млрд евро. Об этом шла речь во время встречи премьер-
министра Украины с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. 

По данным пресс-службы, глава ЕБРР находится в Киеве и это уже его десятый визит 
в Украину. По его словам, 2018 стал одним из самых успешных в отношениях Украины и 
ЕБРР. «И мы уверены, что Украина должна войти в ТОП-5 стран партнеров банка», - добавил 
президент ЕБРР. В свою очередь глава правительства отметил, что сегодня есть все 
основания говорить об амбициозных задачах по продолжению и углублению 
сотрудничества. «Один из наших приоритетов на 2019 - усиление экономического роста. И 
сейчас мы фокусируем внимание на имплементации принятых решений. Я вижу, что мы 
можем найти новые финансовые инструменты, увеличить объемы финансирования и 
определить задачи на 2019-2020 годы», - сказал Гройсман. Он отметил, что с участием 
экспертов банка наработаны важные решения, которые стали отправной точкой 
большинства реформ - приватизации, корпоратизации государственных компаний, 
создании конкурентной среды, инвестициях в энергоэффективность, поддержку 
банковского сектора и содействие торговле. В этом году банк представил пятилетнюю 
стратегию работы с Украиной и это позволяет спрогнозировать, что портфель проектов 
ЕБРР уже через несколько лет может достичь 1,5-1,8 млрд евро. Стороны отметили, что 
наиболее интересными для банка являются несколько сфер, прежде всего, энергетика, в 
том числе в контексте запуска Фонда энергоэффективности, инфраструктура, развитие 
реального сектора и концессионная деятельность. Представители ЕБРР предложили 
реализовать в следующем году несколько пилотных проектов по концессии. «Наша 
способность стала выше и 2019 также может стать успешным для нас всех. Мы предлагаем 
больше инвестировать в бизнес - в частности, в малый и средний, и рассчитываем решить 
процесс большой приватизации», - сказал Гройсман. ЕБРР работает в Украине с 1992 года. 
За это время банк вложил в украинскую экономику около 13 млрд грн в 410 проектах. Это 
один из самых высоких показателей за все время сотрудничества Украины с 
международными финансовыми организациями. 

Читать полностью >>>  
По матеріалам uaprom.info 

 
Министерство финансов разместило облигации внутреннего  

государственного займа на 5,6 млрд грн 
16.01.2019 

Министерство финансов 15 января разместило гривневые облигации 
внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 5,6 млрд гривен и валютные 
бумаги - на 142,5 млн долларов и 3,956 млн евро. 

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 2 691,1 млн грн под 19,2¿ 
годовых, 168 дней – на 975,7 млн грн под 19¿ годовых, 231 день – на 28,4 млн грн под 
18,5¿ годовых, 357 дней – на 1 875,9 млн грн под 18,5¿ годовых и 623 дня – на 24,183 млн 
грн под 18,25¿ годовых. Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 92 дня на 
137,589 млн долларов под 6,47¿ годовых, 154 дня – на 1,403 млн долларов под 6,7¿ 
годовых и 392 дня – на 3,5 млн долларов под 7,25¿ годовых. В евро ОВГЗ были размещены 
со сроком обращения 140 дней на 3,956 млн евро под 4,52¿ годовых. Всего в госбюджет 
привлечено 9 715,7 млн грн. Как сообщалось, Минфин в январе-марте т.г. запланировало 
еженедельные аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа, 
номинированных в иностранной валюте. Об этом говорится в обнародованном графике 
размещения Минфином ОВГЗ на 1-й квартал. Как и прежде, Минфин планирует проводить 
аукционы по продаже ОВГЗ по вторникам. К размещению будут предлагаться гособлигации 
со сроком обращения 3, 6, 9, 12 месяцев, 1,5 года, 2, 3 года и 5 лет. Минфин планирует 
продавать валютные ОВГЗ в долларах - еженедельно. При этом в евро ОВГЗ будут дважды 
размещаться в январе - 15 и 29 января, в феврале - 19 числа, в марте - 12 числа. Как стало 
известно, Минфин в 2018 г. привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 
3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего 
государственного займа. В декабре Минфин привлек в госбюджет 14,992 млрд грн, 492 млн 
долларов и 43 млн евро. Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам составила 
17,8¿ годовых, по валютным в долларах – 6,0¿, в евро - 4,2%. … 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 

http://imfgroup.com.ua/ru/2018/12/11/forecastsfor2019-2021/
https://www.segodnya.ua/economics/enews/kabmin-zaplaniroval-rost-ekonomiki-groysman-nazval-cifru-1204851.html
https://www.segodnya.ua/economics/enews/prognoz-vsemirnogo-banka-dlya-ukrainy-rezko-uhudshilsya-1204553.html
https://focus.ua/economics/416122-rost-vvp-po-itogam-goda-sostavit-bolee-3--kubiv.html
https://focus.ua/economics/416122-rost-vvp-po-itogam-goda-sostavit-bolee-3--kubiv.html
https://biz.nv.ua/economics/mvf-ukhudshil-prohnoz-rosta-vvp-ukrainy-2514119.html
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/12/18/pr18483-ukraine-imf-executive-board-approves-14-month-stand-by-arrangement
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/12/18/pr18483-ukraine-imf-executive-board-approves-14-month-stand-by-arrangement
https://zn.ua/ECONOMICS/ebrr-prognoziruet-umerennyy-rost-vvp-v-ukraine-iz-za-vyborov-300121_.html
http://uaprom.info/news/167683-ukrainskaya-ekonomika-prodemonstrirovala-maksimalnyj-rost-nbu.html
https://www.segodnya.ua/economics/enews/rost-ukrainskoy-ekonomiki-stal-rekordnym-za-sem-let-poroshenko-1206176.html
https://ukrainian.voanews.com/a/svitovyi-bank/4705640.html
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/18/643715/
http://uaprom.info/news/167382-ukraina-vojti-pyaterku-krupnejshih-partnerov-ebrr.html
https://bin.ua/news/finance/finances/229363-minfin-nameren-razmeshhat-valyutnye-ovgz-kazhduyu.html
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/v-2018-minfin-razmiestil-ovgz-na-65-1-mlrd-ghrivien-3-5-mlrd-i-eu503-mln
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/v-2018-minfin-razmiestil-ovgz-na-65-1-mlrd-ghrivien-3-5-mlrd-i-eu503-mln
https://ukranews.com/news/607771-minfin-razmestil-obligacii-vnutrennego-gosudarstvennogo-zaima-na-56-mlrd-griven
http://imfgroup.com.ua/ru/
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm
http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ukraine.shtml
http://www.minfin.gov.ua/
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ  

 
НБУ назвал сумму переводов украинцев  

из-за границы 

03.01.2019 
Объем частных переводов в Украину из-за рубежа в третьем квартале 

2018 года составил 2,737 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные 
квартальной статистики НБУ.  

По данным НБУ, за девять месяцев 2018 объем переводов составил 8,160 млрд 
долларов, что на 22,6¿ больше, чем за январь-сентябрь 2017 года. Кроме того, объем 
частных переводов в третьем квартале в Украину составляет 7,5¿ от ВВП страны. 
Подчеркнем, что больше всего переводов поступило в Украину из Польши.Далее идут 
Россия, США  и Чешская Республика. Отметим, что НБУ учитывал в своей статистике как 
официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам ura-inform.com 

 
 ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ 

 
Вперше з 2014 року міжнародні резерви України  

зросли вище 20 млрд дол. США 
21.12.2018  

Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з 
Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement 
(SBA), яку Рада директорів МВФ ухвалила 18 грудня 2018 р.  

Завдяки надходженню на суму 1 млрд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 
млрд дол. США) від Фонду міжнародні резерви України зросли до 20,1 млрд дол. США 
станом на 21 грудня 2018 року. Це є п’ятирічним максимумом – востаннє такий рівень 
міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року. Нагадаємо, нова програма SBA 
передбачає надання Україні фінансування на загальну суму 2,8 млрд спеціальних прав 
запозичень (близько 3,9 млрд дол. США) упродовж 14 місяців. Вона зосередиться, зокрема, 
на продовженні фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції зі збереженням 
гнучкого обмінного курсу, а також зміцненні фінансового сектора і низці структурних 
реформ у сфері податкового адміністрування, приватизації та державного управління. Як і 
очікувалося, продовження співпраці з Фондом також відкрило Україні доступ до 
пов’язаного фінансування. 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також 
ухвалила рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у розмірі 
750 млн дол. США, що зі свого боку допоможе Уряду залучити капітал на міжнародних 
ринках у 2019 році. За оцінками Національного банку, завдяки отриманню фінансування від 
міжнародних партнерів – МВФ, Світового банку та Європейської комісії – Україна зможе 
завершити поточний рік з обсягом міжнародних резервів близько 20 млрд дол. США, що 
перевищує останній прогноз НБУ, і підтримати їх на належному рівні у 2019 році. 

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

 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

 

Цены промпроизводителей за год  
выросли на 17,4% 

11.01.2019 
В 2018 г. цены в промышленности возросли на 17,4% по сравнению с 

предыдущим годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики, 
передает портал minprom.ua 

В частности, в добывающей промышленности цены выросли на 18,2¿, в том числе в 
добыче каменного угля - на 21,6¿, нефти и газа - на 16¿, металлических руд - на 14,6¿. В 
перерабатывающей промышленности цены за год выросли на 13¿. В производстве 
напитков они увеличились на 16,7¿, хлеба и хлебобулочных изделий - на 14,6¿, молочной 
- на 12,5¿, мясной продукции - на 12,3¿. В то же время на 15,3¿ подешевело производство 
сахара. В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 
28,3%. В январе-декабре 2018 года в производстве электрооборудования цены выросли на 
22,4¿, кокса и продуктов нефтепереработки - на 17,7¿, производстве автотранспортных 
средств - на 18,3¿, металлургии - на 16,7¿, машиностроении - на 16,1¿, фармацевтике - на 
12,7¿, производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 12,6¿, деревообработке - на 
12,2%. Рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5¿ с 35,7¿ по итогам 2016 
года и до 25,4¿ по итогам 2015 года. Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8¿, 
по сравнению с 13,7¿ в 2017 году и с 12,4¿ в 2016 году. 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 

 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 
 

Почему в Украине процветает контрабанда:  
причины и схемы 

11.12.2018 

Уровень теневой экономики в Украине снижается, но ее важная часть - 
контрабанда - остается непобедимой. Издание "Сегодня" узнало, какие схемы 
используют контрабандисты. 

По данным Минэкономразвития, в начале 2018 г. зафиксировано снижение уровня 
теневой экономики в стране до 37¿ против 43¿ за соответствующий период 2017 года. В 
реальных цифрах - это около $34 млрд. Однако эксперты организации "CASE Украина" 
отмечают, что достаточно существенную роль в ней продолжает играть контрабанда. 
Согласно исследованию Института социально-экономической трансформации, ежегодно 
объем контрабанды в Украине составляет порядка $8,5 млрд. Эксперт по правовым 
вопросам CASE Андрей Саварец на недавнем Открытом экономическом форуме, который 
прошел в Киеве, представил основные схемы незаконной поставки товаров в Украину. По 
его словам, сегодня существует пять основных механизмов контрабанды. Так, популярна 
"черная" контрабанда, когда при пересечении границы товар или попросту не 
регистрируют, или вообще везут мимо таможенных пунктов. "Есть еще "прерванный" 
транзит - товары, которые ввозят в Украину, вывозят только на бумаге. На самом деле их 
отгружают и оставляют тут, не платя вообще никаких налогов", - говорит Саварец. По его 
словам, очень распространена схема "муравьев", или "пиджаков", когда в соседних странах 
авто с товаром разгружают и после этого формируют "бригады" по несколько человек. При 
этом каждый берет такое количество товара, на которое не распространяются таможенные 
пошлины (на стоимость не больше 500 евро). По словам Саварца, по схеме "пиджаков" в 
Украину попадает контрабанды на миллиард евро в год. Наконец, очень популярен так 
называемый "пересорт": схема, по которой доставляют, например, обувь, но декларируют 
ее, как подошвы и стельки. По оценкам "CASE Украина", одной из главных предпосылок для 
контрабанды сегодня является тот факт, что ГФС все еще остается без назначенного 
руководителя. Кроме того, нет управляющего и у таможни. Сопредседатель таможенного 
комитета Европейской бизнес-ассоциации Александр Лазарев считает, что контрабанда в 
Украине возможна еще и потому, что у нас практически любой товар можно продать без 
каких-либо документов. "Нам нужна так называемая фискализация процессов всей 
товарной цепочки, чтобы в итоге покупателю товара в любом случае продавец выдавал 
фискальный чек. Без этого мы с контрабандой будем бороться вечно, какие бы 
ограничения ни устанавливали на границе", - отмечает Лазарев… 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 

 
У Мінекономіки призначили директора Офісу  

з просування експорту 
13.12.2018 

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі директором 
державної установи «Офіс з просування експорту» призначили Андрія 
Демчука. Про це повідомляє прес-служба міністерства. 

«Мінекономрозвитку призначило Андрія Демчука директором державної установи 
«Офіс з просування експорту». Андрій Демчук працював директором департаменту 
залучення інвестицій Мінекономрозвитку з квітня 2016 року. Має значний досвід у сфері 
інвестиційного банкінгу – з 2004 року працював в низці інвестиційних фондів та банків у 
Швейцарії. Має докторський ступінь з економіки та фінансів Лозаннського університету 
(Швейцарія)», - йдеться в повідомленні. Як відомо, 28 березня 2018 року прийняв рішення 
про утворення Державної установи «Офіс з просування експорту України» на основі вже 
працюючого Офісу з просування експорту, що має статус консультативно-дорадчого органу 
при Мінекономрозвитку, для забезпечення сталого розвитку еко-системи підтримки 
українських експортерів. У міністерстві наголошують, що після призначення директора 
державна установа продовжує реалізацію проектів та завдань, раніше покладених на 
консультативно-дорадчий орган «Офіс з просування експорту»: надання експортних послуг, 
експортних консультацій, освітніх проектів для експортерів, торгових місій та виставок до 
країн, ринки яких є перспективними для експорту українських товарів та послуг. 
Очікується, що консультативно-дорадчий орган Мінекономрозвитку «Офіс з просування 
експорту» буде ліквідований до кінця року, а його функції та фахівці перейдуть до 
державної установи. Колишній керівник Офісу Мар’яна Каганяк залишається радником 
Міністра економічного розвитку і торгівлі України, продовжить роботу над розширенням 
економічних можливостей жінок та співпрацю з державною установою. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Україна увійшла до складу комісії ООН 

з міжнародної торгівлі 
18.12.2018 

Україну в понеділок, 17 грудня, обрано до складу Комісії ООН з прав 
міжнародної торгівлі ЮНСІТРАЛ. Про це повідомили Укрінформу у 
Постійному представництві України в ООН. 

Ця Комісія є головним органом ООН в сфері розробки юридичних інструментів, що 
ліквідують бар’єри та поліпшують процеси міжнародної торгівлі. «Україна вже має досвід 
роботи в зазначеному органі. У період членства в 2010 - 2014 рр. наша держава зробила 
вагомий внесок в розробку Типового закону ЮНСІТРАЛ про державні закупівлі та 
відповідних керівних принципів», - зауважив речник Постійного представництва Олег 
Ніколенко. Він пояснив, що було обрано 30 нових членів Комісії, 4 з яких представлятимуть 
регіон Східної Європи (Хорватія, Угорщина, РФ та Україна). Членство Української держави 
розпочнеться 8 липня 2019 року та триватиме шість років. «Членство є важливим з точки 
зору триваючого процесу адаптації українського законодавства в сфері міжнародної 
торгівлі до кращих світових практик, а також просування інтересів України в контексті 
виходу на глобальні ринки», - зазначив дипломат. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Промисловий безвіз: чим важлива угода ACAA 

та чому її підписання гальмується 
19.12.2018 

Українська продукція з європейською сертифікацією – таку 
можливість може надати Угода про оцінку відповідності та прийнятність 
промислової продукції (скорочено ACAA). 

Підписання угоди дасть змогу вітчизняним експортерам маркувати свою продукцію 
знаком СЕ та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації. Потенційно угода 
ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) може 
охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машино буду-
ваньня. Крім економії часу та коштів експортерів на проходження сертифікації, угода ACAA 
з ЄС призведе до поліпшення іміджу продукції made in Ukraine, полегшить Україні доступ на 
інші глобальні ринки та збільшить привабливість України для локалізації виробництва. 
Також без додаткової сертифікації до України можна буде вільно завозити та продавати на 
українському ринку виготовлену будь-де продукцію, марковану європейським знаком 
відповідності СЕ. Це полегшить життя імпортерам в Україні та зменшить контрабанду. 
Питання укладання угоди ACAA між ЄС та Україною має вже тривалу історію. Ще у грудні 
2005 р. Україна та ЄС підписали План дій з підготовки до угоди АСАА – задовго до початку 
переговорів про майбутню Угоду про асоціацію. Укладення угоди ACAA передбачене ст.57 
Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Згідно УА, взаємне визнання сертифікатів має 
поширюватися на 27 категорій промислової (нехарчової) продукції. Однак після того, як 
угода АСАА охопить усі зазначені у Додатку ІІІ сектори, Україна та ЄС зобов’язалися 
розглянути можливість її поширення на інші категорії промислової продукції. 
 

Що має зробити Україна? © Дмитро Луценко (юрист, фахівець у сфері технічного 
регулювання та національної інфраструктури якості) 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

Россия запретила ввоз из Украины сельскохпродукции,  
промтоваров, сырья и продовольствия 

29.12.2018 

Россия запретила ввоз из Украины сельскохозпродукции, 
промышленных товаров, сырья и продовольствия. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы российского правительства. 

"Постановлением от 29.12.2018 г. №1716-83 вводится запрет на ввоз на территорию 
РФ товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через 
территорию Украины. Утверждён список таких товаров. Товары, в отношении которых 
введён запрет, в основном относятся к категории промышленных. В список также 
включены сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие", - сказано в нем. 
Указанное решение правительство РФ приняло в связи с указом Президента РФ о введении 
санкций в отношении Украины. Сказано, что правительство России может принять 
решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит 
ограничительные меры, введённые ранее в отношении конкретных российских товаров. 
Напомним, СНБО решил ввести санкции против российских физических и юридических лиц 
за проведение "выборов" в террористических организациях "ДНР" и "ЛНР" и за нападение 
на украинские корабли. Отметим, 27 декабря 2018 г. Кабинет министров Украины принял 
постановление "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на 
таможенную территорию Украины, которые происходят из Российской Федерации". Как 
отмечается, отныне запрет на импорт из России также распространяется на крахмал 
кукурузный, глюкозу и сироп глюкозы, которые не содержат фруктозу или содержат менее 
20¿ фруктозы в сухом состоянии; глюкозу и сироп глюкозы, которые содержат в сухом 
состоянии не менее 20¿, но менее 50¿ фруктозы, кроме инвертного сахара; 
мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина. Ранее, 18 декабря 2018 г. Кабинет министров 
Украины продлил действие двух постановлений, предусматривающих ограничения на 
импорт продукции происхождением из России до 31 декабря 2019 года.  

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

https://ura-inform.com/ru/economics/2019/01/03/nbu-nazval-summu-perevodov-ukraintsev-iz-za-granitsy
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=84144853&cat_id=55838
https://www.minprom.ua/news/250353.html
https://www.segodnya.ua/ukraine/pochemu-v-ukraine-procvetaet-kontrabanda-prichiny-i-shemy-1070921.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2600107-u-minekonomiki-priznacili-direktora-ofisu-z-prosuvanna-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2603728-ukraina-uvijsla-do-skladu-komisii-oon-z-miznarodnoi-torgivli.html
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/12/19/7090846/
https://lb.ua/news/2018/12/26/415899_snbo_vvel_novie_sanktsii_protiv_rossii.html
https://economics.unian.net/agro/10392381-kabmin-zapretil-import-krahmala-i-glyukozy-iz-rossii.html
https://economics.unian.net/finance/10381380-pravitelstvo-prodlilo-zapret-na-import-rossiyskih-tovarov.html
https://bin.ua/news/foreign/near-abroad/229358-rossiya-zapretila-vvoz-iz-ukrainy.html
https://epo.org.ua/
https://uncitral.un.org/
http://russia.mfa.gov.ua/ru


 

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

 

Україна почала застосування конвенції  
Пан-Євро-Мед 

02.01.2018 

З 1 січня Україна почала застосовувати положення Регіональної 
конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила 
походження (Пан-Євро-Мед).  

Участь в конвенції Пан-Євро-Мед дозволить українським виробникам закуповувати 
сировину і комплектуючі в країнах Європейської асоціації вільної торгівлі або у країнах 
Середземномор'я, а готову продукцію експортувати до ЄС зберігаючи статус 
преференційного походження - ввозити товари за зниженою, або нульовою ставкою 
ввізного мита. Участь України у Конвенції дозволить розширити присутність наших товарів 
на ринках третіх країн, з якими укладені угоди про вільну торгівлю, а саме ЄС, ЄАВТ, 
Чорногорія, Молдова та Македонія. Крім того, ви знаєте, що готується до підписання Угода 
про вільну торгівлю з Ізраїлем, який також є учасником Конвенції. Конвенція Пан-Євро-Мед 
- це інструмент, розроблений Європейським Союзом для співпраці зі своїми торговельними 
партнерами, а також цих країн між собою. Україна з 1 лютого 2018 року набула 
повноправного членства в конвенції Пан-Євро-Мед. Наразі Україна та Грузія ведуть 
переговори про внесення змін до режиму вільної торгівлі, що враховуватимуть конвенцію. 

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

 
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ  

 
НБУ прогнозує 13%-ве зростання зарплат 

за підсумками 2018 р. 
17.12.2018 

Доходи населення ростуть другий рік поспіль, але ще не дотягують до 
рівня 2013 року. Про це інформує прес-служба Національного банку України 
(НБУ), передає портал dt.ua 

За даними відомства, в I півріччі 2018 р. реальний наявний дохід населення зріс на 
9,8¿, але поки що становить 82¿ від рівня 2013 р. Основний двигун зростання - заробітна 
плата. Вона збільшилася на 26¿, найбільше - у промисловості, на транспорті, у фінансовій 
сфері й державному управлінні. "Мінімальна зарплата зросла на 16¿, тому в цьому році її 
вплив на динаміку середньої зарплати несуттєвий. Також, все ще висока інфляція призвела 
до того, що реальний наявний дохід населення з низькими зарплатами виріс помірно", - 
зазначили в НБУ. За 9 міс. 2018 р. реальна зп збільшилася на 13¿, у тому числі в III кв. - 
майже на 15¿, тому за повний рік темп її приросту, ймовірно, складе близько 13¿. Вплив 
зарплати, виплаченої в Україні, на загальні доходи населення зменшився, оскільки помітно 
зросли заробітки тимчасових трудових мігрантів, а також соціальні виплати в результаті 
пенсійної реформи. Так, працівники за півроку перерахували в Україну 6,5 млрд доларів, а 
обсяг отриманої зарплати українцями за кордоном, збільшився на 43¿. В 2019 р. можливе 
уповільнення реальних доходів населення через низькі темпи зростання ВВП і жорсткої 
фіскальної політики, які будуть обмежувати зростання зарплат у бюджетній сфері. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dt.ua 

 

Зарплаты выросли, а с ними и инфляция: стали ли  
украинцы богаче в минувшем году 

04.01.2019 

Стали ли мы богаче за минувший год? Каждая семья, конечно, имеет 
свой ответ и на этот вопрос.  Но, по заверениям главы Кабмина, к концу 2018 г. 
средняя зарплата в стране выросла до 10 тыс. грн.  

Конечно, пока это только субъективные данные, Укрстат обнародует официальные 
данные позже. Сейчас точно известно, что по состоянию на декабрь 2018-го номинальная 
зарплата (за ноябрь) составляла 9161 грн. Учитывая такой показатель за ноябрь, 
декабрьская цифра вполне может составить даже свыше 10 тыс. грн. Ведь благодаря 
дополнительным выплатам в декабре средняя зарплата за этот месяц оказывается намного 
выше, чем за другие периоды. А в январе показатель существенно падает. Так, в 2017-м 
средняя зарплата за ноябрь составляла 7479 грн, в декабре она поднялась до 8777 грн, а в 
январе снова упала до 7711 грн. Если смотреть, как изменилась средняя номинальная 
зарплата за последние 12 месяцев, то по состоянию на 1 декабря она выросла на 22,5¿ (с 
7479 до 9161 грн). Если за декабрь 2018-го она составит обещанные 10 тыс. грн, то рост за 
год (от декабря до декабря) окажется скромнее: всего +14¿. Чтобы темпы роста зарплат не 
замедлились, нужно, чтоб средняя зарплата за декабрь составляла 10 750 грн. Однако 
премьер предсказал, что показатель в 10,5 тыс. грн будет достигнут только к концу 
наступившего, 2019 года. Реальная зарплата украинцев выросла намного меньше, чем 
номинальная. От ноября 2017-го до ноября 2018 года (на 1 декабря) увеличение составило 
уже не 22,5, а 11,4¿. Причем по сравнению с октябрем рост реальных зарплат замедлился 
практически на 3¿. При этом инфляция по итогам года оказалась выше, чем 
предсказывалось в начале года и чем было заложено в бюджете. В 2017 г. планировалось, 
что к концу 2018-го инфляция замедлится до 7,4¿. В начале 2018-го НБУ ухудшил прогноз 
до 8,9¿. А осенью регулятор вынужден был еще раз пересмотреть прогноз, повысив 
показатель ожидаемого уровня инфляции до 10,1¿. При этом эксперты считают, что 
годовой показатель инфляции может быть даже выше прогнозного. По состоянию на 
ноябрь инфляция составляла 10¿. А в декабре она традиционно ускоряется. Если же 
сравнивать рост зарплат и инфляцию по итогам ноября, получится, что за год украинцы 
разбогатели всего на 1,4¿ (реальная зарплата в годовом измерении выросла на 11,4¿, а 
инфляция – на 10¿). А вот если измерять средние зарплаты украинцев в долларах, 
ситуация окажется лучше, хотя и не намного. Все благодаря тому, что гривня в течение года 
оказалась гораздо крепче, чем ожидалось, то есть была подвержена инфляции 
(девальвации) гораздо меньше, чем зарплаты в гривнях и цены. Если сравнивать 
долларовый эквивалент номинальных зарплат, то, например, средняя зарплата за декабрь 
2017 г. составляла в Украине 8777 грн, или 312 долларов (при курсе 28,07 грн/дол.). Если к 
концу года, как прогнозирует Кабмин, средняя номинальная зарплата в Украине достигнет 
10 тыс. грн, то при курсе 27,68 грн это будет составлять уже 361 доллар. Т. е. средняя 
номинальная зарплата в гривнях за год выросла на 14¿, а в долларах – на 15¿. Если же на 
протяжении года зарплата у человека не менялась, все равно в конце года, в пересчете на 
доллары, он окажется чуть богаче, чем был в начале года. Например, если его зарплата весь 
год равнялась 10 тыс. грн, получается, в начале года он зарабатывал эквивалент 356 
долларов, а в конце года, при той же зарплате в гривнях, – уже 361 доллар. Однако эту 
"прибавку" к зарплате, увы, полностью съедала инфляция. Причем продукты первой 
необходимости по-прежнему росли в цене высокими темпами. Так, по данным Ассоциации 
поставщиков торговых сетей, "борщевой набор" в Украине за год подорожал на 54¿. "За 
год стоимость борща без мяса возросла на 54¿, или на 5 грн. Это блюдо по состоянию на 
ноябрь 2018 обходится в среднем по стране в 14,3 грн, тогда как по состоянию на ноябрь 
прошлого года стоило 9,3 грн", – написал на своей странице в Facebook глава ассоциации 
Алексей Дорошенко. Кроме того, довольно ощутимо в течение года дорожал хлеб. В 
среднем цены на "продукт №1" поднялись на 26¿. Пенсии и социальные выплаты в 
Украине повышаются на прогнозируемый процент инфляции. Поскольку уровень 
инфляции планировалось удержать в рамках 8,9¿, номинальный прожиточный минимум 
за год поднялся только на 9¿ (с 1700 до 1853 грн). Минимальные пенсии и социальные 
выплаты повысились на столько же, то есть меньше, чем на процент инфляции.  

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Где проходит черта бедности и 
сколько украинцев живут за ней >>> 

По материалам segodnya.ua 

НБУ дав прогноз щодо трудової  
міграції з України 

14.01.2019 

У Національному банку прогнозують в 2019 р. стабілізацію кількості 
трудових мігрантів з України на рівні 2018 року. Про це розповів директор 
Департаменту монетарної політики НБУ Сергій Ніколайчук. 

Він зазначив, що обсяги переказів від трудових мігрантів у 2019 р. зростатимуть, але 
це залежатиме від економічної ситуації в тих країнах, де в основному працюють українці. 
“Фактично щодо трудової міграції очікуємо, що не буде значного збільшення кількості 
трудових мігрантів. Кількість людей, які працюватимуть за кордоном, вважаємо, буде на 
рівні 2018 р.”, – повідомив Сергій Ніколайчук. Відзначимо, Міністерство соціальної політики 
уточнило кількість українських заробітчан за кордоном – до 9 млн осіб. “На постійній основі 
за кордоном перебуває – 3,2 млн громадян України. Водночас, ця цифра є постійною, але не 
сталою. Оскільки ці 3,2 млн чоловік – різні люди: серед них є ті, хто живе там постійно, а є ті, 
котрі приїжджають і від’їжджають. І в цьому рухливому міграційному процесі беруть участь 
у середньому від 7 до 9 млн чоловік на рік. У той же час постійно, щоденно протягом року за 
кордоном перебувають лише 3,2 млн. трудових мігрантів з України”, – розповіли в 
Мінсоцполітики. Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в Україні підвищено рівень мінімальної 
зарплати - тепер він складатиме 4173 грн замість 3723 грн. У 2017-му році мінімальна 
зарплата складала 3200 грн. Відповідні зміни зафіксовані в державному бюджеті на 2019 
рік, який 23 листопада прийняла Верховна Рада. Підвищення мінімальної зарплати означає 
і зростання середнього показника зарплати в Україні - в новому році він зросте з 9218 грн 
до 10,1 тис. грн. Крім того, в 2019 році на 9,4¿ має зрости також прожитковий мінімум - 
один з основних соціальних показників, на основі якого ведеться розрахунок більшості 
соціальних виплат. У новому році середній прожитковий мінімум, який становить зараз 
1853 грн, підвищать у два етапи: з 1 липня - до 1936 грн, а з 1 грудня - до 2027 грн. Ці зміни 
також закладені в держбюджеті. Нагадаємо, за підсумками 2018 року рівень зростання 
мінімальної зарплати становило близько 16¿. У наступні роки показник буде варіюватися 
в 2020 році на 5-8¿, а в 2021 - на 4-6¿, згідно з прогнозами МЕРТ. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: В Україні більше чверті населення 
перебуває за межею бідності >>> 

За матеріалами news.finance.ua 
 

Ринок праці України та міграція: в пошуках  
трудових резервів 

14.01.2019 

Фонд “Право на захист” провів круглий стіл “Ринок праці України та 
міграційні процеси: у пошуках розв’язання проблеми дефіциту робочих 
ресурсів” на якому шукали ліки проти нестачі трудових ресурсів. 

Міграція – процес, який не зупинити. Жоден держорган не в змозі сказати, скільки 
українців станом на сьогодні легально та нелегально працюють за кордоном. Так, влітку 
цього року міністр соціполітики Андрій Рева, посилаючись на дані Державної прикордонної 
служби назвав офіційну цифру в понад 3 млн осіб. Мова йде виключно про тих людей, які 
перебувають на роботі за межами України постійно – без врахування тих, хто виїжджає на 
сезонні роботи. Наслідком таких міграційних процесів став кадровий голод в робітничих та 
виробничих сферах: попит на цих спеціалістів за кордоном та інший рівень зарплат просто 
“вимивають”  робочу силу з України. І процес цей, на жаль, не має зворотної дії. 

Кадровий голод як наслідок росту? Тим не менш, економіка України розвивається. 
І як доводять результати дослідження ринку праці в Київській та Харківській областях, 
проведеного GfK, бізнес зафіксував позитивну динаміку росту і в цьому році, і планує не 
втрачати оберти в році наступному. За словами Анастасії Шуренкової, старшої дослідниці 
відділу стратегічних досліджень, Ipsos(GfK), згідно з проведеним опитуванням третина 
українських компаній відзначають зростання чисельності персоналу за останній рік – і 83¿ 
з них пов’язують це, перш за все, з розширенням бізнесу. А 38¿ респондентів очікують, що і 
в наступному році кількість працівників на їхніх підприємствах в наступному році 
збільшиться. При цьому найбільший попит в українських роботодавців спостерігається на 
представників робочих професій та водіїв – тих, хто найчастіше їде шукати щастя та високої 
зарплати за кордон. Тож, як зазначила під час презентації результатів дослідження 
Анастасія Шуренкова, компанії змушені розглядати інші джерела трудових ресурсів, аби 
закрити свої вакансії. Якщо ще вчора більшість українських роботодавців не мали жодного 
уявлення про таку категорію потенційних робітників як біженці і шукачі притулку, то 
сьогодні понад 40¿ з них готові взяти цих людей на роботу. Звісно, за умови якщо останні 
відповідають кваліфікаційним вимогам. 

Біженці як трудовий резерв: чому це не працює. Здавалось би ось він – кругообіг 
трудових ресурсів в світі: українські заробітчани “заміняються” на ринку праці України 
мігрантами з інших країн… Та, на жаль, не все так просто. Як зазначила Анастасія 
Бондаренко, правовий аналітик БФ «Право на захист», в Україні склалась дуже непроста 
ситуація з працевлаштуванням біженців та шукачів притулку. Чинне законодавство 
практично унеможливлює прийом на роботу останніх. “Шукачі притулку формально мають 
можливість влаштуватися на роботу, але фактично реалізувати це своє право в них немає 
шансів”, – зауважила Анастасія Бондаренко. Проте не тільки недосконалість законів в цій 
галузі стають на перешкоді працевлаштуванню біженців, з одного боку, та зменшення 
дефіциту робочої сили на ринку, з іншого. “Ксенофобія, стереотипізоване ставлення 
роботодавців до іноземців залишаються одними з найбільших перешкод до працевлашту-
вання біженців, осіб, які потребують додаткового захисту та шукачів притулку, – 
відзначила Валерія Михалко, бізнес-консультанта БФ «Право на захист». – 58¿ шукачів 
притулку та 39¿ біженців і осіб, які потребують додаткового захисту, назвали небажання 
роботодавців брати на роботу іноземців однією з найрозповсюдженіших проблем, які вони 
зустрічали під час пошуку роботи”. На думку Світлани Бутенко, юриста БФ «Право на 
захист» така реакція частково пов’язана  із незнанням законодавства та небажанням 
бізнесу ускладнювати процес підбору персоналу. “Ми постійно говоримо про те, що біженці 
та особи з додатковим захистом працевлаштовуються у такому ж порядку, як і громадяни 
України. Інша ситуація з шукачами притулку. – сказала Світлана Бутенко. – Для їхнього 
працевлаштування потрібно отримати дозвіл як для іноземців, надати проект трудового 
договору, де необхідно вказати, що роботодавець в змозі платити їм зарплатню в розмірі 10 
мінімальних зарплат, продовжувати цей дозвіл кожного разу із продовженням довідки про 
звернення за захистом”. Тож навіть якщо працедавець дуже зацікавлений в робочих 
ресурсах, він швидше продовжить пошуки, ніж буде долати такі перешкоди. Про ще одну, 
але суттєву перешкоду на шляху інтеграції біженців та шукачів притулку розповіла Олена 
Барчук, Соціальний консультант, БФ “Рокада”. Мова йде про культурну адаптацію. Доступ-
ність мовних курсів, можливість отримати сертифікат держзразка – запорука подальшої 
успішної соціальної та трудової інтеграції цих людей. В цьому мають бути зацікавлені 
обидві сторони: і самі біженці, і українське суспільство. Адже за таких умов люди зможуть 
знайти роботу, годувати себе та свої родини, сплачувати податки до держбюджету. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами prostir.ua 
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У 2018 році надходження до загального фонду державного  
бюджету зросли на 96,5 млрд грн 

04.01.2019 

Протягом січня-грудня 2018 р. до загального фонду державного 
бюджету надійшло (сальдо) 729,4 млрд грн  платежів, що контролюються 
ДФС. Це на 15,2%, або на 96,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році. 

До загального фонду держбюджету у 2018 році спрямовано 390,6 млрд грн 
податкових платежів, що на 18,7¿, або на 61,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році. Митних 
платежів у січні-грудні 2018 року до загального фонду держбюджету перераховано у сумі 
338,8 млрд грн. Це майже на 11,5¿, або на 35 млрд грн перевищує показник 12 місяців 2017 
року. У грудні 2018 року до загального фонду держбюджету забезпечено (сальдо) 62,6 млрд 
грн. Це на 11,2¿, або на 6,3 млрд грн більше надходжень грудня 2017 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДФС 

 
Президент підписав закон про трирічне  

бюджетне планування 
09.01.2019 

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення 
змін до Бюджетного кодексу, що запроваджують трирічне бюджетне 
планування. Про це свідчать дані на сайті парламенту. 

Відповідний закон №8044 Рада ухвалила 6 грудня 2018 року. Тоді за нього 
проголосувало 238 депутатів. Законом передбачається, що відтепер уряд буде планувати 
основні показники бюджетних доходів та видатків не на рік, а на 3 роки. При цьому, щороку 
парламент, як і раніше, голосуватиме за бюджет на наступний рік. Щоб посилити 
підзвітність та підвищити відповідальність головних розпорядників коштів за результати 
діяльності, під час розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді міністри та керівники 
інших органів влади представлятимуть стратегічні цілі своїх органів та звітуватимуть про 
досягнення. Середньострокове бюджетне планування не передбачає встановлення точних 
цифр, а лише передбачає ухвалення приблизних прогнозних показників державних доходів 
і видатків. Точні бюджетні показники як і раніше будуть встановлювати законом про 
державний бюджет на поточний рік. Зазначимо, що запровадження трирічного бюджетного 
планування є однією з вимог МВФ до уряду України в рамках нової кредитної програми.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами hromadske.ua 

 

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  
 

Перевірки бізнесу відновляться  
в 2019 році 

03.01.2019 

В Україні втратив чинність закон про мораторій на проведення 
перевірок бізнесу, який діяв до 31 грудня 2018 року. Про це повідомляє 
служба новин порталу epravda.com.ua 

Дію закону "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності" припинено 1 січня 2019 р. У жовтні 2018 року 
в Кабміні повідомили, що інспекційна система в Україні трансформується в напрямку 
ризикоорієнтованого підходу. "Інспекційні органи будуть фокусуватися на прозорій оцінці 
суб'єктів господарювання та попередженні податкових ризиків, а бізнес - знати, коли і чому 
до нього прийде інспектор", - йшлося в повідомленні. На порталі inspections.gov.ua 26 
інспекційних органів з 33 відкрили інформацію про свої перевірки. В єдиній системі 
опубліковано близько 250 тис. планів і близько 48 тис. результатів вже проведених 
перевірок. ДФС сформувала план-графік документальних перевірок на 2019 рік. У нього 
включені майже 5 тис суб'єктів господарювання з обсягами задекларованих доходів за 2017 
рік - 1,14 трлн грн. Нагадаємо, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діяв з 2014 р. Це 
рішення приймалося з метою припинити тиск на підприємців з боку контролюючих 
органів, за допомогою чого виключити чинник корупції та стимулювати розвиток МСБ. 

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

 

Топ-100 держкомпаній у першому півріччі 2018 року  
отримали прибуток в 21,5 млрд грн 

08.01.2019 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило 
звіт щодо результатів діяльності 100 найбільших державних підприємств за 
6 місяців 2018 року. 

На сьогодні в Україні нараховується 3364 підприємств державного сектору, з яких 
працює лише 1594. Сума активів портфелю 100 найбільших державних підприємств 
складає близько 93,3¿ від загальної вартості всіх працюючих державних підприємств в 
Україні. Станом на кінець першого півріччя 2018 року загальна балансова вартість активів 
Портфелю Топ-100 держкомпаній складала понад 1 410 млрд грн, що майже на 3,8¿ менше, 
ніж у аналогічному періоді 2017 року. За результатами 6 місяців 2018 року 100 найбільших 
держкомпаній загалом отримали чистий прибуток у розмірі 21,5 млрд грн, що майже на 
41,9¿ менше ніж за аналогічний період 2017 року - майже на 15,5 млрд грн. Основним 
фактором, що вплинув на зниження фінансового результату портфелю, стало зменшення 
обсягів чистого прибутку ПАТ «НАК «Нафтогаз України», який складає ≈ 51¿ загального 
фінансового результату всього Портфелю. Так, у першому півріччі 2018 року його чистий 
прибуток зменшився у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 60,3¿, тобто з 27,7 
млрд грн до 11 млрд грн. Суттєва частина зниження показника пов’язана зі збільшенням 
збитку ПАТ «Укртрансгаз», 100¿ акцій якого належить НАК «Нафтогаз України», з -1.6 млрд 
грн до -18.3 млрд грн. Збільшення збитку відбулося через перегляд залишкових термінів 
активів, залучених у діяльності з транзиту природного газу. Найбільш прибутковими 
галузями для великих державних підприємств залишаються нафтогазовий сектор та 
електроенергетика. Підприємства електроенергетичної галузі за перші 6 місяців 2018 року 
збільшили загальний фінансовий результат на 12,2¿, з 7,6 млрд грн до 8,6 млрд грн. Так, 
чистий прибуток ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія  "Енергоатом" 
збільшився з 1,6 млрд грн до 3,2 млрд грн. Це стало можливим завдяки скороченню 
операційних витрат, що не входять до собівартості продукції, а також зростанню 
операційних доходів, що не пов’язані з реалізацією продукції. ДП "Енергоринок" збільшило 
свій фінансовий результат у першому півріччі 2018 року у порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року з 0,6 млрд грн до 1,8 млрд грн, а ДП "НЕК"Укренерго" збільшило чистий 
прибуток на 17,9¿ з 1,9 млрд грн до 2,2 млрд грн. Підприємства транспортної галузі 
показали зниження чистого прибутку в першій половині 2018 року на 17,6¿, з 2,7 млрд грн 
до 2,2 млрд грн. Так, ДП "Адміністрація морських портів України" зменшило чистий 
прибуток на 28,6¿, з 1,8 млрд грн до 1,3 млрд грн. Чистий прибуток ДП "Міжнародний 
аеропорт Бориспіль" зменшився у першому півріччі 2018 року з 0,95 млрд грн до 0,84 млрд 
грн. ПАТ "Укрпошта" збільшила чистий збиток за перше півріччя 2018 року з -0,36 млрд грн 
до -0,53 млрд грн. У той же час, ПАТ "Укрзалізниця" збільшила свій фінансовий результат у 
першому півріччі 2018 року майже в чотири рази, з 0,12 млрд грн до 0,47 млрд грн. … 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Звіт із результатами роботи ТОП-
100 державних підприємств за 6 міс. 2018 року >>> 

За матеріалами Мінекономрозвитку 

Кабмін затвердив перелік об'єктів  
великої приватизації 

16.01.2019 

Кабінет міністрів України 16 січня 2019 р. затвердив перелік об'єктів для 
великої приватизації в 2019 р. Про це повідомив голова Фонду держмайна 
Віталій Трубаров, передає 112.ua 

На приватизацію буде виставлено такі об'єкти: ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ 
"Центренерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", Акціонерна компанія "Харківобленерго", АТ 
"Миколаївобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго", Об’єднана гірничо-хімічна компанія, 
Вугільна компанія "Краснолиманська", ПАТ "Азовмаш", Державне підприємство "Завод 
"Електроважмаш", ПАТ "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", ВАТ "Оріана", ПрАТ 
"Президент-Готель", Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна 
компанія "Украгролізинг", Фармацевтична компанія "Індар". Трубаров зазначив, що на 6 
підприємств із цього переліку ФДМУ торік відібрав інвестиційних радників. "Однак 
Одеський припортовий завод, вугільна компанія "Краснолиманська", завод 
"Електроважмаш", "Індар", Об'єднана гірничо-хімічна компанія залишаються заблоковані 
рішенням суду, відповідно інвестиційні радники не затверджені, і почати практичну роботу 
з приватизації неможливо", - уточнив він. "Нині триває підготовка до приватизації ПрАТ 
"Президент Готель" інвестиційним радником "Конкорд Консалтинг" у консорціумі з "Бюро 
Маркуса" і Redcliffe Partners. ПАТ "Азовмаш", який не отримав жодної заявки від 
претендентів на інвестиційного радника, буде готувати до приватизації Фонд державного 
майна", - сказано в повідомленні. Крім того, на ВАТ "Оріана" та "Украгролізинг" мають намір 
оголосити повторний конкурс з відбору інвестиційного радника, оскільки в попередні рази 
подавали лише по одному учаснику. По інших підприємствах з переліку великої 
приватизації буде оголошено конкурс з відбору інвестиційного радника. Відзначимо, в. о. 
голови Фонду державного майна Віталій Трубаров і постійний представник Міжнародного 
валютного фонду в Україні Йоста Люнгман уклали домовленості про вирішення проблем, 
які блокують велику приватизацію. "Домовилися з постійним представником МВФ паном 
Й.Люнгманом спільними зусиллями вирішити проблеми, які блокують процес великої 
приватизації", - написав В.Трубаров у соцмережі Facebook. При цьому він нагадав, що серед 
умов продовження співпраці з МВФ - старт продажу компаній із переліку великої 
приватизації в 2019 році. Він також наголосив, що відібрані на конкурсі минулого року 
консорціуми інвестрадників не можуть приступити до підготовки компаній до приватизації 
через судові позови. Нагадаємо, Фонд держмайна України затвердив перелік об'єктів малої 
приватизації, що підлягають продажу в 2019 році, до якого входять 792 об'єкти, із них 48 - 
пакети акцій, 92 - єдині майнові комплекси, 190 - об'єкти незавершеного будівництва, 402 - 
окреме майно та 59 об'єктів соціально-культурного призначення. "Цього року буде 
виставлено на продаж близько десяти об'єктів держконцерну "Укроборонпром". Зокрема, 
Херсонський завод "Судмаш", Вінницький авіаційний завод "ВіАЗ", Запорізький 
автомобільний ремонтний завод, Ніжинський ремонтний завод інженерного обладнання та 
інші", - написав на своїй сторінці у Facebook в. о. голови ФДМ Віталій Трубаров. За його 
словами, до продажу також буде запропоновано "Головинський кар'єр", єдині майнові 
комплекси: Дніпровський електровозобудівний завод, "Київмашсервіс" і Первомайська 
гідроелектростанція. В.Трубаров уточнив, що до переліку увійшли і нові об'єкти, і ті, які 
фонд не встиг приватизувати у 2018 році. Із повним переліком майна, яке буде виставлено 
на аукціони в 2019 році, можна ознайомитися на сайті ФДМ. Як повідомлялося, восени 2018 
року фонд розпочав продаж об'єктів малої приватизації на аукціонах "ProZorro.Продажі". За 
чотири місяці йому вдалося реалізувати об'єкти на загальну суму близько 350 млн грн. "Із 
818 об'єктів малої приватизації продано близько 250, щодо 355 оголошено аукціони", - 
зазначав наприкінці року В.Трубаров. За його словами, розширення пропозиції стримується 
міністерствами, які зволікають із передачею об'єктів фонду для продажу. Держбюджет-
2019 передбачає надходження від приватизації 17 млрд грн. Як повідомила агентству 
"Інтерфакс-Україна" міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю 26 грудня 2018 року, 
торік замість запланованих 21,3 млрд грн від приватизації до держбюджету надійшли лише 
доходи від малої приватизації у розмірі 202,9 млн грн. У результаті 18 грудня уряд 
вимушено замінив цей вид фінансування бюджету запозиченнями, а Мінфіну довелося 
підвищити ставки за держоблігаціями.  
 

Читати повністю >>> Читайте також: Як платники податків фінансують 
збиткові комунальні підприємства (Дослідження) >>> 

За матеріалами 112.ua 

 БІЗНЕС ГРУПИ 

Хто в Україні справжній 
олігарх 

10.01.2019 
Олігарх - це представник олігархату (влади небагатьох). Політичного 

режиму, за якого влада належить невеликій закритій групі осіб. Вони 
одночасно є і власниками засобів виробництва, і можновладцями. 

В Україні олігархом іноді називають будь якого заможного бізнесмена. Але це не 
правильно. Олігарх має чіткі ознаки. Це людина, яка має власний крупний бізнес та 
одночасно впливає на прийняття рішень хоча б в одній з гілок влади: законодавчій, 
виконавчій чи судовій. Крім того, сьогодні не менше значення має і контроль над масмедіа. 
БізнесЦензор розбирався, скільки в Україні олігархів. Цей текст ми зробили для того, щоб 
аргументовано зафіксувати українських олігархів за ознаками: наявність бізнесу, вплив на 
здійснення владних повноважень (адміністративний ресурс), вплив на одне або більше ЗМІ. 
Ми нарахували в країні 11 олігархів. Вони майже відтворюють першу десятку найбагатших 
українців. І це не дивно - адмінресурс допомагає їм заробляти гроші, а гроші дозволяють 
втримати адмінресурс. Всі вони або мають лояльність чинної влади, або впливають на 
державну політику за рахунок монополій, які придбали в часи лояльної до них влади. 
Наразі, до таких можна віднести пари Коломойський-Боголюбов та Фірташ-Льовочкін, або 
Віктора Пінчука. До переліку олігархів ми не включили деяких одіозних бізнесменів, які 
мають адмінресурс через власний мандат народного депутата. Це народні депутати 
Костянтин Жеваго (Ferrexpo), В'ячеслав Богуслаєв ("Мотор-Січ"), Олександр Герега 
("Епіцентр"), Ярослав Дубневич зі своїм братом Богданом та інші більш дрібні підприємці. 
Такі бізнесмени, хоч і намагаються лобіювати свої інтереси, але через відсутність 
підтримки керівництва держави, або монополії в бізнесі, не можуть робити це ефективно. 
Окремо слід назвати таких діячів як Костянтин Григоришин, Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, 
Олександр Ярославський, Олег Бахматюк, Микола Мартиненко, Павло Фукс. Вони, не 
дивлячись на наявність бізнесу, не дотягують до статусу олігарха. Або тому, що не можуть 
використати адмінресурс, або тому, що є інструментом в інтересах інших олігархів. На 
титул "олігарх" може претендувати і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Цього 
політика називають другою за впливовістю людиною після Порошенка. У нього також є 
великий бізнес – видобуток газу, але немає медіа. Однак впливовість Авакова має 
ситуативний характер і може бути анульована у випадку зміни влади. 

 

Президент Петро Порошенко – головний олігарх України. В його руках 
сконцентровані великі гроші, адміністративні ресурси та медіа. Петро Порошенко має 
більшість у Верховній Раді. Для прийняття потрібних рішень президент знаходить важелі 
впливу та підходи до мажоритарників та інших політичних сил у парламенті. Порошенко 
контролює половину Кабміну, армію, СБУ, ГПУ та важливі державні регулятори монополій. 
Адміністрація президента має великий вплив на судову гілку влади. Цим опікується 
заступник голови АП Олексій Філатов. Партнери президента впливають на роботу 
фінансового та енергетичного сектору країни. Контролюють підприємства оборонної 
промисловості. Порошенко не виконав своєї обіцянки продати бізнес. Єдиним проданим 
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активом став завод "Ленінська кузня" в Києві. Покупець - Сергій Тігіпко, який збирається 
будувати там житло преміум-класу. Наразі глава держави входить в п'ятірку найбагатших 
українців. Ключовим бізнес-активами президента є група "Промінвест" та кондитерська 
корпорація Roshen. Медійник блок президента представлений "5 каналом" та телеканалом 
"Прямий", який створений під вибори оточенням президента. Лояльно або нейтрально 
висвітлюють діяльність президента і телеканали Віктора Медведчука, Віктора Пінчука, 
Ріната Ахметова та Дмитра Фірташа. Статус Порошенка "головний олігарх країни" 
обмежений строком його перебування в президентському кріслі. 

 

Зміна влади в Україні повинна була зменшити вплив Ріната Ахметова на життя 
громадян. Тісні зв'язки олігарха з оточенням Віктора Януковича та використання влади для 
продажу Ахметову важливих державних компаній мали стати предметом ретельного 
розслідування правоохоронних органів. До того ж, розмір боргів компаній Ахметова 
перевищував оцінку його активів. Але все сталося навпаки. За п'ять років президентства 
Петра Порошенка Ахметов лише збільшив свій вплив на країну та домовився з 
кредиторами. У цьому йому допомогла формула "Роттердам+" та ріст міжнародних цін на 
метал. Якщо на останній фактор Порошенко не міг вплинути, то до сприятливого 
державного регулювання енергохолдингу ДТЕК Ахметова президент має пряме 
відношення. Ахметов - найбагатша людина України, яка контролює металургійну галузь 
України, вугільну галузь та теплову енергетику. На цих ринках у нього майже не 
залишилося конкурентів. І він продовжує нарощувати свій вплив. "Метінвест" та "ДТЕК" 
Ахметова є найбільшими холдингами країни. Про імперію Ахметова кажуть: "це бізнес, який 
продається разом з посадою президента". Йому належить найбільша приватна 
газовидобувна компанія "Нафтогазвидобування", найбільші за потужностями вітрова та 
сонячна генерації "ДТЕК Renewables", великий банк ПУМБ та один з найрейтинговіших 
телеканалів - ТРК "Україна". Інтереси Ахметова зосередженні в транспортній та портовій 
галузях, АПК, телекомунікаціях, страхуванні, торгівлі нафтопродуктами, нерухомості та 
ритейлі. Маючи найбільший бізнес, цей олігарх має найпотужніший адміністративний 
ресурс. Рішення в його інтересах приймали три державні регулятори: Нацкомісії з 
регулювання енергетики (НКРЕКП) та цінних паперів (НКЦПФР), а також 
Антимонопольний комітет (АМКУ). Його компанія ДТЕК повністю контролює Раду 
Оптового ринку електроенергії (Рада ОРЕ), яка встановлює правила для гравців ринку 
електроенергії. Раніше його менеджери довгий час були інтегровані у державні компанії, 
від яких залежить прибутковість бізнесу Ахметова: в "Укрзалізницю", "Енергоринок", 
"Укренерго", "Укрінтеренерго" та ін. Потрібні олігарху законодавчі ініціативи у Верховній 
Раді "проштовхують" дві політичні сили – Опозиційний блок та фракція Радикальної партії 
Олега Ляшка. Депутати, які орієнтуються на Ахметова, відмовляються голосувати за 
важливі для країни закони, поки інтереси олігарха не будуть враховані. 

 

Ігор Коломойський давно не з'являється в Україні через ризик бути затриманим по 
справі доведення Приватбанку до банкрутства. Олігарх проживає в Женеві, хоч останнім 
часом перебуває в Ізраїлі. Після націоналізації Приватбанку у команди Коломойського два 
основних заняття: відбиватися в судах від української держави, яка звинувачує його в 
завданні збитків в розмірі 150 млрд грн, та топити рейтинг президента Петра Порошенка. 
Саме команда Порошенка націоналізувала найцінніший актив олігарха – Приватбанк. Це 
найбільший банк України, який фактично став фінансовою кровоносною системою країни. 
Наразі найціннішим активом Коломойського в плані просування своїх інтересів є медіа 
група 1+1 (канали 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International. Сайти ТСН, УНІАН, Glavred та 
Телекритика) та видання The Babel. За допомогою "плюсів" Коломойський просуває свого 
кандидата в президенти - коміка Володимира Зеленського. Хоч медіа і є дотаційним 
бізнесом для олігарха, але вони ефективно допомагають Коломойському йти до мети – 
знищувати рейтинг Порошенка. Бо сьогодні Коломойський втратив адмінресурс у 
виконавчій гілці влади. Проте він зберігає його у законодавчій гілці. У Верховній Раді 
олігарх контролює частину партії "Відродження" Віталія Хомутинніка та партію "Укроп", 
яку представляють п'ять народних депутатів. Ключові бізнес-активи Коломойського в 
Україні: Кременчуцький НПЗ та мережа АЗС, половина нафтовидобувної компанії 
"Укрнафта", "Дніпроазот", авіакомпанія МАУ, частка в крупній газовидобувній компанії 
"Укрнафтобуріння", Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи, два марганцеві ГЗК, 
половина Криворізького залізорудного комбінату, та міноритарні пакети в шести 
обленерго. Основний партнер Коломойського - Геннадій Боголюбов. Їхні стосунки почалися 
з міцної дружби, яка потім обросла спільним бізнесом. Бізнес та адміністративний ресурс 
олігарха Боголюбова такі самі, як і в олігарха Коломойського.  

 

Розквіт олігархічного впливу Віктора Пінчука прийшовся на кінець 90-х - початок 
2000-х. Саме в цей час він одружився з дочкою другого президента України Леоніда Кучми - 
Оленою. У 2003 році, дякуючи протекціонізму тестя, він взяв участь в приватизації 
підприємств рудної промисловості - "Укррудпрому". Сьогодні трубно-колісна компанія 
"Інтерпайп" Віктора Пінчука - монополіст в Україні з виробництва нафтогазових труб та 
колісних пар для залізничного транспорту. В "Інтерпайп" входить: "Інтерпайп 
Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний 
завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" та електросталеплавильний 
комплекс "Дніпросталь". Компанія входить у десятку найбільших в світі виробників 
безшовних труб та в трійку найбільших виробників залізничних коліс. Основним ринком 
збуту продукції компанії була Росія, але військовий та торговий конфлікти закрили його 
для продукції Пінчука. Тож олігарх зробив орієнтацію на внутрішній ринок – на мільярди 
гривень поставляє труби найбільшому виробнику газу в Україні компанії 
"Укргазвидобування". Для стабільного збуту труб компанії Пінчуку потрібна прогнозована 
лояльність менеджменту. Цікаво, що перший заступник голови "Укргазвидобування" 
Олександр Романюк був радником гендиректора групи Віктора Пінчука East One. Наразі 
Романюк фігурує у кримінальному провадженні ГПУ. Прокурори підозрюють, що Романюк 
та службові особи комітету конкурсних торгів "Укргазвидобування" створювали умови для 
перемоги у конкурсних торгах ТОВ "Інтерпайп Україна". Свої залізничні колеса Пінчук 
також спрямував на внутрішній ринок. Цьому сприяв захист своїх виробників з боку Росії, 
оновлення вагонних парків "Укрзалізниці" та приватних операторів. Другим важливим 
активом для Пінчука є його телевізійний холдинг StarLightMedia, який включає СТБ, Новий 
канал, ICTV, М1, М2. Телебачення Пінчук використовує для дружби з владою. Наразі олігарх 
не проявляє конкретних симпатій, а дає місце на каналі двом топовим кандидатам. Цією 
стратегією Пінчук компенсує відсутність у нього своїх лобістів в Раді. Водночас, в 
парламенті все ж є кілька депутатів, які орієнтуються на олігарха: Ольга Бєлькова, Наталія 
Кацер-Бучковська та Яків Безбах. 

 

Юрій Косюк - власник агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП), 
найбільшого виробника курятини в Україні. З липня по грудень 2014 року Косюк був 
заступником голови АП Петра Порошенка, а зараз є його радником. Агромагнат називає 
себе другом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який повністю контролює 
міністерство аграрної політики та продовольства через в.о. міністра Максима Мартинюка. 
Саме прем'єр з його оточенням є головним адмінресурсом Косюка-олігарха. У 2017-2018 
роках Косюк був найбільшим отримувачем дотацій від держави. Зокрема, за 2017 рік він 
отримав 1,4 млрд грн допомоги від держави, а в січні-листопаді 2018 року – 800 млн грн. 
Паралельно власник МХП продовжує експансію на захід, купуючи вже третю фабрику в 
Європі. Інтереси Косюка в Верховній Раді лобіюють: заступник голови комітету з питань 
аграрної політики та земельних відносин, депутат від БПП Олексій Бакуменко. Крім того, 
лобістом інтересів крупного виробника курятини в Раді є депутати від БПП Микола Кучер 
та Олександр Домбровський. Кучер працював директором департаменту виробництва 
продукції рослинництва і тваринництва у МХП. А колишній мер Вінниці Домбровський 
очолював напрямок енергоефективних проектів в МХП. 

 
Андрій Веревський контролює найбільшого в світі виробника та експортера 

соняшникової олії – агрохолдинг "Кернел". Земельний банк компанії становить 550 тис га. 
Бізнес-партнером Веревського по "Кернелу" є лідер депутатської групи "Відродження" у 
Верховній Раді Віталій Хомутиннік. Його компанії Cascade Investment Fund належить 6,6% 
"Кернел". Володіння акціями "Кернела" провокує Хомутинніка на конфлікт інтересів. Так в 
кінці 2017 року Рада скасувала повернення ПДВ при експорті сої, рапсу та соняшнику. Ця 
ініціатива була вигідна власникам масло-екстракційних комбінатів, у яких були 
недовантажені потужності через дефіцит сировини. Лобістами цієї ініціативи тоді називали 
Хомутинніка та Веревського. Окрім того, лобістом інтересів Веревського в Раді є його 
двоюрідний брат - депутат від БПП Олексій Мушак. Він є членом комітету ВР з питань 
аграрної політики та земельних відносин. 

 

Віктор Медведчук – новий олігарх України, не зважаючи на його давню присутність 
в українській політиці. Атрибути українського олігарха – великі гроші, медіа та 
адміністративний ресурс. Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира 
Путіна, отримав все це в часи правління Петра Порошенка. Ким є Медведчук сьогодні? Якщо 
проглянути заголовки новин, то побачимо таке: Медведчук виступає посередником між 
Порошенком і Путіним. Він має ексклюзивне право літати напряму з України в Росію. 
Медведчук об'єднується з Сергієм Льовочкіним, Юрієм Бойком і Вадимом Рабіновичем для 
спільного походу на вибори. Наразі він контролює в Раді чотирьох депутатів: Вадима 
Рабіновича, Тараса Козака, Нестора Шуфрича та Василя Німченка. Медведчук купує канали 
NewsOne та 112 і оформляє їх на соратників. Кум Путіна контролює постачання дизельного 
пального з Росії по нафтопродуктопроводу ПрикарпатЗахідТранс, має ексклюзивне право 
на постачання зрідженого газу від російської компанії "Роснєфть" та контролює в Україні 
мережу АЗС ТНК (під брендом Glusco). Компанії, які пов'язані з Медведчуком, планують 
видобуток газу на захоплених Росією кримських родовищах, а його дружина Оксана 
Марченко - володіє нафтовим бізнесом в РФ. 

 

Вадим Новинський – головний офіційний бізнес-партнер найбагатшої людини в 
Україні Ріната Ахметова. Його компанії "Смарт-Холдинг" належить 23,76% акцій 
"Метінвесту" - найбільшого металургійного холдингу. 71,24% - належить СКМ Ріната 
Ахметова. Новинському також належить і міноритарна частка в аграрному холдингу 
Ахметова – HarvEast. Окремо православний олігарх володіє низкою компаній, об'єднаних в 
групу "Смарт-Холдинг". Агарний напрямок у холдингу представляє компанія "Верес", яка 
вирощує та переробляє овочі. Енергетичний – нафтогазовидобувні компанії Regal 
Petroleum, "Пром-Енерго Продукт" і "Укргазвидобуток", а також завод з виробництва 
агропеллет ТОВ "Вин-Пеллета". Фінансовий – невеликий банк "Юнекс банк", суднобудівний 
– Миколаївський та Херсонський суднобудівні заводи. Адміністративний ресурс 
Новинського у Верховній Раді представлений частиною фракції "Опозиційний блок" та 
"Радикальною партією", яку фінансує Ахметов. У виконавчій гілці влади він не має 
адмінресурсу. Проте Новинський є палким прихильником та головним лобістом інтересів 
московського патріархату в Україні. 

 

Дмитро Фірташ чотири роки знаходиться у Австрії. Там його було затримано за 
запитом США, які звинувачують українського олігарха у даванні хабара в $18,5 млн за 
видачу ліцензій на розробку титанових родовищ в Індії. Наразі Фірташ чекає на остаточне 
рішення суду про його екстрадицію в Штати. Перебування Фірташа в Австрії ослабило 
позиції олігарха. Проте він продовжує впливати на прийняття рішень в Україні. Фірташу 
через "Регіональну газову компанію" (РГК) належить монополія на розподіл газу. В 
керуючій компанії РГК зосереджено 18 операторів газорозподільчих мереж, що дорівнює 
приблизно 70% потужностей з розподілу газу. Інша монополія олігарха – виробництво 
азотних добрив. До його холдингу Ostсhem належить 3 з 5 виробників азотних добрив: 
"Рівнеазот", "Черкаський Азот" і "Сєвєродонецький Азот". Четверте підприємство "Стірол" - 
знаходиться на окупованій території Донецької області. При Януковичі ці підприємства 
отримували природний газ з якого виробляються добрива від Газпрому по спеціальній 
заниженій ціні. Зміна влади поламала цю схеми. Фірташ пролобіював загороджувальні мита 
на імпорт добрив з РФ, паралельно імпортуючи російський аміак, який йому продають друзі 
Путіна. Зберігати бізнес в Україні Фірташу допомагає його телеканал "Інтер" та десяток 
народних депутатів "Опозиційного блоку", включаючи його партнерів Сергія Льовочкіна та 
Юрія Бойко, які відкрито сповідують проросійську сторону і об'єдналися заради боротьби 
за владу з кумом Путіна - Віктором Медведчуком. Адміністративний ресурс у Фірташа, хоч і 
невеликий, але присутній. Він зосереджений не тільки в законодавчій владі, але й у 
виконавчій. Наприклад, щоб підтримати його хімічні заводи, державне підприємство 
"Аграрний фонд" викуповує його добрива. Одним з партнерів Фірташа є Сергій Львочкін. 
Цьому впливовому бізнесмену та політику офіційно належить лише частина медіа групи 
"Інтер". Водночас на свою сестру Юлію Льовочкіну він зареєстрував 50% "Закарпаттяобл-
енерго", 14% в газотрейдерській компанії Ostchem Holding Gmbh, 13% акцій ПАТ 
"Кримський содовий завод", землю з маєтками під Києвом та віллу у Франції. Також їй 
належить контрольний пакет банку "Кліринговий дім". Адміністративний ресурс Львочкіна 
ідентичний ресурсу Фірташа, як у випадку Коломойського та Боголюбова. 

Читати повністю >>>                                                                                          © Юрій Віннічук 

За матеріалами biz.censor.net.ua 
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На Кипре арестовали имущество  

Дмитрия Фирташа 
16.01.2019 

Суд Лимасола (Кипр) наложил арест на имущество олигарха 
Дмитрия Фирташа по иску российского банка ВТБ. Об этом сообщает 
Коммерсант со ссылкой на источники. Информацию подтвердили 
изданию в пресс-службе банка. 

Арест наложен на движимое и недвижимое имущество почти на $46 млн. 
Обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF, отмечает 
издание. ВТБ обратился в суд из-за долга компаний Фирташа - ЧАО Юкрейниан Кемикал 
Продактс (ранее - Крымский титан) и ООО Титановые инвестиции на общую сумму более 
2,5 млрд руб. ($373 млн). По данным Коммерсанта, иск в окружной суд Лимасола был подан 
20 декабря 2018 года, обеспечительные меры по нему приняли через неделю. По существу 
дело начнут рассматривать в конце января. В декабре прошлого года сообщалось, что одно 
из предприятий Фирташа, ООО Запорожский титано-магниевый комбинат, вернут в 
госсобственность. Компания олигарха назвала решение суда рейдерством и подала 
кассацию в Верховный суд Украины. Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что 
готовятся подозрения Дмитрию Фирташу. "Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и 
предприятий на временно оккупированной территории", - сказал Луценко. Напомним, 
Дмитрия Фирташа арестовали в Вене (Австрия) в марте 2014 года по запросу следователей 
США. Его обвинили в даче взятки за лицензию на разработку титанового месторождения в 
Индии. Олигарху грозит 50 лет тюрьмы и конфискация имущества. Фирташ вышел под 
залог в размере 125 млн евро. США запросили экстрадицию Фирташа, но Вена отказала. В 
конце декабря прошлого года NYT писала, что отчет консалтинговой компании McKinsey 
для Boeing стал доказательством в этом деле против Фирташа. Американские прокуроры 
предоставили его австрийскому суду для экстрадиции миллиардера. Позже американские 
прокуроры признали, что документ McKinsey не имеет отношения к Фирташу. 

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

 
Д. ФИРТАШ 

https://biz.censor.net.ua/resonance/3104049/hto_v_ukran_spravjnyi_olgarh
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/na-kipre-arestovali-imuschestvo-firtasha---smi
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У Коломойського знайшли бізнес–імперію  
в США — ЗМІ 

18.01.2019 

Український олігарх Ігор Коломойський є власником 
істотних активів у США, вартість яких може досягати сотень 
мільйонів доларів. Про це пише журнал "Новое Время". 

 

Так, Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими 
гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на 
скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів. При цьому головний 
актив Коломойського - готель Westin на 472 кімнати: Optima купила його в 2011 році за 9 
млн доларів у американського банку Lehman Brothers, який "завалився" під час фінансової 
кризи. У реконструкцію готелю Коломойський з партнерами вклали 64,5 млн доларів. 
Партнери Коломойського в США - це Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської 
громади штату Флорида. І Корф, і Лейбер живуть в Майамі і склали українському олігарху 
компанію в інвестуванні в такі активи, як нерухомість у Клівленді, сталеливарний комбінат 
Warren Steel Holdings в Огайо, завод з виробництва засобів для очищення сталі Felman 
Productions у Вірджинії, а також ряд переробних підприємств, розташованих по всій 
Америці. При цьому Лейбер навіть входить до наглядової ради "Укрнафти", де 
міноритарною часткою володіє Коломойський. Крім того, у Коломойського в Майамі був 
актив, в який він інвестував разом з Корфом і Лейбером, - це компанія Georgian American 
Alloys, що володіє правом видобутку марганцевої руди в Грузії. Однак у травні 2017 року 
уряд Грузії фактично експропріював завод. Місцеве Міністерство екології ввело на 
виробництво свого адміністратора, посилаючись на те, що видобуток марганцю 
здійснювався способом, який наносив значної шкоди навколишньому середовищу. Корф і 
Лейбер, за даними джерел видання, підтвердили під час допитів в ФБР, що Коломойський є 
кінцевим бенефіціаром низки американських активів. Однак партнери Коломойського, так 
само як сам Коломойський, відмовилися спілкуватися на цю тему. Нагадуємо: детективна 
агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її 
націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських 
дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів. Приватбанк в грудні 2017 року 
подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також 
компаній, які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем. Позивач домігся, що 
суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і 
зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Рада продовжила на рік мораторій  
на продаж землі 

20.12.2018 

Верховна Рада продовжила на рік (до 2020 року) мораторій на 
продаж земель сільськогосподарського призначення. За відповідний 
закон проголосував 231 народний депутат, проти 28, утримались 20. 

Закон передбачає, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, забороняється внесення права на 
земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств; купівля-продаж 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної 
власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; купівля-продаж або іншим 
способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) 
земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. Метою ухвалення цього закону є 
продовження на один рік строку дії мораторію на продаж чи іншим способом відчуження 
земель сільськогосподарського призначення, що дозволить врегулювати за цей час на 
законодавчому рівні процедуру обігу земель сільськогосподарського призначення та 
розробити необхідні нормативно-правові акти для введення сільськогосподарських земель 
в економічний обіг. Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель 
сільськогосподарського призначення була запроваджена ще у 2001 році. З 2002 року 
мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного 
врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі, після чого 
парламент неодноразово його продовжував. У грудні 2017 року Верховна Рада подовжила 
мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також! Ринок землі в Україні: як він 
працює в умовах мораторію >>> 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН  
 

 
 

На ІІІ відкритому аукціоні Держгеонадра продали 3 ділянки  
з копалинами майже за 5 мільйонів гривень 

27.12.2018 

В приміщенні Держгеонадр 27 грудня 2018 р. рокувідбувся  аукціон з 
продажу спеціальних дозволів на користування надрами з метою 
геологічного вивчення та видобування копалин.  

Торги пройшли ще за старою процедурою. Інвесторам запропоновано 3 ділянки, а 
саме: Онитківська з покладами піску (Вінницька обл), Могилів-Подільська з покладами 
трепелу (Вінницька обл), Південно-Балахівського родовища з покладами графітових руд 
(Кіровоградська обл). Ще 9 ділянок було знято з аукціону через відсутність заявок. За 
результатами торгів перемогу за найдорожчий лот в аукціоні - спецдозвіл на родовище з 
покладами графітових руд, отримали ТОВ “РОЗВИТОК ПОБУЖЖЯ” (ділянка Південно-
Балахівського родовища, Кіровоградська обл) за 4,3 млн грн. На аукціоні ТОВ “РОЗВИТОК 
ПОБУЖЖЯ” змагалась з представником ТОВ «Гірничо-проектна компанія «КФН». Могилів-
Подільську ділянку (Вінницька обл.) з покладами трепелу (ця сировина застосовується у 
виробництві будівельних матеріалів) отримали ТОВ “Подільські мінерали” за 26,080 тис 
грн. та Онитківську ділянку (Вінницька обл.) з покладами піску отримали ПП “ТРАСТ-В” за 
20,260 тис грн. “Зараз ми приймаємо пакет дуже важливих рішень, які повністю руйнують 
корупцію в надрокористуванні. Я розумію, що цей крок буде оцінено в специфічних колах 
негативно і ми створюємо собі ще більше ворогів, але ми чесно вчиняємо по відношенню до 
України та українців”, – заявив тоді Прем’єр-міністр. Тимчасово в.о. голови Держгеонадр 
Олег Кирилюк повідомив, що пропонована система електронних аукціонів має ряд переваг 
над аукціонами, які проходять в Україні зараз. “Насамперед, це публічність і відкритість, 
можливість відстежити всі етапи продажу дозволів, використання електронного 
майданчика і можливість участі в торгах з будь-якого місця, чесні і відкриті правила, 
формування справжньої, ринкової ціни, скорочення періоду проведення аукціонів і одне з 
найголовніших – відсутність контакту з чиновниками”, – сказав він. Кирилюк розповів, що 
для участі в аукціоні потенційному надрокористувачу необхідно авторизуватися на сайті 
електронних торгів, зареєструватися за кожним обраним лотом, зробити гарантований 
внесок, який становить 20¿ від початкової вартості лота.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держгеонадр 
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Україна перейшла на нові національні стандарти якості деревини,  
гармонізовані з європейськими 

09.01.2019 

Із січня 2019 року лісова промисловість України перейшла на 
європейські стандарти класифікації та вимірювання лісо та пилопродукції. 
Про це повідомляє прес-служба Держлісагентства. 

Були суттєво змінені підходи до визначення розмірноякісних характеристик лісо 
та пиломатеріалів. Якщо раніше ділова деревина (лісоматеріали круглі) розподілялася на 
три сорти (І, ІІ, ІІІ) та мала низку сортиментів за їх призначенням, то з 2019 року – 
розподіляється на чотири класи якості (A, B, C, D), як і в європейських країнах, з відсутнім 
визначенням їх напрямку використання. Нові стандарти, гармонізовані з європейськими, 
розроблялися Технічним комітетом України зі стандартизації лісових ресурсів ТК 18 «Лісові 
ресурси» та затверджувалися ДП «Український науководослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якості». Принцип класифікації за європейською 
системою стандартизації лісоматеріалів круглих не базується на призначенні сортиментів, 
а в основі його – показники розміру та якості колод; більший діаметр і мінімальний вміст 
вад деревини за встановленого приросту – вищий клас якості. Зазначимо, що перехід на 
національні стандарти, гармонізовані з європейськими, передбачено постановою Уряду 
«Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів» від 09.12.2014 р. №695 та у 
відповідності до наказу державного підприємства «Український науково-дослідний і 
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 14.12.2015 року 
№184. Перехід до нової стандартизації зумовлений розвитком нових технологій переробки 
деревини та євроінтеграційними процесами в лісовій галузі України. Відзначимо, в Україні 
за 2018 р. відтворено майже 44 тис. гектарів лісів. Відповідно до законодавства, надається 
два роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці суцільних зрубів. Такий період 
обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших заходів для висаджування лісу або 
сприянню його природному поновленню. Зазвичай, лісівники проводять відтворення лісу 
вже на наступний після рубки рік, а інколи, якщо є всі умови, і того ж року. Найбільш 
сприятливі погодні умови для відтворення лісів – навесні та восени. Відтворення лісів у 
2018 р. відбувалося, у переважній більшості, на місцях суцільних зрубів 2017 р. У 2017 р. 
відбулося значне зменшення площі зрубів від суцільних рубок під час заготівлі деревини. 
Таке зменшення обумовлено Санітарними правилами в лісах України, якими і було 
передбачено обмеження застосування суцільних санітарних рубок. У 2017 р. площа 
суцільних зрубів становила 40 тисяч гектарів. У 2018 р. відтворено лісів на площі 43,7 тисяч 
гектарів (створено нових лісів – 1,9 тис. га).  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: В Україні запровадили 
електронну систему обліку деревини  >>> 

За матеріалами minagro.gov.ua  
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В Україні запрацював європейський  
порядок моніторингу вод 

04.01.2019 

З 1 січня 2019 р. набрав чинності новийПорядок здійснення 
державного моніторингу вод, схвалений Кабінетом міністрів України восени 
2018 р. Про це повідомляє портал geonews.com.ua  

Порядок відповідає директивам ЄС і допоможе отримати більше інформації про стан 
вод в Україні. «Відтепер моніторинг вод в Україні відбуватиметься за європейськими 
стандартами. Новий порядок знімає дублювання функцій між різними суб’єктами 
моніторингу, передбачає чітку процедуру та системний підхід до відстеження стану 
наземних, підземних, морських вод» - заявив Микола Кузьо, заступник міністра екології та 
природних ресурсів України з питань євроінтеграції. Завдяки новому моніторингу будуть 
отримані дані, необхідні для розробки Планів управління річковими басейнами та Морської 
Стратегії. Йоганнес Баур, керівник напряму «Економічна співпраця, енергетика, 
інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні зазначив, що це 
значний крок на шляху впровадження стандартів ЄС в сфері якості води та управління 
водними ресурсами. Її виконання вимагатиме не лише організаційних зусиль, а також 
сучасного обладнання, фінансування та навчання спеціалістів, тому ЄС продовжить 
надавати підтримку в цій сфері. До розробки порядку долучилися проект ЄС «Підтримка 
України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища» (APENA) та 
проект ЄС – ПРООН «Удосконалення екологічного моніторингу в Чорному морі» (EMBLAS). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами geonews.com.ua 
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АМКУ не виявив зловживання ринковим 
становищем групи ДТЕК 

28.12.2018 

В результаті трирічного розслідування Антимонопольного комітету 
України (АМКУ) не виявив зловживання ринковим становищем групи ДТЕК. 
Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Звіт АМКУ зафіксував такі роз'яснення, що знімають будь-які спекуляції на тему 
зловживання ринковою часткою: в 2015-2017 роках частка групи ДТЕК у виробництві 
електроенергії не перевищувала 26¿; в поточній моделі ринку обсяги відпуску 
електроенергії встановлює Міністерство енергетики та вугільної промисловості, 
диспетчеризацію здійснює державне підприємство «Укренерго», єдиним покупцем 
виступає державне підприємство «Енергоринок», а ціни встановлює НКРЕКП. «Ринкова 
влада Групи компаній ДТЕК (як і будь-яких інших учасників ринку генерації електричної 
енергії) у чинній моделі ОРЕ не може бути реалізована внаслідок існуючих адміністратив-
них обмежень», - наголошується в звіті АМКУ. Компанія вітає об'єктивність розслідування, 
прозорість діалогу всіх учасників, глибину залучення українських та міжнародних 
експертів, широку публічну дискусію, яка супроводжувала процес. Генеральний директор 
ДТЕК Максим Тимченко: «Група ДТЕК завжди неухильно дотримується українського та 
міжнародного законодавства, що в черговий раз підтверджено в звіті Антимонопольного 
Комітету України. Компанія залишається найбільшим вітчизняним інвестором в економіку 
країни. Ми віримо в швидке завершення реформування енергетичної галузі відповідно до 
європейських правил і норм, що дасть новий імпульс економічному розвитку України ». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДТЕК 
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Досягнення Української енергетичної  
біржі у 2018 році 

03.01.2019 

Для Української енергетичної біржі 2018 рік був надзвичайно 
результативним. ТБ "УЕБ" активно розвивала торгівлю нафтопродуктами, 
скрапленим газом, вугіллям, а особливо - природним газом.  

Також для учасників електронних торгових сесій було вдосконалено як функціонал 
електронної торгової системи, так і загалом - процедуру проведення торгів. У 2018 році ріст 
ТБ "УЕБ" відбувся за усіма наведеними параметрами. Незважаючи на те, що була проведена 
робота по об’єднанню продавців та покупців в одній торговій сесії, а також зменшенню 
кількості торгових сесій до 1-2 в день по секції "Природний газ", їх кількість зросла на 52¿, 
до 677, а кількість укладених правочинів зросла на 32¿ та майже досягнула 10 000. У 
минулому році Українська енергетична біржа значно розширила коло учасників 
електронної торгової системи BETS, яких зараз налічується 654. Активно зростала кількість 
учасників по секції "Природний газ": на кінець 2018 року було акредитовано 185 компаній, 
що на 65 більше, ніж станом на грудень 2017 року. Серед них українські видобувні компанії 
та міжнародні трейдери, наприклад СП "Полтавська газонафтова компанія", Socar, МЕТ 
Україна, АОТ Енерджі та інші. Минулого року було реалізовано енергоресурсів на суму 
близько 15 млрд. грн., що включає купівлю-продаж 3,93 млн. тонн. різних енергоресурсів 
(вугілля, нафтопродуктів, скрапленого газу, нафти, метанолу та іншої сировини) і 158,55 
млн. куб. м. природного газу. 2018 рік був знаковим для українського газового ринку за 
рахунок активізації процесу запровадження добового балансування. … 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами ТБ «Українська енергетична біржа» 
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Перехідний період для державних шахт  
продовжили до 2022 р. 

18.12.2018 

Верховна Рада ухвалила закон щодо створення умов для забезпечення 
державної підтримки у вугільній галузі. За ухвалення цього проекту закону 
за основу та в цілому проголосували 230 народних депутатів. 

Головною метою закону є продовження дії до 1 січня 2022 року перехідного періоду, 
необхідного для сталого розвитку державного вугільного сектору, реалізації затверджених 
стратегічних заходів із технічного переоснащення шахт та покращення їх техніко-
економічних показників, а також узгодження положень деяких нормативно-правових актів 
між собою. Так, згідно із законом, тимчасово, до 1 січня 2022 р., підлягають зупиненню 
виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних 
вугледобувних підприємств, які підлягають виконанню в порядку, встановленому законом 
"Про виконавче провадження", знімаються арешти та заборони відчуження майна у таких 
виконавчих провадженнях, крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, 
інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами, 
відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості із сплати 
внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, заборго-
ваності із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Також закон визначає, що справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств 
до 1 січня 2022 року не порушуються. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Угольная компания Кропачева прекратила отчитываться  
о своей работе Минэнергоугля 

11.01.2019 

ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, с 5 
сентября 2018 г. прекратило подавать данные о своей деятельности в 
Министерство энергетики и угольной промышленности. 

Кропачев в начале 2018 г. заявил, что долю Игоря Гуменюка в "Краснолиманском" он 
приобрел за 24,5 млн грн. После выкупа еще одной доли у другого совладельца – Сергея 
Кузяры – подконтрольная ему "Укрдонинвест" сконцентрировала 100¿ ООО. ООО "Красно-
лиманское" также хочет через суд взыскать с ГП "Угольная компания "Краснолиманская" 
2,83 млрд грн (около $100 млн). Частное предприятие "Краснолиманское", расположенное 
на территории ГП, в декабре 2003 г. заключило с угольной компанией "Краснолиманская" 
договор на оказание услуг производственного характера, который в июне 2014 г. был 
продлен до декабря 2032 г. В сентябре 2014 г. территория госпредприятия и арендованные 
на ней сооружения ООО захвачены вооруженными людьми, что привело к приостановке 
деятельности частной компании. При этом ООО заявляет, что в период с октября 2014 г. по 
ноябрь 2017 г. на арендованных ею участках ГП несанкционированно добыло 2,94 млн тонн 
угля. "Краснолиманское" оценило добытый на ее участках уголь в 2,54 тыс. грн за тонну 
при рентабельности 37,91¿. Согласно судебным материалам, госпредприятие не отрицает 
добычу угля на участках "Краснолиманское" и не оспаривает, что не передавало добытую 
продукцию ООО. В то же время, подконтрольное Минэнергоугля предприятие считает 
недостаточно обоснованным расчет убытков. В этой связи суд назначил судебную эконо-
мическую экспертизу по определению объема добытого угля с октября 2014 г. по ноябрь 
2017 года, установлению его стоимости, а также определению расходов ООО за оказание ГП 
услуг производственного характера за этот период. По итогам января-августа 2018 г. ООО 
"Краснолиманское" увеличило добычу рядового угля на 55,5¿ по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года – до 1,03 млн тонн, тогда как ГП "Краснолиманская" снизило 
добычу в 4,1 раза – до 44,9 тыс. тонн. Фонд госимущества еще летом 2018 года заявлял о 
планах объявить конкурс по продаже ГП "Угольная компания "Краснолиманская", для 
приватизации которой уже был отобран консорциум инвестсоветников. С 2016 детективы 
НАБУ расследуют факты злоупотребления служебным положением должностными лицами 
ГП "Угольная компания "Краснолиманская" при закупке угля и поставки его ПАО 
"Центрэнерго" (78,29¿ принадлежит государству). По данным НАБУ, частные компании-
посредники закупали уголь у государственного предприятия по ценам, которые отлича-
лись от рыночных, для дальнейшей поставки его ПАО "Центрэнерго". Но фактическая пос-
тавка осуществлялось напрямую: от ГП – ПАО "Центрэнерго". В марте 2017 СМИ сообщали 
об обысках НАБУ на "Краснолиманской", которые связывали с фирмами "Дантрейд лтд" и 
"Торговый дом-ресурс", через которые уголь госшахты поставлялсь на государственные 
ТЭС. Обе эти же компании упоминалось в сообщении "Экономической правды" 
относительно обысков в офисе нардепа Сергея Трегубенко (БПП) в БЦ "Парус" в декабре 
2016. Трегубенко раньше называли "смотрящим" за угольной отраслью от группы бизнес-
партнера президента Игоря Кононенко (замглавы фракции БПП). Однако осенью 2016 он 
потерял влияние на Минэнергетики после отставки с поста заместителя главы ведомства 
Дмитрия Лабоженко. После того новым "смотрящим" стали называть Виталия Кропачева, 
который взял под контроль углеобогатительные фабрики Александра Януковича. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Совладелец торговой сети "АТБ" стал собственником 
компании с лицензиями на добычу урана 

04.01.2019 

Совладельцу "АТБ" Геннадию Буткевичу принадлежит 83,4% акций 
ООО "Атомные энергетические системы Украины" ("АЭСУ"), 
свидетельствуют данные Единого госреестра юр- и физических лиц. 

В конце февраля 2017 года Государственная служба геологии и недр Украины 
выдала ООО "АЭСУ" специальные разрешения на геологическое изучение и опытно-
промышленную разработку четырех месторождений урановых руд в стране. Речь идет о 
Сафоновской, Михайловской (обе – Николаевксая обл.), Сурской и Новогуровской площадях 
(обе – Днепропетровская обл.). Все лицензии выданы сроком на пять лет на основании 
решений судов без проведения аукционов. Последующие суды "АЭСУ" также выиграло. 
Глава Госгеонедр приказом №415 от 5 ноября 2018 года утвердил выдачу компании 
лицензий. Еще по 8,3¿ "АЭСУ" владеют Александр Настенко и Виталий Якименко, которые 
также являются миноритарными акционерами ООО "Пержанская рудная компания" 
(Олевск Житомирской обл.) и ООО "Титан-апатитовая группа" (Киев). В сфере ТЭК 
Г.Буткевич также указывается как конечный бенефициар ООО "Восток Энергоресурс", 
владеющей лицензией на нефтегазовую Новософиевскую площадь (Харьковская обл.) и 
ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания" (Полтава). Розничная сеть компании 
"АТБ-маркет" основана в 1993 году. По состоянию на июль 2018 года сеть насчитывала 958 
магазинов в 22 областях, 246 населенных пунктах Украины. 
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Укрінтеренерго - постачальник останньої надії  
в сфері електроенергетики 

21.12.2018 

Уряд визначив постачальником "останньої надії" державне 
підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" з 1 січня 
2019 до 1 січня 2021 року. 

Відповідне розпорядження № 1023-р було прийнято 12 грудня 2018 р. Територією 
провадження діяльності зазначеного підприємства визначено територію України, крім 
території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 
повному обсязі свої повноваження. Установлено, що державне підприємство 
зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" забезпечує до 1 січня 2019 року 
виконання всіх необхідних умов для здійснення функцій постачальника "останньої надії" 
відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії". Нагадаємо, постачальника 
"останньої надії" та універсальних послуг визначають на конкурсі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами jurliga.ligazakon.net 

 
Услуги "Киевтеплоэнерго" по отоплению и горячему водоснабжению  

для населения с 1 января т.г. подорожали на 22% 
02.01.2019 

КГГА повысила тарифы на услуги централизованного отопления и 
горячего водоснабжения, предоставляемые коммунальным предприятием 
(КП) "Киевтеплоэнерго". 

Соответствующее распоряжение КГГА от 22 декабря №2340 (зарегистрировано 
Главным территориальным управлением юстиции в г.Киеве 26 декабря 2018г) 
опубликовала газета "Крещатик" 28 декабря 2018г. Так, тариф на тепло для граждан при 
наличии квартирного или домового счетчика возрос на 22¿ - с 1354,36 грн до 1654,41 грн 
за Гкал (с НДС). При отсутствии счетчиков стоимость отопления 1 кв. м жилплощади 
возросла на 22¿ - с 23,09 грн до 38,5 грн (плата взимается лишь за период предоставления 
данной услуги). Тариф на горячее водоснабжение для населения увеличился на 21,5¿: при 
наличии полотенцесушителя с до 97,89, а при его отсутствии – с 74,5 грн до 90,54 грн. Для 
бюджетных учреждений тариф на горячую воду снизился на 0,2¿ (с 98,74 грн до 98,49 грн 
за куб с НДС), для других потребителей – на 0,6¿ (с 98,65 грн до 98,07 грн с НДС). Как 
сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и 
коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением от 19 октября 2018 года повысила тарифы 
на отопление ООО «Евро-реконструкция» (эксплуатирует Дарницкую ТЭЦ) на услуги 
централизованного отопления при наличии счетчиков с 1182,86 грн до 1225,19 грн с ПДВ и 
с 31,45 грн до 32,58 грн с НДС за 1 кв. с при отсутствии счетчиков. Тарифы на теплоэнергию 
растут в связи с тем, что Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября 2018 
года пересмотрел формулу расчета цены для продажи газа по спецобязательствам, повысив 
ее на 22,9¿ – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и 
поставку). КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает Киев теплом и горячим водоснабжением, 
эксплуатируя свыше 2,7 тыс км магистральных и распределительных теплотрасс, ТЭЦ-5 
мощностью 700 МВт, ТЭЦ-6 мощностью 500 МВт, 19 насосных станций и 2,65 тыс. 
теплопунктов, а также 1,24 тыс индивидуальных теплопунктов. Полноценную 
операционную деятельность предприятие начало 1 июня 2017 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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Украина за год увеличила мощности возобновляемой  
электроэнергетики в 1,5 раза 

03.01.2019 

На начало 2019 г. в Украине работает 2240 МВт мощностей объектов 
возобновляемой электроэнергетики, что в 1,5 раза больше, чем на конец 
2017 года (около 1500 МВт). Об этом сообщает РБК-Украина. 

По данным пресс-службы Государственного агентства по энергоэффективности и 
энергосбережению Украины, за 2018 г. в Украине установлено 813 МВт новых мощностей, 
которые генерируют электроэнергию из возобновляемых источников, что в 2,7 раза 
больше, чем в 2017 году (300 МВт). В установку 813 МВт мощностей за год вложено 730 млн 
евро. В частности, в 2018 году введено дополнительно: 646 МВт солнечных электростанций 
(СЭС); 70 МВт СЭС частных домохозяйств (за 9 месяцев); 68 МВт ветроэлектростанций; 13 
МВт станций, генерирующих электроэнергию из биомассы; 12 МВт объектов, 
производящих электроэнергию из биогаза; 4 МВт малых ГЭС. Как сообщало РБК-Украина, в 
январе-сентябре 2018 года более 3 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные 
панели электростанции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (1214 
семей). Напомним, что НЭК "Укрэнерго" считают безопасными объекты возобновляемой 
энергетики (солнечные и ветровые электростанции), которые работают в объединенной 
энергосистеме Украины. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Рада отменила НДС на импорт 
оборудования для “зеленых” проектов >>> 

По материалам bin.ua 
 

Україна в IRENA: успішна презентація країни  
та розвиток співпраці 

15.01.2019 

Цьогоріч Україна вперше взяла участь в обранні нового генерального 
директора IRENA, яким став італійський урядовець Франческа ла Камера. 
Про це повідомляє портал kmu.gov.ua 

«Хочу відзначити активність Посольства України в ОАЕ та особисто Посла Юрія 
Полуреза у налагодженні тісної співпраці з експертами IRENA, а також профільними 
міністерствами та компаніями ОАЕ», –  сказав Голова Держагентства з енергоефективності 
та енергозбереження України Сергій Савчук.  У результаті проведених зустрічей на заходах 
IRENA домовлено: продовжити експертні консультації з IRENA щодо стимулювання 
розвитку відновлюваної енергетики; провести в Україні спільний з IRENA масштабний 
форум щодо перспектив  впровадження «зелених» аукціонів; посилити співпрацю із 
представниками Міністерства енергетики та промисловості ОАЕ щодо залучення арабських 
компаній на український ринок «зелених» проектів; опрацювати можливості участі 
провідної арабської компанії Masdar в інвестуванні проектів «чистої» енергетики та 
переробки сміття в Україні. Також Сергій Савчук висловив вдячність одному із стратегічних 
партнерів Держенергоефективності –  Проекту UNIDO UKR IEE «Впровадження стандарту 
систем енергоменеджменту в промисловості України» –  за сприяння в організації візиту до 
ОАЕ. Відзначимо, в рамках 9-ї сесії Асамблеї IRENA в Абу-Дабі Голова Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук провів продуктивну зустріч із 
представниками Міністерства енергетики та промисловості Об’єднаних Арабських Еміратів, 
з якими обговорив: актуальні питання реалізації Меморандуму про співпрацю з 
Держенергоефективності, підписаного у серпні 2018 року; стратегії стимулювання 
розвитку «чистої» енергетики в Україні та ОАЕ; перспективні інвестиційні проекти 
відновлюваної енергетики та переробки сміття в Україні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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В новом году украинцы будут платить за  
электричество двум компаниям 

03.01.2019 

В соответствии с ЗУ «О рынке электрической энергии», с 1 января т.г. 
энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании - 
оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии. 

Оператор системы распределения будет осуществлять деятельность исключительно 
по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. Компания-поставщик 
электроэнергии будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за 
начисления платежей и расчеты. Соответственно, у клиентов будут 2 договора - о 
предоставлении услуг по распределению и о поставке электроэнергии. В Киеве, например, 
услуги по распределению будет предоставлять компания «ДТЭК Киевские электросети», а 
поставлять электроэнергию, в том числе, - компания «Киевские энергетические услуги». 
Отмечается, что к оператору системы распределения (OCP) нужно будет обращаться по 
вопросам качества электроснабжения, нового подключения или замены счетчика. Компа-
ния также будет отвечать за эксплуатацию и ремонты линий передач, подключение и 
отключение потребителей, а также поможет с установкой приборов учета электроэнергии. 
К поставщику универсальной услуги следует обращаться по вопросам начислений и 
расчетов стоимости, условий оплаты, корректности расчетов за электроэнергию. Также он 
предоставляет клиентам дополнительные услуги, например, по энергоэффективности. 
Согласно сообщению, бытовым потребителям, чтобы продолжить потреблять электро-
энергию как обычно, необходимо присоединиться к публичному договору на поставку 
электроэнергии поставщиком универсальных услуг, а также отдельно - к договору о 
предоставлении услуг по распределению электроэнергии. Государство предусмотрело 
упрощённую процедуру присоединения: все что, необходимо сделать, - это продолжить 
пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Клиенту необходимо сделать это 
в феврале 2019г., в момент оплаты услуг за январь. Достаточно просто оплатить счет и/или 
продолжить потреблять электроэнергию - это будет считаться согласием с условиями 
публичного договора и автоматически присоединит клиента к услугам двух компаний - 
распределительной компании и поставщика электроэнергии. Стоимость услуг для бытовых 
потребителей не изменится, а поменяется только внешний вид счета, и то только после 1 
февраля: потребители получат один общий платежный документ с новыми реквизитами. 
Там будут две отдельные строки: за услуги распределения и за услуги поставки электро-
энергии. В середине апреля 2017 г. Верховная Рада приняла ЗУ «О рынке электроэнергии». 
По словам одного из авторов документа, нардепа Льва Пидлисецкого, этот закон приведет 
к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потреби-
телей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою 
эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка 
электроэнергии позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии. Для 
запуска новой модели рынка в середине марта 2018 г. НКРЭКУ приняла пакет вторичного 
законодательства. Согласно принятым документам, первые торги электроэнергией в пяти 
новообразованных сегментах рынка должны стартовать с 1 июля 2019 года. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: НКРЭКУ отчиталась о готовности 
к запуску нового розничного рынка э/э >>> 

По материалам bin.ua 
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Компания "ДТЭК Киевские электросети" осенью 2019г завершат  
первый этап нового энергомоста для центра Киева 

03.01.2019 

Компания "ДТЭК Киевские электросети" в сентябре 2019 г. планирует 
завершить первый этап строительства мощного энергомоста для центра 
столицы. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Строительство высоковольтной кабельной линии для Печерского и Голосеевского 
районов Киева началось в ноябре 2018 г. Ее длина – 6,72 км (от подстанции (ПС) 
"Новокиевская" в пгт.Хотов до ПС "Одесса" на жилмассиве Теремки), ориентировочная 
стоимость – 315 млн грн. Завершение I этапа проекта создаст условия для подключения 
девяти крупных жилых комплексов более чем на 5 тыс. квартир. "ДТЭК Киевские 
электросети" ноябре 2018 г. также начали первый этап реконструкции ключевого 
энергоузла Дарницкого моста – ПС "Позняки". Была смонтирована и запущена комплектная 
распределительная элегазовая установка (КРЭУ) 110 кВ, построены и запитаны две 
кабельные линии по направлению ПС "Харьковская". Общая стоимость всего проекта – 130 
млн грн. На 2019 год запланирован запуск в столице пилотного проекта "мобильные 
бригады" – автоматизированных систем удаленного контроля работы технических бригад. 

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

 
ДТЭК хочет купить "Одессаоблэнерго"  

и "Киевоблэнерго" 
05.01.2019 

Группа ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций АО 
"Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго". Об этом сообщает 
официальный сайт ДТЕК, передает segodnya.ua 

ООО "ДТЭК Нефтегаз" (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) 3 января заключили 
договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным 
условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных 
органов, включая согласования антимонопольных органов. "Одессаоблэнерго" и 
"Киевоблэнерго" являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской 
областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность 
операторов системы распределения полностью регулируется НКРЭКУ. В сегменте 
распределения электроэнергии группа ДТЭК работает в Киеве, Днепропетровской области 
и подконтрольной Украине территории Донецкой области. Компания обслуживает 3,5 млн 
домохозяйств и 90 тыс. предприятий. Согласно данным НКРЭКУ, в 2017 году потери 
электроэнергии в сетях "Одессаоблэнерго" (13,7¿) и "Киевоблэнерго" (17¿) были гораздо 
выше, чем в распределительных компаниях "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК 
Днепровские электросети" (7¿ и 4,6¿ соответственно). Как сообщается на сайте 
операционного холдинга "ДТЭК сети", занимающегося распределением электроэнергии, в 
2018 году утвержденная инвестпрограмма предприятий холдинга превысила 1,2 млрд грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 
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НАК «Нафтогаз України» створив дивізіони  
«Газ» та «Нафта» 

17.01.2019 

В рамках реалізації корпоративної стратегії групи Нафтогаз правління 
компанії 14 січня затвердило нову модель управління бізнесом групи. Про це 
повідомляє прес-служба НАК. 

Модель передбачає створення профільних дивізіонів за ключовими напрямами 
роботи групи. Зокрема, рішенням правління утворюються дивізіони «Інтегрований газовий 
бізнес» (далі – дивізіон Газ) та «Нафта» (далі – дивізіон Нафта). Керівником дивізіону Газ 
призначено Андрія Фаворова, дивізіону Нафта – Миколу Гавриленка. До складу дивізіону Газ 
увійдуть такі бізнес-одиниці: АТ «Укргазвидобування» (за винятком підрозділів, що 
здійснюють діяльність з переробки та роздрібної реалізації нафтопродуктів); ДК «Газ 
України»; ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»; ТОВ «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз Трейдинг»; ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Тепло»; 
Naftogaz Trading Europe AG; ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз»; підрозділи НАК «Нафтогаз 
України»: департамент балансів газу, диспетчеризації, метрології та обліку газу; 
департамент реалізації газу; управління імпорту газу та митного оформлення; управління 
трейдингу газу. До складу дивізіону Нафта увійдуть: АТ «Укртранснафта»; АТ 
«Укрспецтрансгаз»; ДП «Укравтогаз»; підрозділи АТ «Укргазвидобування»: департамент 
реалізації; філія управління з переробки газу та газового конденсату. Планується створення 
ще кількох дивізіонів, до сфери відповідальності яких увійдуть інші основні та допоміжні 
бізнес-процеси групи Нафтогаз. Дивізіони не є юридичними особами або підрозділами 
юридичних осіб. Директора дивізіонів призначатимуться правлінням Нафтогазу за 
поданням голови правління та підпорядковуватимуться правлінню. Поточне керівництво 
директорами дивізіонів здійснюватиме голова правління Нафтогазу. У свою чергу, 
директора дивізіонів матимуть право подавати до правління пропозиції щодо обрання і 
припинення повноважень керівника та членів правлінь бізнес-одиниць, що входять до 
складу дивізіону. Відповідальність за результати роботи за кожним із напрямів нестимуть 
очільники відповідних дивізіонів та керівники бізнес-одиниць. «Нова структура управління 
бізнесом групи Нафтогаз дозволить значно посилити ефективність роботи за кожним із 
напрямів, а також налагодити дієву систему контролю роботи керівників. Ми очікуємо, що 
перехід на нову організаційну структуру допоможе збільшити прибуток, уникати 
непотрібних втрат та, відповідно, збільшити цінність компанії для нашого кінцевого 
акціонера – народу України», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Нафтогаз у 2018 р. сплатив до 
держбюджету 136,5 млрд. грн. >>> 

За матеріалами НАК «Нафтогаз України» 
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Украина в 2018г снизила импорт  
газа на четверть 

02.01.2019 

Украина в 2018 г. сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 
млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 г. - до 10 млрд 590,2 млн куб. м, 
свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз". 

Со стороны Словакии за 2018г. поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8¿ к 2017-му), 
Венгрии - 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4¿), Польши - 690,1 млн куб. м (-47,1%). В декабре-
2018 импорт составил 477,6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем в декабре-2017 (954,9 
млн куб. м). При этом Украина уже более 3-х лет (с 26 ноября 2015 г.) не импортирует 
природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей 
западной границе. Как сообщалось, Украина в 2017 г. увеличила импорт газа на 26,8¿ (2 
млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 г. - до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны 
Словакии - 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии - 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши - 1 млрд 
305,3 млн куб. м. Отметим, добыча природного газа в Украине в 2018 г., по оперативным 
данным, составила 20,89 млрд куб. м, что на 0,3¿ (64,8 млн куб. м) превышает объем 2017 г. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 

 КОМПАНІЇ 

Укргазвидобування заявила про 
рекордний видобуток 

04.01.2019 

За минулий рік Укргазвидобування добула 15,49 млрд кубометрів 
газу, що є рекордним показником за останні 25 років. Про це повідомляє 
прес-служба компанії, передає korrespondent.net 

За січень-грудень 2018 р. перекрито природне падіння видобутку обсягом близько 
950 млн м³ і на 246 млн м³ перевищено річний видобуток минулого року, стверджують у 
дочірній компанії Нафтогазу. У грудні компанія закріпила значення середньодобового 
видобутку на рівні 43,7 млн кубів, що майже на 1,3 млн кубометрів більше від фактичних 
показників аналогічного періоду 2017 року. За даними Укргазвидобування, з початку року 
компанія збільшила кількість операцій з інтенсифікації видобутку до 744, пробурила 97 
свердловин і ввела в експлуатацію 69 нових свердловин. "Зазначених результатів вдалося 
досягти завдяки ефективному використанню наявної ресурсної бази вуглеводнів, хоча 
більшість родовищ, які дають 95¿ блакитного палива, виснажені на 87¿", - ідеться в 
повідомленні. Відзначимо, Укргазвидобування розпочне геологорозвідувальну діяльність у 
Чернігівській області. Нагадаємо, Співробітники ГПУ затримали двох посадових осіб АТ 
"Укргазвидобування" за отримання неправомірної вигоди на суму 16,83 млн грн. 
"Затримано посадовців Укргазвидобування, які налагодили схему отримання 10¿ відкату 
за держзамовлення. В рамках справи зафіксовано, що за вересень - грудень начальник 
механіко - енергетичного департаменту Укргазвидобування В. Микитін та директор з 
підготовки та транспортування газу О. Гордієнко отримали 16 млн 840 тис.грн. При 
отриманні чергового траншу в 9 млн грн зловмисників затримано", - сказав генпрокурор…. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами korrespondent.net 

 

Кабмин одобрил передачу 90% прав  
по Юзовской площади 

08.01.2019 

Кабмин согласовал передачу 90% прав и обязанностей ООО «Надра 
Юзовская» в соглашении о разделе продукции (СРП) на добычу 
углеводородов на Юзовской площади, пишет novosti.dn.ua 

Распоряжение №1089-р от 18 декабря 2018 года обнародовано в газете «Урядовый 
курьер» 5 января. Кабмин 18.12.2018 г. принял решение о передаче права инвестора по СРП 
на разработку Юзовской площади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-
оператором проекта в лице словацкой компании Nafta. Основателем Yuzgaz является 
инвестфонд Emerstone Energy, входящий в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослав 
Кинаха. В 2012 г. первый конкурс по разработке Юзовского месторождения выиграла 
крупнейшая нефтегазовая компания мира Royal Dutch Shell, но после начала конфликта на 
Донбассе и падения цен на нефть компания вышла из проекта. В октябре 2015 «Надра 
Юзовская» повторно объявила конкурс на разработку крупнейшего Юзовского месторож-
дения сланцевого газа. В июле 2016 г. победителем конкурса признан Yuzgaz, зарегистри-
рованный, по данным Liga.net, за месяц до проведения конкурса с уставным капиталом 1 
тысяча евро специально под разработку Юзовского участка. 100¿ компании принадлежит 
люксембургскому фонду Emerstone Energy, которым владеет компания по управлению 
активами Emerstone Capital Partners также из Люксембурга. Обе структуры созданы в 2016 
году. 1 ноября 2016 Окружной административный суд Киева в качестве обеспечительной 
меры по иску одной из общественных организаций запретил Кабмину принимать решение 
по уступке доли в проекте по разработке Юзовской площади в пользу Yuzgaz. Юзовский 
участок недр находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории 
двух областей: Донецкой и Харьковской. Площадь участка - 7886 кв. км, прогнозные запасы 
газа оцениваются в 4,1 трлн м³. Базовый сценарий разработки предполагает выход на 
ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический - в 20 млрд куб. м. 

Читать полностью >>>  
По материалам novosti.dn.ua 

 

Regal Petroleum увеличила на 48% среднесуточный объем  
производства углеводородов на конец 2018 г. 

09.01.2019 

Суммарный среднесуточный объем производства углеводородов на 
месторождениях Regal Petroleum plc в Полтавской и Харьковской обл.. на 
конец 2018 г. увеличился приблизительно на 48% и составил 4139 boepd. 

В конце 2017 г. этот показатель равнялся 2803 boepd. Об этом говорится в 
сообщении компании для Лондонской фондовой биржи. В частности, на Мехедовско-
Голотовщинском и Свиридовском месторождениях в Полтавской области в течение 2018 
года суммарное среднесуточное производство углеводородов составило 2717 boepd: газ – 
341 216 м3/сутки, конденсат – 70 м3/сутки, LPG – 36 м3/сутки. В 2017 году – суммарно 1629 
boepd: газ – 197 961 м3/сутки, конденсат – 47 м3/сутки, LPG – 24 м3/сутки. На 
месторождении в Харьковской области (Васищевское) суммарная среднесуточная добыча в 
течение прошлого года составила 674 boepd, в частности: газ – 94 752 м3/сутки, конденсат 
– 8,2 м3/сутки. Также в 4 квартале 2018 года на месторождениях в Полтавской области 
суммарное среднесуточное производство углеводородов составило 3341 boepd против 2187 
boepd в 4 квартале 2017 года, в частности: газ – 417 921 м3/сутки (в 4 кв. 2017 г. – 276 089 
м3/сутки), конденсат – 88 м3/сутки (54 м3/сутки), LPG – 44 м3/сутки (30 м3/сутки). В этот 
же период среднесуточная добыча газа и конденсата на месторождении в Харьковской 
области составила 111 249 м3/сутки газа и 10,6 м3/ сутки конденсата (суммарно 798 
boepd). В течение аналогичного периода 2017 года – 87 634 м3/сутки газа и 6,4 м3/сутки 
конденсата (суммарно 616 boepd). Также на Мехедовско-Голотовщинском месторождении 
компания проводит работы по подготовке к бурению скважины №119. 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Группа компаний Smart 
Energy увеличила добычу газа на 30% >>>  

По материалам Смарт-Холдинга 

 
 

ВК «Укрнафтобуріння» отримала рекордний дебіт 2,4 млн м³  
на Сахалінському родовищі 

10.01.2019 

ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (УНБ) успішно освоїла свердловину №24, 
яку ввели в експлуатацію в 2019 р., в результаті чого дебіт на Сахалінському 
родовищі досяг рекордної позначки – 2,4 млн куб м природного газу на добу.  

При випробуванні горизонту С-6б на глибині 4 300 метрів було отримано 
комерційний прилив газоконденсатної суміші дебітом 100 тис куб м газу та 5 т газового 
конденсату. Нагадаємо, що будівництво свердловини №24 розпочали у вересні 2018р. 
Основним підрядником при будівництві даної свердловини виступило ТОВ “Бурова 
компанія Укрбурсервіс”. Компанія УНБ планує збільшити показники видобутку 
щонайменше на 30¿. Цьому буде сприяти подальше буріння нових свердловин, але 
більшою мірою – реалізація масштабної програми з інтенсифікації видобутку зі свердловин 
існуючого фонду. ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (голова правління: Михайло Бакуненко) – 
одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє 
Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський район, Харківська область). 
Основні напрямки діяльності компанії – видобуток природного газу, газового конденсату 
та нафти. Компанія експлуатує 28 газоконденсатних та нафтогазових свердловин. В рамках 
договорів про спільну діяльність додатково експлуатує 10 газоконденсатних свердловин. 
Обсяг видобутку газу УНБ в 2017 році склав 542 млн куб м, нафти і конденсату – 50 тис т. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrnadra.net 

 
У 2018 «Укрнафта» сплатила 15,3 млрд грн  

податків 
11.01.2019 

У 2018 році ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків 
на суму 15,3 млрд грн, включаючи 1,2 млрд грн у рахунок погашення 
простроченого податкового боргу.  

Таким чином, сума податкових платежів за минулий рік перевищила відповідний 
показник 2017 року на 45,7¿ (10,5 млрд грн), а 2016 року – на 88,9¿ (8,1 млрд грн). У 2018 
році компанія в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання, водночас 
погашаючи прострочений податковий борг на регулярній основі. В цілому за звітний період 
«Укрнафта» погасила 1,24 млрд грн податкового боргу. Станом на 31 грудня 2018 року 
прострочений податковий борг «Укрнафти» становив 10,6 млрд грн. Цей показник включає 
прострочену заборгованість самої компанії та її структурних підрозділів, а також борг по 
спільній діяльності, без врахування пені та штрафів, що нараховуються при погашені боргу. 
Підхід «Укрнафти» до обліку податкового боргу відповідає чинному законодавству та 
узгоджується з рекомендаціями незалежного зовнішнього аудитора. Нагадаємо, за період 
січень-листопад 2018 року ПАТ «Укрнафта» видобула об’єм нафти фактично тотожній 
видобутку всього 2017 року, збільшивши денний видобуток нафти та конденсату в 
порівнянні з аналогічним показником минулого року на 5,1¿ - до 4,0 тис. т/добу. Водночас, 
середньодобовий видобуток газу не перевищив 3,0 млн м3/добу, що на 3,3¿ менше за 
показник аналогічного періоду 2017 року. Тим не менш, в жовтні-листопаді він становив 
вже 3,1 млн м3/добу, вперше за 15 місяців. Таким чином, нарощення показників видобутку 
відбувається на тлі природного виснаження свердловин і недостатнього рівня інвестицій в 
обслуговування, модернізацію обладнання та буріння, зумовленого неврегульованою 
проблемою історичного податкового боргу та нестабільністю системи державних аукціонів, 
через які «Укрнафта» зобов’язана реалізувати нафту. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «Укрнафта» 

 
Перед згортанням схеми з апробацією Держгеонадра без  

аукціонів роздало родовища газу по всій країні 
11.01.2019 

Тимчасовий в.о. Держгеонадр Олег Кирилюк 27 грудня підписав наказ 
№521 про видачу спецдозволів без проведення аукціонів на користування 20 
років шістьма родовищами газу та нафти в різних областях України. 

ТОВ «Антарес-9» отримало в користування Королівське родовище в Закарпатській 
обл. для видобутку газу та супутних компонентів. «Антарес-9» в листопаді змінило місто 
реєстрації з Запоріжжя на Київ, а його власниками стали Євген Вилгін та відомий раніше по 
роботі в газових проектах Дмитра Фірташа бізнесмен Ігор Воронов. Зараз Воронов відомий 
як співвласник «Укрлітійвидобування» та бізнес-партнер по енергетичним проектам 
нардепа Вадима Новинського. Директором «Антаресу-9» стала Оксана Шульга. Фірма 
зареєстрована з основним видом діяльності – купівля та продаж власного нерухомого 
майна, в переліку КВЕДів відсутня згадка про видобуток надр. Фірма нині прописана на вул. 
Редут на, 67. Сервіс opendatabot.ua вказує співзасновниками ОСББ цього будинку є Воронова 
Олексія Мартиновича (можливо батька–Ігоря Воронова) та Ігоря Кривецького, екс-нардепа 
від «Свободи». ТОВ «Мастер Літ Індастрілз» отримало в користування на 20 років 
П’ятигорівську площу в Чернігівській області для видобутку нафти та газу, розчиненому в 
нафті. Раніше засновниками цієї фірми був вже згаданий Ігор Воронов та Юрій Кізілов. Нині 
вона записана на ТОВ «Укрнафта Ресурс» та ТОВ «Укрсенд інвестментс». За даними 
Youcontrol, з 27 грудня 2018 (в день, коли Кирилюк підписав наказ про видачу спецдозволу) 
директором фірми став Вадим Чижиковський. Власником «Укрнафта Ресурс» є ТОВ «КУА 
«Славутич-інвест», яке входить до засновників компанії «Агрінол» нардепа Олександра 
Пономарьова. Власником та директором «Укрсенд інвестментс» є львів’янин Назар 
Ружицький. ТОВ «Аталан» отримала для видобутку природного газу та конденсату 
Цимбалівську площу, що розташована в Полтавській та Сумській області. … 

Читати повністю >>>                                                            © Юрій Школяренко, “Наші гроші” 

За матеріалами nashigroshi.org 
 

ДТЭК Нефтегаз добыл 1,6 млрд м³  
газа в 2018 году 

17.01.2019 

Целевые объемы добычи были перевыполнены благодаря 
реализации программы бурения на Семиренковском месторождении, в 
рамках которой были пробурены скважины №25 и №61. 

Также "ДТЭК Нефтегаз" финализировал масштабный инвестпроект по строитель-
ству пропаново-холодильной установки, которая была введена в эксплуатацию на 
Олефировской УППГ в сентябре 2018 г. Кроме того, были выполнены капитальные 
ремонты c проведением мероприятий по интенсификации добычи на действующем фонде 
скважин, а также обустроены и введены в эксплуатацию компрессоры утилизации газов 
стабилизации конденсата на Олефировской УППГ и Семиренковской УКПГ, которые 
позволяют значительно увеличить экологичность процесса добычи углеводородов. "В 2018 
г. мы подтвердили свой исторический максимум благодаря повышению эффективности 
работы с действующим фондом и внедрению современных технологий — за счет 
инноваций нам удалось дополнительно добыть 100 млн куб. м газа.", — сказал гендиректор 
"ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров. Он также отметил, что за последний год произошло 
существенное улучшение регуляторной среды, которое поспособствовало пересмотру 
инвестпрограмм, и компания планирует увеличить объёмы бурения для восстановления 
предыдущей динамики добычи уже с 2020 г. … 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

https://bin.ua/news/economics/faec/229393-dobycha-gaza-v-ukraine-vyrosla-na-03.html
https://bin.ua/news/economics/faec/229403-ukraina-v-2018g-snizila-import-gaza-na-chetvert.html
http://ugv.com.ua/uk/page/ukrgazvidobuvanna-rozpocne-geologorozviduvalnu-dialnist-u-cernigivskij-oblasti
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2605312-gpu-zatrimala-pracivnikiv-ukrgazvidobuvanna-za-habar-u-17-miljoniv.html
https://ua.korrespondent.net/business/companies/4050287-ukrhazvydobuvannia-zaiavyla-pro-rekordnyi-vydobutok
http://novosti.dn.ua/news/287906-kabmyn-odobryl-peredachu-90-prav-po-yuzovskoy-ploshhady
https://smart-holding.com/ru/press-centre/news/2435/
https://smart-holding.com/ru/press-centre/news/2432/
https://smart-holding.com/ru/press-centre/news/2432/
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https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-vidobula-1,3-mln-t-nafti-ta-kondensatu-za-11-misyacziv-2018-roku
https://www.ukrnafta.com/u-2018-ukrnafta-splatila-15,3-mlrd-grn-podatkiv
http://nashigroshi.org/2019/01/11/pered-zghortanniam-skhemy-z-aprobatsiieiu-derzhheonadra-bez-auktsioniv-rozdalo-rodovyshcha-hazu-po-vsiy-kraini/
https://delo.ua/business/dtek-neftegaz-dobyl-164-mlrd-kub-m-gaza-v-2018-349380/
http://ugv.com.ua/about
http://regalpetroleum.com/
http://smida.gov.ua/db/emitent/33152471
http://www.ukrnafta.com/
http://oilandgas.dtek.com/ua/
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Держкомпанія "Надра України" відмовилася від частки 
в East Europe Petroleum бізнесмена Фукса 

17.01.2019 

Державна НАК "Надра України" добровільно вийшла зі складу 
засновників East Europe Petroleum LLC (ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", раніше 
ТОВ "Голден Деррік"), свідчать дані ЄДР від 31 грудня 2018 р. 

Як повідомили галузевому інтернет-виданню Enkorr у НАК, "Надра України" нині 
вбачають нераціональною участь компанії в East Europe Petroleum та вважають за 
необхідне зосередитися на власних проектах та ліцензійних ділянках. "Компанія ухвалила 
рішення про зміну відносин з "Іст Юроуп Петролеум", оскільки вбачає великі можливості 
для "Надра України" в концентрації уваги на власних ліцензійних ділянках і проектах. Це 
можливості для отримання доходу, що для компанії з державним акціонерним капіталом є 
пріоритетним. Активи ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" є ризиковими і потребують великих 
капіталовкладень, тому участь в "Іст Юроуп Петролеум" наразі є нераціональною", - 
прокоментував голова правління Ярослав Климович. Третина статутного капіталу (33¿) 
East Europe Petroleum, що раніше належала держкомпанії, тепер перейшла ТОВ "Авант 
Трейд Лімітед". Інша частка в 67¿, як і раніше, належить кіпрській Hartlog Limited, частку 
якої, за інформацією українських ЗМІ, в оточення збіглого екс-міністра енергетики Едуарда 
Ставицького в 2017 році купив бізнесмен Павло Фукс. East Europe Petroleum LLC, заснована 
у вересні 2007 року як "Голден Деррік" зі статутним капіталом 33,816 млн грн, здійснює 
діяльність у сфері геології та геологорозвідки, а також займається розвідувальним 
бурінням та видобутком вуглеводнів. За підсумками 2017 року чистий збиток East Europe 
Petroleum становив 24,616 млн грн, проти чистого прибутку в 21 тис. грн роком раніше. 
Виручка компанії в 2017 році становила 1,640 млн грн. ТОВ "Авант Трейд Лімітед" 
засновано в грудні 2014 року, статутний капітал - 1,9 млн грн. Згідно з даними ЄДР, 
основним видом є діяльність у сфері інжинірингу геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цій сфері. Крім того, компанія видобуває нафту та природний 
газ, надає допоміжні послуги в цій сфері, здійснює підготовчі роботи на будівельних 
майданчиках. Кінцевими бенефіціарами є Марія Мартиненко та Євген Мацієвський. 

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

 
 РИНОК ГАЗУ 
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) 
 

 
 

Строк на реформу: як зміниться управління  
українською ГТС у 2019 р. 

11.01.2019 

До кінця цього року НАК "Нафтогаз України" має завершити одну з 
ключових реформ, про старт якої в Україні було оголошено ще чотири 
роки тому. Про це повідомляє rbc.ua 

Мова йде про відокремлення зі структури НАК газотранспортних активів (анбанд-
лінг) і передачу функцій щодо транзиту газу від "Укртрансгазу" новому незалежному 
оператору ГТС – компанії "Магістральні газопроводи України" (МГУ). Анбандлінг передба-
чений профільним законом про ринок газу і євродирективами Третього енергетичного 
пакету ЄС. Згідно з європейським законодавством, активи з транспортування, видобутку та 
постачання газу не можуть бути зосереджені в руках одного власника. Анбандлінг буде 
вважатися успішно завершеним, коли МГУ отримає підтвердження свого незалежного 
статусу від українського галузевого регулятора і Секретаріату Енергетичного співтоварис-
тва ЄС. У грудні РБК-Україна публікувала інтерв'ю з головами наглядових рад НАКу Клер 
Споттісвуд і МГУ Вальтером Больцем. Приводом для спілкування стала заява компанії МГУ 
про відсутність співпраці з "Нафтогаз України" і побоювання, що газова компанія не готова 
передавати новому оператору управління ГТС. Тоді глави обох наглядових рад запевнили 
видання, що зуміли подолати розбіжності, і розраховують, що після успішного завершення 
анбандлінга Україні вдасться залучити європейські компанії в якості партнерів ГТС. Про те, 
що "процес анбандлінгу затягується", наприкінці минулого року заявив і глава 
Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач: "Було багато планів "Нафтогазу", але всі 
вони застаріли. Анбандлінг повинен бути проведений таким чином, щоб оператор ГТС міг 
отримати сертифікацію (підтвердження незалежного статусу оператора, - ред.) до кінця 
наступного року, поки не закінчився діючий транзитний контракт. Тільки це забезпечить 
стабільність і довготривалість нового транзитного контракту". ... 

© Марія Цатурян, РБК-Україна 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Сертифікацію "Магістральних 
газопроводів" проведуть до кінця 2019 р. >>> 

За матеріалами rbc.ua 

 
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ) 

 
Облгази протягом року вдвічі збільшили кількість інноваційних 

Центрів обслуговування клієнтів 
18.01.2019 

У 2018 р. Регіональна газова компанія відкрила 31 новий Центр 
обслуговування клієнтів, довівши їх загальну кількість до 62. Про це 
повідомляє служба новин порталу glavcom.ua 

Тепер інноваційні Центри обслуговування клієнтів працюють у великих містах і 
районних центрах усіх 16 областей, де представлена група компаній РГК. Таке 
розташування ЦОКів забезпечило зручний доступ до сучасних послуг і стандартів 
обслуговування для більш ніж 50¿ клієнтів групи компаній РГК. Наразі стартував 
наступний етап - в невеликих містах і віддалених районах в 2019 році до відкриття 
готуються ще приблизно 50 Центрів обслуговування - для того, щоб наблизити якісні 
послуги і нові технології для всіх клієнтів групи компаній РГК. Це є важливою частиною 
стратегії розвитку РГК, яка сфокусована на створенні зручних і якісних сервісів для 
клієнтів. У 2018 році Центри обслуговування клієнтів під брендом РГК опрацювали понад 7 
млн звернень споживачів газу. Новаторський формат Центрів забезпечує комфортне 
обслуговування такого потоку клієнтів - завдяки оптимальному поєднанню зон 
консультацій і місць для самостійної роботи з цифровими інструментами, а також 
просторів для очікування, розрахованих також для клієнтів з дітьми та людей з особливими 
потребами. Новий підхід до зонування приміщень та інноваційні сервіси дозволяє 
відвідувачам ЦОК швидко і комфортно оформити документи для підключення газу, повірки 
та встановлення лічильників, отримати кваліфіковані консультації з інших газових питань. 
Для самостійної роботи клієнтів з онлайн-продуктами РГК в Центрах є планшети, ноутбуки 
і термінали з touch screen моніторами, а також платіжні термінали. У той же час відвідувачі 
ЦОК можуть користуватися онлайн-сервісами на своїх смартфонах і планшетах, 
скориставшись WI-FI доступом. У всіх 62 Центрах, які працюють під брендом РГК, 
впроваджена нова система Стандартів обслуговування клієнтів. Цей регламент дозволяє 
максимально задіяти кваліфікацію співробітників Центру в інтересах клієнтів, при цьому 
звести до мінімуму виникнення конфліктних ситуацій. ... 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 

Читайте також: Кабмін доручив тарифному 
регулятору перевірити усі облгази >>> 
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Дві новостворені фірми можуть отримати дозвіл на видобуток  
лабрадориту в Житомирській обл. 

13.12.2018 

Житомирська обласна рада збирається розглянути звернення 
щодо надання двом фірмам спеціального дозволу на користування 
надрами Невирівського родовища у Хорошівському районі. 

Проект рішення сесії Житомирської облради «Про розгляд звернення Державної 
служби геології та надр України від 11.12.2018 №24942/03/12-18 щодо погодження 
надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Блек Айс» опублікували на 
сайті облради 13 грудня. «Обласна рада вирішила погодити надання спеціального дозволу 
на користування надрами товариству з обмеженою відповідальністю «Блек Айс» з метою 
видобування лабрадориту Північної частини Невирівського родовища площею 2,8 га, яке 
знаходиться у Хорошівському районі Житомирської області», – йдеться у проекті рішення 
20-ї сесії VІІ скликання. За даними ресурсу YouControl, ТОВ «Блек Айс» зареєстроване на 
вулиці Трипільській у Житомирі з вересня 2018 року. Основний вид діяльності – добування 
декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. 
Керівник – Кульбич Павло Леонідович. Статутний капітал ТОВ «Блек Айс» становить 200 
тис. грн. Також 13 грудня на сайті облради опублікували проект рішення «Про розгляд 
звернення Державної служби геології та надр України від 11.12.2018 №24939/03/12-18 
щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «ЛАБІС». 
Відповідно до проекту рішення, обласна рада планує погодити надання спеціального 
дозволу на користування надрами товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАБІС» з 
метою видобування лабрадориту Південної частини Невирівського родовища площею 2,2 га, 
яке знаходиться у Хорошівському районі Житомирської обл. За даними ресурсу YouControl, 
ТОВ «ЛАБІС» з серпня 2018 р. зареєстроване у житомирській квартирі на вулиці 
Старогончарній. Основний вид діяльності – добування декоративного та будівельного 
каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Керівник – Білеуш Аркадій Іванович, 
який, за даними clarity-project.info, керує двома компаніями. Статутний капітал ТОВ 
«ЛАБІС» – 150 тис. грн. Нагадаємо, 11 грудня 2018 року на сайті облради з’явився проект 
рішення щодо надання спеціального дозволу на користування надрами Верхолузького 
родовища лабрадориту у Черняхівському районі київській фірмі ТОВ «Пайол». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zhitomir.info 

 

Група «ТАС» придбала кар'єр з  
виробництва каменю 

18.01.2019 

Група «ТАС» продовжує активно інвестувати в розвиток 
української економіки, створення робочих місць і розширення 
промислового сектора. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Зокрема, серед нових придбань Групи - кар'єр з видобутку блочного каменю в 
Житомирській області. «З урахуванням активного розвитку в Україні інфраструктурних 
проектів, збільшення обсягів дорожнього і житлового будівництва, а також інших видів 
економічної діяльності, де активно застосовується природний камінь,Група «ТАС» вважає 
видобуток нерудних матеріалів достатньо перспективним напрямом бізнесу і надалі має 
намір продовжити придбання нових активів у цій галузі », - підкреслив Голова ради 
директорів Групи «ТАС» Сергій Попенко. Входження до складу Групи «ТАС» компанії з 
видобутку природного каменю відповідає стратегії довгострокового розвитку Групи та 
сприятиме як зміцненню її ринкових позицій, так і подальшому розвитку економіки країни. 
Відзначимо, до Групи «ТАС» входить компанія ТОВ «Старк», яка створена на базі піщаного 
кар'єру в Харківській області, відкритого в 1930-х роках. Компанія розробляє Вишнівське 
родовище пісків, розташоване на Сході України в Харківській області. Виробничі потужності 
підприємства по видобутку пісків становлять більше одного мільйона тонн на рік. 
Забезпеченість запасами на більш як п'ятдесят років. Спосіб розробки – відкритий. У сухому 
вибої пісок відпрацьовується екскаваторами з подальшим збагаченям та навантаженням у 
попередньо очищені та вимиті залізничні вагони, а також на збагачувальні ділянки для 
його збагачення з подальшим одержанням піску з необхідним змістом окису заліза (Fe2O3) 
і глинистої складовій. Завдяки використанню сучасних технологій на підприємстві 
створений потужний гірничо-збагачувальний комплекс. У результаті постійного 
вдосконалювання професійного рівня фахівців колективу, підприємству вдалося досягти 
чималих успіхів в освоєнні нових ринків збуту й підвищенні якості продукції. Підприємству 
вперше на території СНД удалося освоїти виробництво кварцу меленого пилоподібного 
марки «А», що є продуктом подрібнення сухого збагаченого кварцового піску з мінімальним 
вмістом шкідливих домішок (Fe, Fe2O3, Al2O3) і високими показниками по тонині помелу, 
що є одним із найважливіших якісних показників сировини. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Групи «ТАС» 
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УАВП презентує дослідження споживачів та постачальників  
вапнякового каменю за підсумками 2018 року 

05.01.2019 

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 дванадцять місяців 2018 р. поставки вапняку 
залізницею склали 12,5 млн.т. При цьому у грудні поставлено 0,86 млн.т – найменший 
показник у році. Географія виглядає наступним чином: 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 68¿ споживання). За підсумками 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 кінець 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 
2018 року ТОП-9 компаній забезпечили 91¿ залізничних поставок. При цьому трійка 
лідерів забезпечує 70¿ усіх поставок. Серед найбільших виробників у грудні до 
попереднього місяця всі показали більший чи менший спад: НТРУ на 13¿, ГДП на 10¿, 
Тернопільський кар’єр на 20¿. Імпорт теж показав спад на 10¿. Ринок споживачів також 
відрізняється високою концентрацією – за підсумками 2018 року ТОП-9 споживачів склав 
78¿ ринку. З числа ТОП-9, сім компаній представляють металургію. … 
 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
 

Читайте також: УАВП презентує дослі-
дження імпорту-експортувапна  >>> 

За матеріалами УАВП 
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Как варят соль в Украине: за 900 лет  
технология не изменилась 

06.01.2019 

Почти 900 лет варят соль и технология за это время не менялась. Из-
под земли добывают природный рассол и никакой химии в производстве не 
применяют, пишет segodnya.ua 

В Дрогобыче на Львовщине работает один из старейших в Европе солевыварочных 
заводов. Соли производит немного, но посмотреть на уникальное производство приезжают 
туристы со всего мира. В старых печах потрескивают дрова. И хотя автоматики в цехе нет, в 
ваннах – над печами – температура всегда одинакова. Вываривают соль с рассола, который 
добывают здесь же – на территории завода. Никакой химии в производстве не применяют. 
Вот рассолозборники, в которых отстаивают рассол, добытый из шахты. В гигантских 
деревянных ваннах жидкость отстаивается от глины и гипса, которые закачиваются вместе 
с солью. Когда-то на заводе были шахты, сегодня же работает только одна. В шахте на 
глубине 50-ти метров течет природный соляной поток. С высоты его не видно, но если 
прислушаться, то услышим его звук.Аналогов этому естественному чуду в Украине нету. Из 
одного литра рассола на выходе – триста граммов соли. "Миллионы лет назад – это был 
миоцен – было здесь море. И когда Карпаты поднимались, формировались как горы. Море 
уходило – и образовывались лагуны, и в лагунах начало кристаллизоваться больше 
поваренной соли", – рассказывает технолог и гидрогеолог Оксана Бунда. Когда-то в 
Дрогобыче вываривали 10 000 тонн соли в год и возили по всей Европе, сейчас – чуть 
больше ста тонн, которые расходятся в основном по району. Но своим колоритом 
старенький государственный завод привлекает туристов со всего мира. Недавно сюда 
начали водить экскурсии. Если бы вложить средства в инфраструктуру, – говорят на 
солеварне, – здесь можно было бы сделать бальнеологический курорт, который по 
лечебным свойствам не уступал бы Мертвому морю. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Жена Пескова стала совладелицей 
соляного бизнеса в оккупированном Крыму >>> 

По материалам segodnya.ua 
 

ДП «Артемсіль» за 2018 рік виробило  
2,1 мільйона тонн солі 

15.01.2019 

ДП «Артемсіль» за підсумками 2018 р. видобуло, переробило та 
відвантажило споживачам 2,1 мільйона тонн солі, що на 22,4% перевищує 
аналогічний показник 2017 року. 

Так, підприємство збільшило виробництво багатьох видів продукції. Зокрема, 
фасованої солі – 197,8 тис. тонн (101,7¿ – до такого ж рівня 2017 року), солі меленої, 
відвантаженої навалом без добавок – 469,3 тис. тонн (143,9¿), солі меленої, відвантаженої 
навалом з протизлежувальною добавкою – 1018,1 тис. тонн (127¿), солі меленої сіяної без 
пакування – 66,9 тис. тонн (135,4¿). Крім того, збільшено обсяги виробництва солі, 
затареної в МКР (м’які разові контейнери). Цього виду продукції вироблено 82,1 тис. тонн, 
що складає 117,0¿ до аналогічного показника 2017 року. Також зросло виробництво 
йодованої солі до 62,8 тис. тонн (107,7¿). За 12 місяців 2018 року на експорт було 
відправлено 952,2 тис. тонн солі, що складає 45,7¿ – від загального обсягу відвантаженої 
продукції. Для порівняння, за 2017 рік обсяги експорту склали 761,4 тис. тонн солі (44,4¿). 
Постійними споживачами продукції ДП «Артемсіль» залишаються Угорщина, Польща, 
Словаччина, Румунія, Сербія та інші країни. ДП «Артемсіль» – одне з найбільших 
підприємств з видобутку і реалізації кухонної солі (NaCl) на території Центральної та 
Східної Європи. Виробничі потужності ДП «Артемсіль» знаходяться в м.Соледар (Донецька 
область). Підприємство експортує продукцію в 19 країн світу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «Артемсіль» 
 

 

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

 
 

Украинскому ГМК нужно более активно приобретать  
зарубежные компании - эксперт 

17.12.2018 

Для дальнейшего развития украинского горно-металлургического 
комплекса и в целом отечественной промышленности необходима более 
активная стратегия приобретений компаний за рубежом.  

Такое мнение озвучил старший научный сотрудник Национальной академии наук 
Владимир Головко в ходе дискуссии после презентации исследования «Металлургия: 
глобальные тренды и вызовы для Украины», проведенной 14 декабря «ГМК-Центром». «Мы 
сегодня сконцентрированы на домашней работе: расшиваем узкие места Укрзализныци, 
портов, государственной политики, инвестклимата. Но мы уже говорили, что следующий 
год политический, ресурсов в Украине мало. Поэтому я бы предложил поставить еще одну 
задачу, как для бизнеса, так и для власти – это более активные слияния и поглощения за 
рубежом. Надо выходить из нашего маленького хуторка, в котором есть очень много 
проблем. Сами по себе мы не решим эти проблемы, находясь здесь», - сказал Головко. По его 
словам, это касается не только металлургии, но и других отраслей украинской 
промышленности от машиностроения до оборонно-промышленного комплекса. По 
аналогии с уже существующей инициативой «Покупай украинское» (соответствующий 
законопроект уже принят Верховной Радой в первом чтении ) Головко предложил 
законодательно утвердить инициативу «Продвигай украинских», основная задача которой 
– объединить усилия власти для лоббирования украинской промышленности за рубежом. 

Читать полностью >>>  
По материалам uaprom.info 
 

 
 
 

 

 
Дамоклов меч украинской  

металлургии 
18.12.2018 

В 2018 г. украинский горно-металлургический комплекс демонстрирует 
на первый взгляд неплохие показатели: производство увеличивается, 
финансовые показатели предприятий улучшаются.  

Но все это достигнуто в первую очередь за счет экспорта – внутренний рынок 
остается традиционно слабым, и это таит для отечественной металлургии немалые риски. 
В январе-ноябре текущего года украинские металлургические предприятия произвели 
19,214 млн тонн стали. С учетом прогноза объединения предприятий "Укрметаллургпром" 
на декабрь 2018 год украинские металлурги завершат на отметке 21 млн тонн. Это может 
считаться успехом, несмотря на некоторое снижение показателей по сравнению с 2017 
годом (21,3 млн тонн), поскольку в статистике прошлого года учтена работа предприятий 
на неподконтрольных территориях в январе-феврале. По прогнозу экспертов "ГМК-
Центра", в следующем году украинские металлурги увеличат производство на 3,5-4,5¿, до 
22-22,3 млн тонн. Впрочем, этот прогноз будет положительным при условии сохранения 
благоприятной ситуации на внешних рынках и взвешенной регуляторной политики 
государства. В случае возникновения осложнений на мировом рынке стали, например 
введения очередных ограничений либо повышения пошлин, украинская металлургия 
рискует очень быстро скатиться в очередной кризис. "Перед украинским горно-
металлургическим комплексом стоят огромные риски, и это не преувеличение, – отметил 
президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. – Сейчас во всем мире сотни 
миллионов тонн избыточных стальных мощностей. Уровень конкуренции огромен. И 
поэтому, учитывая даже неплохую конъюнктуру последних двух лет, мы все время стоим 
на краю пропасти. В любой момент мы можем вернуться к ситуации осени 2008 года или 
2015 года, когда цены были на самом низком уровне за 15 лет". Второй угрозой А.Каленков 
назвал рост протекционизма. Он отметил, что с 2014 года в мире возросло количество 
антидемпинговых и специальных расследований. "На это наложилась политика президента 
США Дональда Трампа и не столько напрямую, поскольку мы немного стали экспортируем 
в США, сколько опосредованно. Евросоюз ввел предварительные меры, и по некоторым 
группам продукции квоты уже выбраны на 91-96%, а ЕС – это 33-34¿ нашего стального 
экспорта. Вслед за ЕС тарифные квоты установила Турция, на которую приходится 12-13% 
наших поставок. Страны Персидского залива тоже думают о том, чтобы вводить защитные 
расследования. А это еще 15¿ от того, что мы экспортируем", – подчеркнул президент 
"Укрметаллургпрома". Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года украинские 
металлурги отправили на экспорт 12,278 млн тонн продукции, а на внутренний рынок 
отгрузили всего 3,084 млн тонн. Таким образом за границу ушло 79,9¿ украинского 
металла. Для сравнения отметим, что в Китае в январе-октябре текущего года произвели 
782,458 млн тонн стали, а ожидаемое потребление по прогнозу World Steel Association в 
2018 году составит 781 млн тонн. В то же время в Индии при производстве в 88,433 млн 
тонн (за 10 мес.) ожидаемое потребление по итогам года составит 95,4 млн тонн. Для США 
перекос в сторону импорта, несмотря на все введенные ограничения, является весьма 
существенным – при 71,744 млн тон стальной выплавки в январе-октябре потребление 
достигнет по итогам года отметки в 100 млн тонн. В Украине потребление стального 
проката достигло пика в 2007 году (11 млн тонн). Также относительно неплохими могут 
считаться 2011-2012 годы, когда данный показатель составлял 8,3-8,4 млн тонн. В прошлом 
году емкость внутреннего рынка была 5,16 млн тонн, а в 2016-м – всего 4,84 млн тонн. При 
этом на и так весьма ограниченном отечественном внутреннем рынке очень неплохо 
чувствуют себя конкуренты. Так, в прошлом году четверть потребляемого металла в 
Украине (1,302 млн тонн) поступило из-за рубежа. За 10 месяцев 2018 года импортные 
поставки металла выросли до 1,217 млн тонн, или на 11¿, в то время как украинские 
металлурги снизили поставки на домашний рынок на 180 тыс. тонн. "Импорт растет 
значительно, и доля его увеличивается, причем в той номенклатуре, которую мы могли бы 
производить сами. И растет за счет недобросовестного импорта – чаще всего это Китай и 
Россия, которые имеют государственные преференции и более низкие цены на 
энергоносители и могут за счет этого завоевывать рынки", – отмечает А.Каленков. По 
оценкам директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимира Власюка, чтобы остановить 
процесс деградации инфраструктуры и деиндустриализации, Украина должна потреблять 
12-15 млн тонн стали в год. "Если мы выйдем на потребление данных объемов, это станет 
сигналом, что Украина развивается. Мы достигнем такого показателя, если у нас будет 
индустриальный тренд развития, который связан с реконструкцией инфраструктуры", – 
отметил он. В.Власюк с сожалением констатировал, что оценка необходимых объемов 
потребления на уровне 12-15 млн тонн была сделана "Укрпромвнешэкспертизой" еще 15 
лет назад, но с тех пор реконструкция крайне изношенной украинской инфраструктуры 
"так и не началась". Необходимо напомнить, что в 22 странах ОЭСР работают программы по 
стимулированию внутреннего потребления стали… 

Читать полностью >>>                                                                                    © Василий Январев 
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Итоги года для металлургии: производство  
растет, россияне уходят 

10.01.2019 

В 2018 г. металлургические предприятия Украины произвели 20,53 млн т. 
чугуна (+4% год к году), 21,06 млн т. стали (+0,3%) и 18,45 млн т. проката (+3%). 
Такие показатели отрасли опубликовало ОП "Укрметаллургпром". 

Следует отметить, что прирост произошел, если сравнивать результаты деятельно-
сти только тех предприятий, которые расположены на подконтрольных Украине террито-
риях. Однако в начале 2017 г. на благо экономики страны еще работали три предприятия, 
расположенных на временно неконтролируемой части Донецкой и Луганской обл. С их 
учетом прирост производства-2018 оказался менее значительным, а выпуск стали даже 
сократился на 2¿. Алчевский МК, Енакиевский МЗ и "Донецксталь"-МЗ и сейчас выпускают 
продукцию. Однако с весны 2018 г. она не экспортируется через порты Украины и не 
поставляется на внутренний рынок нашей страны. Эти заводы, как и другие предприятия, 
"национализированные" псевдореспубликами, не платят налоги в бюджет Украины. 

Рабочий результат. За счет чего металлурги смогли нарастить производство? В 
первую очередь это увеличение выплавки чугуна и стали на Днепровском МК (ДМК, 
Каменское, Днепропетровская обл.). После сложного 2017 г., когда предприятие даже 
несколько месяцев простаивало, меткомбинат увеличил выпуск чугуна на 85¿ до 2,26 млн 
т., стали - на 77¿ до 2,41 млн т. Столь стремительное изменение ситуации стало 
возможным благодаря тому, что с середины 2017 года ДМК фактически является близким 
партнером группы "Метинвест", хотя формально все еще принадлежит корпорации 
"Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Но ключевые топ-менеджеры ДМК - выходцы из 
"Метинвеста", поставки сырья и сбыт готовой продукции также идет через структуры 
металлургического холдинга Рината Ахметова и Вадима Новинского. Рост 
производственных показателей отрасли в целом мог быть несколько выше, если бы не 
авария на "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) - крупнейшем металлургическом 
комбинате Украины. В начале марта здесь в конвертерном цехе обвалилась часть крыши, 
после чего как минимум несколько недель цех работал в ограниченном формате. При этом 
в конце прошлого года на АМКР заявили, что в 2018-2020 гг. потратят около 600 млн грн на 
ремонт зданий и сооружений. Скорее всего, чтобы избежать подобных эксцессов в 
ближайшем будущем. Как это отразилось на производственных показателях? Менеджмент 
комбината не раскрывает информацию. Равно как не публикует объемы выпуска чугуна, 
стали и проката.  

https://www.segodnya.ua/regions/lvov/kak-varyat-sol-v-ukraine-za-900-let-tehnologiya-ne-izmenilas-1200553.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/2594013-zena-peskova-stala-sovladelicej-solanogo-biznesa-v-okkupirovannom-krymu.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/2594013-zena-peskova-stala-sovladelicej-solanogo-biznesa-v-okkupirovannom-krymu.html
http://minagro.gov.ua/uk/node/26743
http://uaprom.info/news/167344-ukrainskomu-gmk-nuzhno-bolee-aktivno-priobretat-zarubezhnye-kompanii-ekspert.html
http://uaprom.info/news/167344-ukrainskomu-gmk-nuzhno-bolee-aktivno-priobretat-zarubezhnye-kompanii-ekspert.html
http://www.miningworld.com.ua/uk-UA
http://www.artyomsalt.com/
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Инвестиции. Но развитие металлургической отрасли — это конечно же не ремонт 
крыш, а инвестиции в модернизацию основного технологического оборудования. АМКР в 
этом процессе среди лидеров. Компания реализует инвестиционную программу 
стоимостью более $1 млрд. Ключевой проект 2018 года — строительство двух новых 
машин непрерывного литья стальных заготовок (МНЛЗ) общей стоимостью более $100 
млн. К весне 2019 года машины должны выдать первые партии литой квадратной 
заготовки. Благодаря этому уменьшится себестоимость готовой продукции, и повысится ее 
качество. Еще одну МНЛЗ строят на ММК им. Ильича (ММКИ, Мариуполь). Здесь будут 
производить слябы — полуфабрикат для плоского проката. В конце 2018 года начались 
горячие испытания агрегата. Благодаря его работе ММКИ сможет сократить количество 
товарного чугуна и сосредоточиться на выпуске более дорогой продукции: стальных 
полуфабрикатов и плоского проката. В 2016 году сообщалось, что за счет этого 
инвестпроекта стоимостью около $150 млн, ММКИ сможет увеличить выплавку стали до 4-
4,5 млн тонн. В 2018 году этот показатель составил 3,2 млн тонн. Также на ММКИ 
продолжается реконструкция аглофабрики общей стоимостью $220 млн, которая началась 
еще в 2015 году. Ожидается, что она будет полностью завершена в 2020 году. А вот 
наиболее ожидаемый проект — строительство конвертерного цеха на меткомбинате 
"Запорожсталь" (Запорожье) еще на стадии подготовительных работ. Своими силами 
запорожские металлурги уже практически завершили формирование площадки под новый 
цех. Технологической частью проекта с недавних пор занимается "Метинвест 
Инжиниринг". Компания "Интерпайп" сосредоточилась на инвестициях в финишную 
обработку готовой продукции (ж/д колеса и трубы), чтобы расширить географию рынков 
сбыта. Наверное, наиболее неоднозначная ситуация на Днепровском МЗ, который в 
ушедшем году получил нового собственника в лице харьковского бизнесмена Александра 
Ярославского. Здесь анонсирована масштабная программа модернизации производства, в 
том числе строительство отделения непрерывной разливки стальных заготовок. Но хватит 
ли финансового ресурса акционеру — открытый вопрос. 

Бренды и лица. Для украинского ГМК 2018 год оказался насыщен масштабными 
сделками. Основное событие — это окончательный выход из украинских промышленных 
активов группы ЕВРАЗ, основными акционерами которой являются российские 
бизнесмены Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов. После нескольких 
лет обещаний сохранить за ЕВРАЗом предприятия, расположенные в Украине, группа все 
же постепенно распродала четыре ключевых актива. В 2018 году ЕВРАЗ избавился от 
последнего предприятия — Днепровского МЗ. Его собственником стал Александр 
Ярославский, который в 2017 году выкупил горно-обогатительный комбинат "Сухая 
Балка". Также российская компания продала два коксохимических завода, расположенных в 
Каменском (Днепропетровская обл.). Таким образом, Ярославский вернулся в состав 
бизнесменов-металлургов после длительного перерыва. Ведь в конце 1990-х — начале 
2000-х тогда подконтрольный харьковскому бизнесмену "Укрсиббанк" управлял 
Днепровским МК (Каменское). Не менее знаковым, но более локальным событием стала 
продажа группы компаний "Донецксталь". Нового владельца получили крупнейшие в 
Украине предприятия по добыче и обогащению коксующегося угля — шахтоуправление 
"Покровское" и обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" (оба — Донецкая обл.). 
Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского формально выкупил лишь 
24,9¿ акций группы "Донецксталь". Остальное принадлежит малоизвестным оффшорным 
компаниям, но, вероятнее всего, уже в ближайшей перспективе "Метинвест" станет 
единоличным собственником этих активов. А вот международная экспансия крупнейшей 
украинской металлургической бизнес-группы, пока не увенчалась успехом. "Метинвест" 
хоть и считался одним из основных претендентов на ряд европейских активов группы 
ArcelorMittal, но пока не смог конвертировать эти притязания в реальные сделки. Громких 
кадровых изменений в украинском ГМК в этом году практически не было. Но зато было 
громкое дело — в Москве по обвинению в мошенничестве арестовали генерального 
директора и совладельца корпорации ИСД Олега Мкртчана. Накануне нового года стало 
известно, что его обвиняют в нанесении убытков "Внешэкономбанку" (ВЭБ, Россия) на 
сумму 85 млрд рублей. Эта государственная компания транзитом через кипрскую 
компанию прокредитовала Алчевский МК более чем на $2 млрд. И судя по всему, у 
следственного комитета России возникли сомнения, что эта сумма будет когда-либо 
возвращена. Для рядовых работников год запомнился забастовками в Кривом Роге, 
которые происходят уже второй год подряд. Они тоже внесли свою лепту в замедление 
темпов прироста производства на металлургических предприятиях Украины. В этот раз 
протесты возглавили не металлурги, а железнодорожники. Результатом стали повышения 
окладов на большинстве предприятиях ГМК Украины. По данным Профсоюза металлургов 
и горняков Украины средняя зарплата на металлургических предприятиях страны в ноябре 
составила 14,1 тыс. грн (против 9,6 тыс. грн в среднем за 2017 год). Это на 40¿ выше, чем в 
среднем в промышленности. Но все еще заметно ниже, чем в странах Восточной Европы, 
которые в последние годы стали основным направлением трудовой миграции из Украины. 
Поэтому предприятиям украинского ГМК в 2019 году придется продолжить повышение 
окладов для своих работников. Иначе есть риск остаться без квалифицированных кадров. А 
без них не будут работать ни старые агрегаты, ни новые МНЛЗ и доменные печи. Да и о 
приросте производства стали в 3,5-4,5¿, который уже спрогнозировали на 2019 год 
профильные аналитические агентства, тоже придется забыть. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
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Рефинансирование "Метинвеста" признано сделкой  
года по выпуску облигаций 

18.12.2018 

Рефинансирование долга Metinvest B.V. (Нидерланды) эксперты 
признали сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов розвиваю-
щихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. 

Журнал International Financing Review (IFR), авторитетный источник информации о 
рынках капитала, высоко оценил транзакцию "Метивеста" по рефинансированию его 
долговой задолженности, а ежегодные награды IFR считаются наиболее престижными в 
мировом финансовом сообществе. Журнал IFR отметил, что сделка, в рамках которой 
использовались два финансовых инструмента, была сложной, но успешной во всех 
отношениях, позволив "Метинвесту" снизить среднюю стоимость долга и риски рефинан-
сирования. Как сообщалось, в апреле 2018 г. "Метинвест" рефинансировал задолженность 
на сумму $2,271 млрд, выпустив два транша облигаций на сумму $1,592 млрд и получив 
кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму $765 млн. Это крупнейший к 
настоящему времени выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и 
самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в 
украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со 
стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов. 
Совместными менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба - лондонские 
отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия). "Метинвест" является 
вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. 
Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и 
Днепропетровской областях. Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 
2017 года возросла в 5,2 раза - до $617 млн грн с $118 млн в 2016 году. 

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

ОТП Банк каже, що продав борги "Інтерпайпа"  
Пінчука з дисконтом 75-80% 

08.01.2019 
ОТП Банк продав права вимоги по проблемному кредиту, виданому 

холдингу "Інтерпайп" бізнесмена Віктора Пінчука, розповів глава правління 
фінустанови Тамаш Хак-Ковач, пише "ЛігаБізнесІнформ". 

«У цьому році ми закінчили розпродаж проблемних активів - вже позбулися всіх, з 
ким неможливо домовитися - сказав банкір. - Борг Інтерпайпу продали з дисконтом десь 
75-80¿». Банк не відстежував покупця на предмет пов`язаності з боржником, зазначив Хак-
Ковач. «Нас це не цікавить, головне - ціна», - пояснив він. За словами банкіра, рівень NPL 
(non-performing loans - кредити, які не обслуговуються, - ред.) в ОТП Банку становить 30¿ 
усього кредитного портфеля. «Подальше зниження буде дуже поступовим, але тут потрібно 
уточнювати, що за МСФЗ 9 вважаються не тільки кредити в дефолті 90+ днів, але і 
нормальні - реструктуризовані клієнти, - розповів Хак-Ковач. - У нас в більшості випадків в 
цих NPL сидять вже врегульовані кредити: як зарезервовані, так і ті, хто вже платить». У 
2013 році ОТП Банк відкрив кредитну лінію Інтерпайпу на $10 млн. В останні роки компанія 
повністю не обслуговувала цей кредит. До складу групи "Інтерпайп" входять найбільші 
виробники трубної продукції в Україні Нижньодніпровський трубний завод, 
Новомосковський трубний завод, Нікопольський завод безшовних труб, а також 
Нікопольський завод феросплавів. Корпорацію контролює бізнесмен Віктор Пінчук. ... 

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

 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» провів громадські слухання щодо 

трьох інвестпроектів – оцінці впливу на довкілля 
16.01.2019 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» представив на громадських 
слуханнях три інвестпроекти – будівництво нових МБЛЗ-2,3 і газопроводу 
коксового газу, реконструкцію дрібносортного стану № 250-4.  

Зокрема – звіти про оцінку впливу на довкілля в результаті як реалізації самих 
проектів, так і подальшої експлуатації нових і реконструйованих об'єктів. Нагадаємо, що 
близько року тому (у грудні 2017 року) в Україні було ухвалений закон «Про оцінку впливу 
на довкілля». Він скасував екологічну експертизу та ввів європейську модель процедури 
оцінки впливу на довкілля. Вона, зокрема, передбачає, що підприємства щодо усіх нових і 
реконструйованих об'єктів зобов'язані готувати звіти, показувати їх потенційний вплив на 
довкілля та виносити для обговорення на громадські слухання. Перші такі слухання 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» провів у грудні 2018 року щодо нової електроповітродувки 
виробництва компанії Siemens. А вчора громадськості було представлено ще три найбільші 
проекти. Слухання проводив представник Міністерства природних ресурсів і екології 
України Андрій Тищенко, головний фахівець відділу захисту інформації і електронних 
сервісів. Вони відбувалися за участю багаточисельних громадських екологічних 
організацій, депутатів міськради різних політичних сил, зацікавлених мешканців міста, а 
також представників «АрселорМіттал Кривий Ріг», проектних організацій і авторів 
підготовлених звітів. Питань і пропозицій під час громадських слухань пролунало немало – 
понад 130 за трьома проектами. Вони стосувалися як самих звітів і презентацій, так і 
відомостей, які представлені у цих документах. Звучали різні оцінки, у тому числі юридичні, 
за багатьма актуальними темами. Зокрема, про своєчасні терміни підготовки звітів, 
повноту представлених відомостей, документальні підтвердження та дослідження про 
потенційний вплив, прогнози на майбутні періоди, кумулятивний ефект, безпеку для 
працівників підприємства і мешканців міста, робочі місця, інвестиції та інші, які часом 
виходили за рамки обговорюваних тем. Нагадаємо, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
підбило підсумки впровадження своєї інвестиційної програми за 2018 рік. У порівнянні з 
2017-м капітальні та операційні витрати збільшилися майже на третину – з 337 до 443,4 
млн доларів. З них 348,8 млн доларів – це капітальні інвестиції, 94,6 млн доларів – 
операційні. Один з ключових проектів 2018 р. – будівництво двох нових машин 
безперервного лиття заготовок вартістю близько 144 млн доларів: у лютому цього року 
вже розпочнуться гарячі випробування однієї з МБЛЗ. Завершити цієї весни хочуть і 
реконструкцію дрібносортного стану № 250-4 – у нього інвестують близько 55 млн доларів. 
Продовжиться цього року й реконструкція агломераційного цеху № 2 вартістю понад 150 
млн доларів. З шести агломашин дві вже модернізовано: №№ 5 і 6. Ще дві реконструюють 
цього року, а в 2020-му оновлення аглоцеху № 2 планують закінчити.  

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: У 2018 р. податкові платежі 
ПАТ «АМКР» зросли на 1,1 млрд >>> 

За матеріалами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
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ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" получил право  
на добычу руды на следующие 20 лет 

03.01.2019 

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" получил право на добычу руды на 
следующие 20 лет, продлив срок действия специальных разрешений на 
пользование недрами до 2038 года.  

Предприятие получило право продолжать добычу руды в двух своих основных 
карьерах в течение ближайших 20 лет – максимального срока, предусмотренного 
законодательством Украины. При этом уточняется, что до 9 января 2038 года продлено 
разрешение на добычу магнетитовых кварцитов в карьере №3 (Валявкинское 
месторождение) - балансовые запасы в пределах контура данного карьера оцениваются в 
322,7 млн тонн, забалансовые – в 13,5 млн тонн. За контуром карьера №3 запасы с 
неопределенным промышленным значением в рамках выделенного участка составляют 
425,2 млн тонн. За продление спецразрешения по Валявкинскому месторождению ПАО 
"ArcelorMittal Кривой Рог" уплатило государственный сбор в размере 68,8 млн грн. Кроме 
того, продлено разрешение и на добычу магнетитовых кварцитов в карьере №2-бис 
(Новокриворожское месторождение – Южная часть, Участок 1) - до 26 марта 2038 года. 
Балансовые запасы в пределах контура этого карьера оцениваются в 168,8 млн тонн, 
забалансовые – в 52,7 млн тонн. За пределами карьера №2-бис балансовые запасы по 
данной части месторождения составляют 941,2 млн тонн. За продление данного 
спецразрешения ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" уплатило госсбор 88,7 млн грн. "Оба 
соглашения об условиях пользования недрами по данным месторождениям между нашим 
предприятием и Государственной службой геологии и недр Украины были подписаны в 
минувшем году. Для нас это важный шаг с точки зрения долгосрочного планирования, 
ведения горных работ в двух основных карьерах и устойчивого обеспечения железорудным 
сырьем нашего металлургического производства. Дальнейшая эксплуатация карьеров 
обеспечит рабочими местами свыше 4000 человек и постоянное поступление в бюджет 
налоговых платежей", - пояснила главный геолог горного департамента ПАО "ArcelorMittal 
Кривой Рог" Ирина Хивренко, которую цитирует пресс-служба. В прилагаемой справке 
разъясняется, что забалансовые запасы - это запасы полезных ископаемых, использование 
которых в настоящее время экономически нецелесообразно или технически и технологи-
чески невозможно, но которые в дальнейшем могут быть переведены в балансовые. … 

 
 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Ferrexpo в 2018 году увеличила суммарное  
производство окатышей на 1,6% 

08.01.2019 

Британская Ferrexpo plc. в 2018 г. увеличила суммарное производство 
окатышей на 1,6% по сравнению с 2017 годом – до 10 млн 607,16 тыс. тонн., 
сообщает fixygen.ua 

Согласно пресс-релизу компании, за указанный период общий выпуск окатышей с 
65%-м содержанием железа (премиальные окатыши Ferrexpo Premium Pellets, FPP и 
премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo Premium Pellets plus, FPP+) составил 9 млн 
924,67 тыс. тонн (рост на 0,4¿), с 62¿-м (базовые окатыши Ferrexpo Basic Pellets, FBP) – 
682,49 тыс. тонн (рост на 22,2¿). В том числе, выпуск окатышей с 65¿-м содержанием 
железа из собственного сырья составил 9 млн 823,67 тыс. тонн (падение на 0,1¿), с 62¿-м – 
682,49 тыс. тонн (рост на 22,2¿). При этом производство окатышей 65¿-го содержания 
железа из стороннего сырья за 2018 год составило 101 тыс. тонн, что выше предыдущего 
года на 3,8¿. В четвертом квартале прошлого года компания нарастила суммарное 
производство окатышей на 7,2¿ по сравнению с третьим кварталом 2018 года – до 2 млн 
851,1 тыс. тонн. При этом, из стороннего сырья было произведено 86,5 тыс. тонн окатышей 
с 65¿-ным содержанием железа, тогда как в третьем квартале выпуск продукции из 
стороннего сырья отсутствовал. "По причине проведения ремонтных работ показатель 
общего объема производства окатышей за 2019 год ожидается на уровне 2018 года - 10,6 
млн тонн", - прогнозируется в пресс-релизе. При этом в компании отмечают, что объем 
продаж за 2018 год составит приблизительно 10,2 млн тонн (объем продаж за 2017 
составлял 10,5 млн тонн). На объем продаж повлияло небольшое количество баржевых 
поставок по причине низкого уровня вод реки Дунай во втором квартале 2018 года. В 
декабре 2018 года железнодорожные перевозки проходили медленнее, чем ожидалось, а 
сроки доставок крупнотоннажными судами переносятся на январь 2019 года, что в свою 
очередь, также повлияло на объем продаж. Ожидается, что объем продаж удастся 
наверстать в первом полугодии 2019 года. Средняя цена продукции группы в 2018 году 
была приблизительно на 9¿ выше по сравнению с показателем 2017 года из-за возросшего 
спроса на высококачественную железную руду, включая премиальные окатыши, а также 
из-за более низких средних цен на 62¿ Fe руду и более высоких международных тарифов 
на фрахт. "Ожидается, что из-за возросших цен на энергоресурсы и увеличившихся затрат 
на добычу средние денежные затраты на производство продукции в 2018 году составят 
приблизительно $44 за тонну по сравнению с $33 за тонну в 2017 году. Чистый долг на 31 
декабря 2018 года составляет примерно $340 млн (на 31 декабря 2017 года он составлял 
$403 млн). Остаток денежных средств на балансе группы на 31 декабря 2018 составлял 
примерно $60 млн, в то время как неиспользованные кредитные средства составляли $205 
млн", - констатирует пресс-служба. Как сообщалось, во втором квартале 2018 года на линии 
по производству окатышей №1 проводился ремонт в течение около 65 дней, который был 
завершен в середине июня. Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в 
Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных 
железорудных окатышей, используемых в производстве стали. ПГОК - основной актив 
котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo 
plc: она владеет 100¿ акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11¿ 
акций Полтавского ГОКа, 100¿ Еристовского ГОКа и 99,9¿ Белановского ГОКа. Группа 
Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. 
СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными 
потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, 
Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и 
Китая. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Горнорудные предприятия Украины в 2018 году сократили  

ЖРС в натуральном выражении на 1,3% 
09.01.2019 

Горнорудные предприятия Украины в 2018 году сократили экспорт 
железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 1,3% по 
сравнению с 2017 годом – до 36 млн 912,723 тыс. тонн.  

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой (ГФС) в среду, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла 
на 10,9¿ - до $2 млрд 869,256 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (22,52¿ 
поставок в денежном выражении), Польшу (13,29¿) и Словакию (11,61¿). Импорт ЖРС в 
Украину в 2018 году составил 111,727 тыс. тонн, что на 62,3¿ ниже, чем за 2017 год. При 
этом в денежном выражении импорт ЖРС сократился на 71,8¿ - до $8,295 млн. Импорт 
ЖРС осуществлялся из России (98,58¿ поставок), Великобритании (0,55¿) и Нидерландов 
(0,65¿). Как сообщалось, ГОКи Украины в 2017 году сократили экспорт ЖРС в натуральном 
выражении на 4,6¿ по сравнению с 2016 годом – до 37 млн 409,021 тыс. тонн, валютная 
выручка возросла на 41,6¿ - до $2 млрд 588,152 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в 
основном в Китай (27,83¿ поставок в денежном выражении), Словакию (12,06¿) и 
Австрию (11,28¿). Импорт ЖРС в 2017 году составил 296,561 тыс. тонн, что в 6 раз ниже 
объема 2016 года. При этом в денежном выражении импорт ЖРС сократился в 2,6 раза - до 
$29,375 млн. Импорт ЖРС осуществлялся, в основном, из России (99,63¿ поставок). 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Компания "Метинвест" сконцентрировала  

100% акций ЦГОК 
14.01.2019 

Группа "Метинвест" сконцентрировала 100% акций ЧАО "ЦГОК", 
сообщается в официальной информации предприятия в системе НКЦБФР со 
ссылкой на полученные от НДУ данные реестра акционеров.  

При этом уточняется, что на 31 декабря 2018 года доля Metinvest B.V. в уставном 
капитале ЦГОКа возросла с 49,751¿ до 50¿, а с учетом принадлежащей Metinvest 
Management B.V. (обе - Нидерланды, зарегистрированы по одному адресу) также 50¿-ной 
доли суммарно группа "Метинвест" владеет 100¿ акций предприятия. Также сообщается, 
что доля Metinvest B.V. возросла вследствие приобретения акций на вторичном рынке. 
ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины, 
специализируется на добыче и производстве железорудного сырья (концентрата и 
окатышей). По данным предприятия на конец 2017 года, Metinvest B.V. принадлежало 
49,751¿ акций ЦГОКа, Metinvest Management B.V. - 50¿ акций. Уставный капитал ЧАО 
"ЦГОК" - 296,635 млн грн, номинал акции - 0,25 грн. ЦГОК входит в группу "Метинвест", 
основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, 
Донецк) (71,24¿) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76¿). Управляющей компанией 
группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Украина в 2018 году сократила экспорт  
кокса и полукокса в 9 раз 

10.01.2019 

Согласно таможенной статистике, Украина в 2018 году сократила 
экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении в 8,8 раза по 
сравнению с 2017 годом - до 25,578 тыс. тонн.  

Экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период снизился в 7,3 
раза - до $6,754 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в РФ (46,54¿ поставок в 
денежном выражении), Беларусь (31,85¿) и Румынию (12,53¿). Украина в 2018 году 
импортировала 839,757 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 45,8¿ меньше по сравнению с 
2017 годом. В денежном выражении импорт снизился на 44¿ - до $251,724 млн. Ввоз 
осуществлялся в основном из РФ (74,11¿ поставок в денежном выражении), США (9,86¿) и 
Польши (9,34¿). Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила экспорт кокса и полукокса 
в натуральном выражении на 12,7¿ по сравнению с 2016 годом - до 224,619 тыс. тонн, в 
денежном выражении вывоз возрос на 43,2¿ - до $46,598 млн. При этом основной экспорт 
осуществлялся в Турцию (25,26¿ поставок в денежном выражении), Индию (20,98¿) и 
ЮАР (16,15¿). Кроме того, Украина в 2017 году импортировала 1 млн 549,604 тыс. тонн 
кокса и полукокса, что на 3,9¿ меньше по сравнению с 2016 годом. В денежном выражении 
импорт возрос на 52,8¿ - до $449,401 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (55,39¿ 
поставок в денежном выражении), Польши (36,81¿) и Китая (3,61¿). Вследствие военных 
действий на востоке Украины ряд шахт и коксохимзаводов оказался на территориях, 
временно не подконтрольных Украине. 

 

Читать полностью >>>  
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Коксохимические заводы Украины в 2018 г. импортировали 12 млн тонн 

 рядовых коксующихся углей и угольного концентрата 
17.01.2019 

Коксохимические заводы в 2018 г. импортировали 11,98 млн тонн 
рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что 
на 11% выше показателя за 2017 год с учетом предприятий на НКТ. 

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в четверг, в 
декабре-2018 импортировано 1,03 млн тонн (100¿ к ноябрю-2018). Поступление углей 
украинской добычи в 2018 году составило 2,69 млн тонн, что на 22¿ меньше к 2017 году с 
учетом предприятий на НКТ, и на 16¿ меньше без них. В декабре поставлено 270 тыс. тонн. 
В целом за 2018 год украинские КХЗ получили 14,67 млн тонн углей для коксования, что на 
3¿ выше предыдущего года с учетом предприятий на НКТ, или больше на 7¿ - без них. При 
этом доля импортных углей составила 81,7¿ против 75,9¿ за 2017 год - с НКТ, и 76,7¿ - без 
НКТ. В декабре на коксохимические предприятия поставлено 1,3 млн тонн коксующихся 
углей (102¿ относительно ноября 2018 года). В декабре 2018 года на украинские 
метпредприятия поставлено 815 тыс. тонн кокса (104¿ к ноябрю-2018), из которых 787 
тыс. тонн - украинского происхождения, 28 тыс. тонн - импортного (по импорту в октябре и 
ноябре кокс не завозился). Общий объем кокса, полученного металлургами за 2018 год, 
составил 9,54 млн тонн (100¿ к 2017 году с учетом деятельности в январе-феврале 2017 
года предприятий на НКТ, или 103¿ без их учета), из которого украинского происхождения 
– 9,22 млн тонн (107¿ и 110¿ соответственно), импортируемого – 0,32 млн тонн (34¿). 
При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 3,4¿. По данным 
"Укркокса", украинские КХЗ в 2017 году сократили производство кокса на 18,3¿ по 
сравнению с 2016 годом - до 10,4 млн тонн. Кроме того, на коксохимпредприятия было 
поставлено 14,289 тыс. тонн обогащенных коксовых углей, из которых 3,458 млн тонн - 
украинской добычи, 10,831 млн тонн - импортированный. 

 

Читать полностью >>>  
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Запорожкокс Рината Ахметова за год  

сократил выпуск кокса 
18.01.2019 

В 2018 г. ЧАО “Запорожкокс” сократил производство доменного кокса 
на 0,5% до  824,7 тыс. т по сравнению с 829,3 тыс. т в 2017 году.  Об этом 
сказано в сообщении на сайте предприятия. 

Причина снижения производства — капитальный ремонт коксовой батареи №5 
стоимостью 73 млн грн. В декабре 2018 года завод снизил выпуск кокса на 2,44¿ до 71,9 
тыс. т по сравнению с 73,7 тыс. т. за аналогичный период 2017 года. Компания уточняет, 
что выполнила оперативный план по производству доменного кокса в полном объеме. 
“Запорожкокс” — один из крупнейших коксохимических заводов Украины. Предприятие 
производит 10¿ украинского кокса. Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова 
“Метинвест” владеет 51¿ акций ЧАО “Запорожкокс”. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 
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Запорожогнеупор с существенным опережением графика 
завершил ремонт доменной печи 

11.01.2019 

Специалисты сервисного центра (г. Мариуполь) «Запорожогнеупора» 
в сжатые сроки провели текущий ремонт доменной печи №2 ЧАО 
«Азовсталь», сообщает пресс-центр ЧАО «Запорожогнеупор». 

Все намеченные ремонтные мероприятия выполнены в течение 10 суток при 
нормативе в 14 суток. Главной задачей в ходе обновления домны стала замена огнеупорной 
футеровки системы желобов. В частности, новую футеровку получили центральный, 
чугунный и шлаковый желоба, а также желоба одноносковой разливки чугуна и 
одноносковой разливки шлака. В качестве огнеупорного материала использовано порядка 
35 тонн тиксотропного бетона производства ЧАО «Запорожогнеупор». «Наша цель – 
вывести качество и скорость проведения ремонтов на принципиально новый уровень. В 
данном случае перед сервисным центром была поставлена задача: выполнить весь объем 
работ на четверо суток раньше, тем самым сократив продолжительность ремонта на 30¿», 
– отметил генеральный директор «Запорожогнеупора» Сергей Гоман. Оперативное 
проведение ремонтных работ специалистами Сервисного центра «Запорожогнеупора» 
позволит ДП №2 «Азовстали» произвести дополнительно порядка 8 тыс. тонн чугуна. 
Сервисный центр (г. Мариуполь) входит в состав ЧАО «Запорожогнеупор» с февраля 2016 
года. Основная специализация сервисного центра – коксодоменные огнеупорные работы и 
обслуживание агрегатов сталеплавильного производства. 
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Украина в 2018 году снизила экспорт  
ферросплавов на 3,5% 

10.01.2019 

Украина в 2018 году снизила экспорт ферросплавов в натуральном 
выражении на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 
904,290 тыс. тонн. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной 
службой в среду, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 12,3¿ - до 
$977,858 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (16,84¿ поставок в 
денежном выражении), Италию (15,78¿) и Нидерланды (13,73¿). В то же время Украина за 
2018 год импортировала 60,373 тыс. тонн аналогичной продукции, что на 2¿ меньше по 
сравнению с 2017 годом. В денежном выражении импорт возрос на 26,9¿ - до $170,530 млн. 
Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (21,90¿), Чехии (17,58¿) и Казахстана 
(14,75¿). Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила экспорт ферросплавов в 
натуральном выражении на 7,7¿ по сравнению с 2016 годом - до 936,703 тыс. тонн, в 
денежном - на 57,1¿, до $1 млрд 115,609 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в 
Турцию (24,89¿ поставок в денежном выражении), Италию (13,84¿) и Нидерланды 
(11,24¿). В прошлом году Украина импортировала 59,187 тыс. тонн аналогичной 
продукции, что на 58¿ больше по сравнению с 2016 годом, в денежном выражении импорт 
возрос на 57,9¿ - до $134,225 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (29,24¿), 
РФ (21,54¿) и Казахстана (13,72¿). ПриватБанк (Киев) до национализации организовывал 
бизнес Стахановского и Запорожского заводов ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ). Никопольский 
завод ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в 
результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват". 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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МК "Азовсталь" в 2018 году нарастил производство  
общего проката на 1,8% 

03.01.2019 

Меткомбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в 
"Метинвест", в 2018 г. нарастил производство общего проката, по 
оперативным данным, на 1,8% по сравнению с 2017 г. – до 3,879 млн тонн.  

Выплавка стали снизилась на 4,3¿ - до 4,082 млн тонн, чугуна - на 1,9¿, до 3,707 млн 
тонн. В декабре "Азовсталь" выпустила 350 тыс. тонн общего проката, 358 тыс. тонн стали, 
300 тыс. тонн чугуна. Как сообщалось в отчете "Метинвеста" по результатам финансовой 
деятельности за І полугодие 2018 г., 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 І 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 году увеличила 
производство общего проката на 14,2¿ по сравнению с 2016 годом – до 3,8 млн тонн, стали 
- на 15,1¿, до 4,265 млн тонн, чугуна - на 18,9¿, до 3,777 млн тонн. Предприятие входит в 
группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24¿) и 
"Смарт-холдинг" (23,76¿), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - 
управляющая компания группы "Метинвест". 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 

 
Завод "Днепроспецсталь" в 2018 году снизил 

выпуск готового проката на 4,4% 
04.01.2019 

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в 
2018 году снизил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 4,4% 
по сравнению с 2017 годом - до 162 тыс. тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за год 
завод сократил выплавку стали на 4,6% - до 247 тыс. тонн. В декабре выплавлено около 18 
тыс. тонн стали, произведено 11 тыс. тонн проката. Как сообщалось, завод в 2017 году 
нарастил производство товарной продукции на 30,1¿ по сравнению с 2016 годом - до 8 
млрд 187,117 млн грн в действующих ценах, при этом нарастив выплавку стали на 9,1¿ - до 
258,568 тыс. тонн, проката - на 11,8¿, до 169,226 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" - 
единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных 
марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, 
конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
МК "Запорожсталь" нарастил производство  

проката на 10% 
04.01.2019 

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в 2018 
году нарастил производство проката на 10% по сравнению с 2017 годом - до 
3 млн 537,4 тыс. тонн.  

Выплавка стали за 2018 год возросла на 4,6¿ - до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна - на 
15,6¿, до 4 млн 386,5 тыс. тонн. В декабре произведено 358 тыс. тонн чугуна, 344,1 тыс. 
тонн стали, 273,9 тыс. тонн проката. "Снижение производства в декабре 2018 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. связано с остановкой на капитальный ремонт 
доменной печи № 4. Инвестиции составили порядка 100 млн грн", - поясняется в пресс-
релизе. Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2017 году сократила производство проката на 
4,6¿ по сравнению с 2016 годом - до 3 млн 214,2 тыс. тонн, но нарастила выплавку стали на 
0,9¿, до 3 млн 926,4 тыс. тонн, чугуна - на 5,4¿, до 3,795 млн тонн. "Запорожсталь" – одно 
из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко 
известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах 
мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, 
холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также 
стальная лента, черная жесть, гнутый профиль. Основными потребителями продукции 
являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, 
сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники. 
"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в "Метинвест", основными акционерами 
которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24¿) и группа компаний "Смарт-
холдинг" (23,76¿). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания ГК "Метинвест". 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
 

 
ДМК увеличил выпуск 

проката на 82% 
04.01.2019 

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское 
Днепропетровской обл.) по итогам 2018 года увеличил выпуск проката, по 
оперативным данным, на 81,5% по сравнению с 2017 г. - до 2,410 млн тонн.  

За прошлый год ДМК нарастил выплавку стали - на 77¿, до 2,413 млн тонн, чугуна - 
на 85,3¿, до 2,461 млн тонн. В декабре ДМК произвел 204 тыс. тонн проката, 221 тыс. тонн 
стали, 222 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 206 тыс. тонн проката, 200 
тыс. тонн стали, 212 тыс. тонн чугуна. Как сообщалось, ДМК в конце 2018 года завершил в 
конвертерном цехе капремонт конвертера №1 с заменой котла-утилизатора и 18 декабря 
ввел агрегат в эксплуатацию. При этом гендиректор комбината Александр Подкорытов в 
новогоднем поздравлении работников предприятия отметил, что 2018 год был годом 
продолжения перемен, а в 2019-м году будет дальнейшее развитие комбината. ДМК по 
итогам 2017 года сократил выпуск проката на 32,3¿ по сравнению с 2016 годом - до 1,328 
млн тонн, стали - на 30,7¿, до 1,363 млн тонн, чугуна - на 31,7¿, до 1,328 млн тонн. ДМК 
специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного 
потребления. Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. 
Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций 
предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский 
меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, 
меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша). 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

ДМЗ проданный структурам DCH бизнесмена Ярославского  
сократил производство проката на 1,4% 

08.01.2019 

Днепровский металлургический завод (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ") в 
прошлом году сократил производство проката, по оперативным данным, на 
1,4% по сравнению с 2017 г. - до 789 тыс. тонн.  

За указанный период завод увеличил выплавку стали на 0,4¿ - до 921 тыс. тонн, но 
снизил чугуна - на 12,4¿, до 892 тыс. тонн. В декабре ДМЗ произвел 81 тыс. тонн проката, 
93 тыс. тонн стали, 86 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 65 тыс. тонн 
проката, 72 тыс. тонн стали, 69 тыс. тонн чугуна. Снижение производства в июне-июле 
обусловлено капитальным ремонтом с модернизацией доменной печи №3, который 
завершился в начале августа. Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ", проданный в начале марта 
2018 года структурам DCH бизнесмена Александра Ярославского,  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 

 

На конвертере №3 ММК им.Ильича предстоит  
грандиозный ремонт 

17.10.2019 

Грандиозный ремонт ильичевского конвертера № 3 начнется весной, 
но уже сегодня Метинвест-Промсервис ведет масштабную подготовку к 
нему. Об этом сообщает портал mrpl.city 

Через месяц с Новокраматорского машиностроительного завода начнет приезжать 
по частям корпус конвертера. Его на одной из площадок будет собирать коллектив ЦРМО. 
Помимо нового корпуса, у конвертера будет и новый котел-утилизатор – газоплотный, 
экологичный. Укрупнительной сборкой котла и самой газоочистки поэлементно уже 
сегодня занимаются профессионалы ЦЭР. Еще на одной площадке будет собираться 
опускной газоход, на другой – кессон, на третьей – каркас котла, на четвертой – элементы 
газоочистки… А на территории участка № 3 ЦЭР с понедельника начнут изготавливать 
эстакаду для сборки крана. Напомним, на ММК имени Ильича появилась новая спецтехника. 
Скиплифт на базе МАЗа, предназначенный для герметичной транспортировки пылевых 
отходов конвертерного производства. Инвестиции составили порядка 1,6 млн грн. 
Благодаря современной газоочистке, новая МНЛЗ будет в 2,5 раза экологичнее, чем 
требуют жесткие мировые стандарты. Улавливаемая фильтрами газоочистки пыль будет 
собираться в закрытых контейнерах и с помощью скиплифта транспортироваться к месту 
ее утилизации на аглофабрике комбината. Отметим, результаты энергоэффективного 
проекта по модернизации освещения в листопрокатном цехе на ММК им. Ильича 
подтвердили ожидания металлургов. 60¿ электроэнергии экономят 2,2 тыс. 
энергоэффективных LED-светильников. Такое техническое решение позволит ММК им. 
Ильича за год сберечь 7,2 млн кВт∙ч на сумму 11,3 млн грн. и сократить выбросы в 
эквиваленте 6440 тонн СО2. 

Читать полностью >>>  
По материалам mrpl.city 

 
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Украина в 2018 году нарастила импорт алюминиевых  
руд и концентрата на 4,6% 

10.01.2019 

Согласно таможенной статистике, Украина в 2018 г. нарастила 
импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) в натуральном 
выражении на 4,6% по сравнению с 2017 годом - до 5 млн 88,927 тыс. тонн.  

За год импорт бокситов в денежном выражении снизился на 2,4¿ - до $207,222 млн. 
При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (57,17¿ поставок в денежном 
выражении), Гайаны (36,63¿) и Бразилии (4,37¿). В 2018 году также реэкспортировано в 
Польшу 45 тонн бокситов на $5 тыс., тогда как в 2017 году реэкспортировано 162 тонн 
бокситов на сумму $10 тыс. Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила импорт 
бокситов в натуральном выражении на 21,8¿ по сравнению с 2016 годом - до 4 млн 864,435 
тыс. тонн, в денежном выражении - на 36,9¿, до $212,370 млн. Импорт осуществлялся в 
основном из Гвинеи (45,92¿ поставок в денежном выражении), Гайаны (28,72¿) и 
Бразилии (14,86¿). В целом за 2017 год экспортировано 162 тонны на $10 тыс., тогда как в 
2016 году реэкспорт не осуществлялся. Бокситы являются алюминиевыми рудами, 
используемыми в качестве сырья для получения глинозема, а из него - алюминия. 
Применяются также в качестве флюсов в черной металлургии. В Украину бокситы 
импортирует Николаевский глиноземный завод (НГЗ), по заявлениям Объединенной 
компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ) проданный в октябре 2017 года 
компании Glenсore. Из бокситов производится глинозем. "РусАлу" в Украине принадлежит 
доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), который прекратил выпуск 
первичного алюминия и глинозема. 

Читать полностью >>>  
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 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Почему американский Boeing не использует  
украинский титан 

12.12.2018 
Как американские и европейские поставщики титанового сырья 

вытесняют украинский ильменит с рынка гражданских лайнеров? Об этом 
пишет Андрей Бондаренко на портале biz.censor.net.ua 

Американские и европейские санкции в отношении России, не сузили торговые 
отношения между этими странами, как ожидалось. Наоборот, некоторые из них даже 
укрепились. По крайней мере, в титановой сфере. И, в очередной раз – в ущерб Украине. 

Санкции заработкам не помеха. Речь идет о поставках титанового сырья россий-
ской ВСМПО-АВИСМА, которое на протяжении трех последних лет успешно перестраи-
вается с украинской ильменитовой руды и шлака на американский и норвежский. Согласно 
данным консалтинговых компаний, в 2016 году поставки ильменитового концентрата с 
повышенным содержанием TiO2 в объеме 13,3 тыс. тонн осуществила Southern lonic Inc с 
американской пропиской в West Point. Компания известна рынку как производитель 
химикатов. Она заработала на продажах ильменита россиянам $2,3 млн. В 2017 г. продажи 
ильменита ВСМПО-АВИСМА американцами резко выросли – почти в 3,5 раза до 45,7 тыс. т. 
А объем выручки по контрактам достиг $12,7 млн. Большую часть поставок осуществила 
уже упомянутая Southern lonic Inc. К ней примкнула норвежская титановая компания TiZir 
TTI. Компания специализируется на дообогащении ильменита, контролируется немецкой 
Kronos, одним из лидеров рынка титана. В 2018 году на рынке поставок титановой руды 
появляется новый игрок - Millennium Chemicals do Brazil. Под этим названием кроется вто-
рой по мировым меркам производитель диоксида титана и лидирующий производитель 
титановых химических продуктов – Cristal со штаб-квартирой в США. Как мы уже сообщал 
БЦ, эта компания снабжает ильменитом другое российское производство – "Крымский 
ТИТАН". Cristal заработал на отгрузках в Крым почти $4 млн. Примечательно, что эта 
компания торговала по ценам в 2 раза выше рынка в виду отсутствия конкуренции. 

Травля как инструмент конкуренции. Именно на пике роста продаж иностран-
цами руды для производства титана ВСМПО-АВИСМА, в Украине начинается активная 
кампания под названием – "остановите поставки отечественного титанового сырья в 
оккупированный Крым и на ВСМПО-АВИСМА". Якобы, Россия использует украинский титан 
для производства оружия. На самом деле, усилиями американских и русских "партнеров", 
украинский титан так и не был сертифицирован для мировой аэрокосмической отрасли. 
Теперь он имеет крайне узкий спектр покупателей, которые могут переработать 
украинский титан для дальнейшего потребления. В свою очередь, отечественное титано-
вое сырье, наравне с другими странами-поставщиками, используется мировыми потребите-
лями для производства титана под аэрокосмическую отрасль, включая всю гражданскую 
авиацию. Российское ВСМПО-АВИСМА ежегодно нуждается примерно в 120 тыс. т ильмени-
тового концентрата. До того, как испортились отношения Киева и Москвы, примерно эти 
же объемы руды россиянам поставляли четыре украинских предприятия. Например, 
титановый шлак и губку для ВСМПО-АВИСМА отправлял Запорожский титано-магниевый 
комбинат (ЗТМК). И если до конфликта с Москвой, Украина отгружала титана до 20 тыс. т в 
год в адрес этого предприятия, то в 2017 г. поставки снизились до 5 тыс. т, а в 2018 – до 3 
тыс. т. Потери на лицо, как и выигрыш американцев и европейцев, активно занимающих 
освободившуюся титановую нишу за счет своих поставок шлака и губки, которые выросли 
до тех же 20 тыс. т в 2018 году. 

Почему американцы? ВСМПО-АВИСМУ связывают с американцами давние 
коммерческие отношения, а именно – с компанией Boeing, мировым лидером по 
производству гражданских самолетов. В 1997 году Boeing заключил первый контракт с 
россиянами по поставке заготовок и титановых сплавов. По информации экспертов, 
именно из украинского ильменита изготавливалась продукция для Boeing. Впоследствии 
это сотрудничество окрепло. В 2007 году компании создают совместное предприятие – 
"Урал Боинг Мануфэктуринг" (UBM) на паритетных началах на базе одного из предприятий 
ВСМПО-АВИСМА в городе Верхняя Салда (РФ). В июле 2009 года СП начинает работать. На 
открытие приезжал лично министр торговли США Гари Лок – так важно американцам это 
сотрудничество. Это направление считается успешным. Ural Boeing Manufacturing работают 
над обработкой титановых штамповок для гражданских лайнеров. В июне 2010 года Boeing 
и ВСМПО-АВИСМА объявили о подписании 5-летнего соглашения на поставку титановых 
штамповок и штамповок первичной механической обработки для использования на Boeing 
787, 777 и 737. В апреле 2010 предприятие UBM было сертифицировано в соответствии с 
требованиями международного стандарта качества в авиационной промышленности 
AS9100. В настоящий момент, UBM производит титановые штамповки и штамповки 
первичной механической обработки для программ 737, 777 и 787. В 2011 году владельцы 
объявили о плане по расширению мощностей UBM на 30¿ за счет инвестиций в 
приобретение дополнительных станков, которое направлено на поддержку программы 
787. К концу 2011 года штат сотрудников UBM превысил 100 человек, а производственные 
площади компании – 10 000 квадратных метров. Окончательная обработка штамповок 
осуществляется Boeing на производственном предприятии в городе Портланд, штат 
Орегон, США. А также – другими субподрядчиками. Кроме того, титановая стружка из UBM 
отправляется назад в ВСМПО-АВИСМА, обеспечивая эффективный замкнутый цикл 
поставок. В ноябре 2013 Boeing и "Ростех", куда входит ВСМПО-АВИСМА, подписывают 
меморандум о взаимопонимании по строительству второго завода в рамках совместного 
предприятия Ural Boeing Manufacturing (UBM). Планировалось, что завод будет построен в 
"титановой долине" на Урале. В декабре 2016 года Boeing и ВСМПО-АВИСМА объявили о 
планах по расширению предприятия Ural Boeing Manufacturing. И в сентябре 2018 года была 
открыта новая производственная площадка совместного предприятия на территории 
особой экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области. Новое 
предприятие осуществляет механообработку титановых штамповок для самолетных 
программ Boeing Commercial Airplanes, включая новые модели 737 MAX, семейства 787 и 
777X. Россияне хвастаются, что основная балка шасси на самолете-мечте – модели Boeing 
Dream Liner 787 – российская. И это при том, что санкции со стороны США были введены в 
конце 2017 года лично против главы "Ростеха" Сергея Чемезова, что он российскому 
изданию "КоммерсантЪ" прокомментировал в декабре 2017 года, как "конкретный пример 
недобросовестной конкуренции". И сообщил, что по нему ограничения не ударили, а 
корпорации коснулись. 

Двойные стандарты или кампания по устранению. Очевидно, речь идет о 
двойных стандартах в отношениях между русскими и американцами. Иначе как объяснить 
тот факт, что американские компании ринулись сокращать дефицит поставок титанового 
сырья на ВСМПО-АВИСМА в ущерб украинским такими высокими темпами? Украинских 
поставщиков обвинили, по сути, в измене национальным интересам, что является 
абсурдом, учитывая стратегическую важность титана и титанового сырья, выгоды для 
украинского бюджета от его экспорта. В настоящее время ВСМПО-АВИСМА обеспечивает 
60¿ поставок титанового сырья для Boeing, 80¿ - Airbus, 100% - Embrayer, 100% - Rolce-
Royes, а также – 100¿ для Bombardier. И ни одна страна не кричит о ракетах и вооружении, 
мирно покупая гражданский титан, в отличии от Украины, которая старается регулярно 
милитаризировать данный бизнес. Назовем вещи своими именами. ЗТМК, "Мотор-Сич", 
ОГХК, "Антонов" – украинских поставщиков осознанно и грубо выбрасывают из 
престижнейшего премиального рынка гражданского самолетостроения, прикрываясь 
идеей якобы нанесения вреда собственному народу. Циничная кампания, исход которой 
только один – пассажиры всего мира больше не будут летать на Boeing или Airbus из 
украинского титана. Да и на украинских самолетах тоже.  

Читать полностью >>>                                                                                   © Андрей Бондаренко 
По материалам biz.censor.net.ua 

Компания Фирташа подала кассацию  
на решение суда по ЗТМК 

21.12.2018 

Компания Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF Дмитрия 
Фирташа, подала кассацию в Верховный суд Украины на решение 
апелляционного суда по поводу ООО Запорожский титаномагниевый 
комбинат. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. 

Tolexis Trading Limited требует отменить решения судов первой и апелляционной 
инстанций о расторжении учредительного договора ООО ЗТМК и возврате целостного 
имущественного комплекса государству. "Разрыв учредительного договора о создании ООО 
ЗТМК и передача ЦИК предприятия государству является незаконным, поскольку инвестор 
полностью выполнил условия договора, инвестировав в ЗТМК $110 млн. Более того, сам 
учредительный договор по закону не может быть разорван, поскольку он прекратил свое 
действие в момент создания ООО ЗТМК, то есть, еще в ноябре 2013 года", - сказано в 
сообщении компании. Там заявляют, что истец в лице САП так и не доказал наличие 
достаточных оснований для разрыва учредительного договора о создании ООО ЗТМК 
между Tolexis Trading Limited и Фондом госимущества. "Судами было умышленно 
проигнорировано множество норм Хозяйственного кодекса, Гражданского кодексов и 
других нормативных актов, которые являются основополагающими в законодательстве 
любой правовой страны, и в том числе Украины", - считает Tolexis Trading Limited. 
Напомним, Центральный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении 
апелляционных жалоб ответчиков на решение Хозяйственного суда Запорожской области, 
которым в июле этого года был удовлетворен иск о расторжении договора об учреждении 
ООО Запорожский титано-магниевый комбинат и о возвращении имущества предприятия в 
госсобственность. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная 
прокуратура. В САП подчеркнули, что после принятия такое решение апелляционного суда 
вступает в законную силу. Прокуратура ожидает оглашение полного текста решения суда, 
что позволит начать процедуру реального возвращения комбината государству. Как 
сообщалось ранее, САП подала иск в Хозяйственный суд города Киева с требованием 
расторжения договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат в 
2016 году. Согласно договоренностям при создании предприятия, ФГИУ передал в его 
уставный капитал целостный имущественный комплекс комбината, в Tolexis Trading 
Limited внесла вклад в денежной форме в сумме $110 млн, который должен был пойти на 
модернизацию производства в 2013-2015 годах. Однако, по данным следствия, фактически 
предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, 
которым большинство из привлеченных инвестиций растрачены на погашение ранее 
созданных задолженностей ГП ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными 
с DF Group Дмитрия Фирташа. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины 
путем перечисления на счета офшорных фирм. … 

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

 
Украина в 2018 году увеличила экспорт титано- 

содержащих руд и концентрата на 2,7% 
10.01.2019 

Согласно таможенной статистике, Украина в 2018 году увеличила 
экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 
2,7% по сравнению с 2017 г. - до 599,494 тыс. тонн.  

За 2018 год экспорт титаносодержащих руд и концентрата в денежном выражении 
возрос на 19,5¿ - до $125,722 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Чехию 
(19,41¿ поставок в денежном выражении), Турцию (17,96¿) и РФ (15,68¿). Украина в 2018 
году импортировала 15,874 тыс. тонн аналогичных руд из Сенегала и Мозамбика на сумму 
$3,142 млн, тогда как в 2017 г. ввезла 202 тонны титаносодержащих руд и концентратов на 
сумму $143 тыс. из Сенегала (87,41¿), Финляндии (10,49¿) и Ирана (2,1¿). Ранее, Украина 
в 2017 г. нарастила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном враже-
нии на 26¿ по сравнению с 2016 годом - до 583,772 тыс. тонн, в денежном выражении - на 
25,3¿, до $105,235 млн. Основной экспорт осуществлялся в Чехию (16,87¿ поставок в де-
нежном выражении), США (15,46¿) и Турцию (14,68¿). Украина в 2017 г. импортировала 
202 тонны титаносодержащих руд и концентратов на сумму $143 тыс. из Сенегала 
(87,41¿), Финляндии (10,49¿) и Ирана (2,1¿), тогда как в 2016 году ввезла 160 тонн на $90 
тыс. В Украине в настоящее время титаносодержащие руды добывают в основном на 
Вольногорском горно-металлургическом комбинате (ВГМК, Днепропетровская обл.), 
Иршанском горно-обогатительном комбинате (ИГОК, Житомирская обл.), на ООО 
"Междуреченский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба ООО - Иршанск Житомирской обл.). 
Кроме того, производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепр) построила ГОК на 
Бирзуловском месторождении мощностью 240 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. 
Холдинговая компания Velta Group Global Ltd. зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 г. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Государственная ОГХК в обход "Прозорро" отдала 280 млн  
окружению Журило, – СМИ 

10.01.2019 

Филиалы ОАО "Объединенная горно-химическая компания" 22 и 29 
декабря заключили два соглашения с ООО "Энерджи Трейд Групп" о поставках 
природного газа на общую сумму 280,04 млн грн, сообщается в "Прозорро". 

На 2019 г. "Вольногорский горно-металлургический комбинат" заказал 16,80 млн 
куб. м газа по 11 750 грн. за тысячу кубометров с оплатой в течение четырех месяцев после 
поставки, а "Иршанский горно-обогатительный комбинат" - 7,10 млн куб. м газа по 11 640 
грн. за тысячу кубометров с неизвестными условиями оплаты. Это на 1-2¿ дешевле 
январского тарифа "Нафтогаза" при условии оплаты после или в течение периода поставки, 
который составляет 11 833 грн. за тысячу кубометров. "Вольногорский ГМК" провел закуп-
ку по переговорной процедурой, а "Иршанский ГОК" - через открытые торги на частном 
электронной площадке Rialto, которая не подключена к государственной системы "Прозор-
ро", хоть и построена на ее основе. А потом опубликовали договоры в "Прозорро" по 
процедуре отчетности о заключенном договоре. Стоимость договоров превышала порог 
для обычных заказчиков на товары и услуги в 200 тыс. грн, после которого горняки 
должны были проводить открытые торги по закону "О публичных закупках" на однойиз 
авторизованных в системе "Прозорро" площадок. Ранее оба комбината проводили закупки 
через открытые торги в "Прозорро". Таким образом, они считали, что являются 
заказчиками в понимании закона "О публичных закупках" и обязаны проводить тендеры в 
соответствии с требованиями этого закона только на площадках, подключенных к 
"Прозорро". Однако они объявляли открытые торги в "Прозорро" в последний раз еще в 
феврале 2018 г., а затем окончательно перешли на "Rialto". Напомним, отстраненный 
руководитель "ОГХК" Руслан Журило (а до того - заместитель экс-директора ГП 
"Восточный горно-обогатительный комбинат" Сергея Дробота) находится под следствием. 
НАБУ подозревает Журило в нанесении убытков госпредприятию на 300 млн грн. на 
экспортных схемах. Журило находится на свободе, поскольку за него внес залог в размере 
12 млн грн. нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий. Ранее "Энерджи Трейд 
Групп" была записана на Евгения Буга, на которого записан еще ряд фирм, имеющих 
подряды "ОГХК", "ВостГОК" и НАЭК "Энергоатом". В первых двух госкомпаниях на 
руководящих должностях работал Руслан Журило, тогда как "Энергоатом" находился под 
влиянием экс-нардепа Николая Мартыненко. … 

Читать полностью >>>  
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Сумыхимпром увеличил производство  
минудобрений в 1,5 раза 

14.12.2018 

За 9 мес. 2018 г. «Сумыхимпром» увеличил объемы производства 
минеральных удобрений на 49% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Об этом сообщает НАСУ «Укрцукор». 

В то же время, коэффициент загрузки производственных мощностей составил 60¿. 
За девять месяцев «Сумыхимпром» произвело 33,4 тыс. т двуокиси титана (+3,6 тыс. т), 39 
тыс. т — железа (+6 тыс. т), 276 тыс. т серной кислоты (+111 тыс. т), 193 тыс. т — 
минеральных удобрений (+95 тыс. т). Напомним, что украинские таможенники с 7 декабря 
2018 г. требуют импортеров уплатить пошлину 42,96¿ при ввозе белорусских азотных и 
комплексных удобрений. 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 
 

 

Карпатнафтохім капітально відремонтував та оновив  
обладнання вперше з 2011 року 

15.12.2018  

Такі роботи на нафтохімічному заводі «Карпатнафтохім», проводилися 
вперше з 2011 р. Передає Національний Промисловий Портал з посиланням 
на прес-службу підприємства. 

Поетапний пуск установок тривав кілька днів і був успішним. Станом натепер вже 
відновлено роботу цехів розділення повітря, хлору і каустичної соди, виробництва ПХВСС і 
КС. Також готуються до пуску  цехи з виробництва хлорвінілу і поліхлорвінілової смоли 
суспензійної цього виробництва. Найближчим часом будуть відремонтовані цехи 
виробництва етилену і поліетилену. Це вперше за останні сім років усі наші установки були 
одночасно зупинені для проведення капітального ремонту. І  відповідальність перед 
технологічним персоналом виробництв, ремонтними службами підприємства, сторонніми 
організаціями була дуже великою. Тож сьогодні, підтверджуючи те, що всі установки в 
період з 1 по 10 грудня були успішно введені в дію, я хочу від імені керівництва 
підприємства привітати усіх тих, хто брав участь у веденні ремонтних робіт, хто доклав 
зусилля задля того, аби вони вчасно запрацювали, – відзначив генеральний директор Іван 
Підсадюк. До виконання капітального ремонту та модернізації були залучені підрядні 
підприємства з України та країн ЄС. Капітальний ремонт дозволить підвищити потужнічть 
таефективність підприємства. Основним власником «Карпатнафтохіму» до 2017 року була 
російська нафтова компанія Лукойл. З 2012 по 2017 рік завод не працював через проблеми 
зі збутом. У лютому завод був проданий ТОВ “Виробнича група” Техінсервіс”, а вже у червні 
2017 року завод відновив роботу. Після пуску виробництва чисельність працівників зросла 
до 2602 осіб, а середня заробітна плата протягом року зросла наполовину до 13 тисяч 
гривень. Крім того за підсумками 2018 року підприємство в цілому сплатить у бюджет всіх 
рівнів податків та обов’язкових платежів близько 257 млн гривень. З них близько 150 
мільйонів – у бюджет Калуша. У найближчих планах підприємства реалізація нових 
інвестиційних проектів: будівництво установок з перероблення фракції С4 і отримання 
таких нових продуктів, як 1,3 бутадієн і метилтретбутиловий ефір, виробництво пероксиду 
водню та окису пропілену. Нафтохімічний завод реалізує продукцію як на внутрішньому 
ринку так і експортує до Польщі, Туреччини, Молдови та Білорусі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 

 

ДнепрАзот возобновил выпуск  
аммиака и карбамида 

19.12.2018  

Предприятие "ДнепрАзот" (Каменское, Днепропетровская обл.) 
возобновило производство аммиака и карбамида. Об этом в Facebook 
написал председатель правления предприятия Сергей Сидоров. 

"15 декабря состоялся пуск азотной группы цехов акционерного общества 
"ДнепрАзот", был включен в работу цех синтеза аммиака №1-Б и получена первая, после 
длительного вынужденного простоя завода, продукция – аммиак и СО2. В последующие 
дни, 15-17 декабря, были введены в действие цехи по производству минеральных 
удобрений – карбамид №1 и №2", – написал он. С.Сидоров отметил, что, несмотря на 
нестабильное финансовое положение и другие экономические сложности, "ДнепрАзот" 
выходит из вынужденного простоя и возобновляет полноценную работу азотной группы 
цехов и всех подразделений предприятия. Как сообщалось, "ДнепрАзот" приостановил 
производство 15 июня. Основной причиной остановки предприятие называло стоимость 
природного газа. "ДнепрАзот" специализируется на производстве аммиака, карбамида, 
каустической соды, хлора, соляной кислоты и входит в шестерку крупнейших химических 
предприятий. "ДнепрАзот" контролируется группой "Приват". 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 

 

Черкаський «Азот» планує проект виробництва добрива  
КАС потужністю 500 тис. тон на рік 

09.01.2019 

ПАО «Азот» (м. Черкаси), що входить в группу OSTCHEM, заявило про 
наміри щодо реалізації проекту «Установка отримання добрива КАС в цеху 
К-1, ПАТ «АЗОТ» (корпус 3006), потужністю 1500 т/добу».  

Нові потужності виробництва карбамідно-аміачної суміші будуть розміщені на базі 
виробничих майданчиків капролактаму, який припинив вироблятися кілька років тому. 
«Проектом передбачено технічне переоснащення існуючих корпусів 3001 (ЦПК) та 3006 
об’єкту 01 цеху капролактаму з використанням існуючого обладнання у виробництві рідких 
добрив (КАС)». «Технічне переоснащення передбачається на існуючому проммайданчику 
без зміни генерального плану та не передбачає виділення додаткових земельних ділянок». 
Технологічна схема виробництва буде подібною до існуючої на «Азоті». «Сировиною 
установки отримання добрив КАС є 68-76¿ мас. розчин карбаміду, що подається на 
установку з цехів М-6 та М-2, та розчин 89-91¿ мас. аміачної селітри, що надходить з цеху 
М-9». Допоміжною сировиною є технологічна вода і інгібітор корозії «Novo Cor – 96». 
Проектна потужність установки складає 1500 тон на добу готової продукції або 500 тис. тон 
на рік. Продуктова лінійка КАС буде охоплювати три марки: КАС-28, КАС-30, КАС-32. 
Зазначається, що «марки КАС застосовуються в певних кліматичних умовах та в залежності 
від температури кристалізації». Серед інших істотних параметрів роботи вказуються 
зокрема розрахунковий режим роботи установки – не менше 8000 годин на рік. Режим 
роботи установки – безперервний, цілодобовий. Планується, що установка зможе 
працювати 333 діб на рік. Заява про наміри розміщена на сайті ПАО «Азот». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами infoindustria.com.ua 
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Генпрокуратура закрыла дело и разблокировала счета  
экс-директора «Укрхимтрансаммиака» 

11.01.2019 

ГПУ закрыла производство против бывшего гендиректора 
госпредприятия «Укрхимтрансаммиак» Виктора Бондика, арест с его счетов 
в Швейцарии снят. Об этом говорится в материалах суда. 

В декабре 2018 года адвокаты попросили суд снять арест в швейцарском банке со 
счетов  компании Spess Asset Management B. V., конечным бенецифиаром которой является 
Бондик. В мотивировочной части ходатайства защита указала, что уголовное производство 
против их клиента закрыто прокурором Генеральной прокуратуры. Постановлением 
прокурора от 22 ноября 2018 уголовное производство №12013110000001296 в отношении 
подозреваемого в части совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 
ст. 191 УК закрыто в связи с установленным отсутствием в деянии состава уголовного 
преступления. Адвокат указал, что прокурор, закрывая дело против Бондика, не снял арест 
с его имущества и попросил суд сделать это. Суд удовлетворил эту просьбу и снял арест с 
банковских счетов экс-гендиректора «Укрхимтрансаммиака». В марте 2018 года 
генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура сообщила о 
подозрении Бондику, а его счета в швейцарском банке арестованы. Генпрокурор отметил, 
что по предварительным подсчетам действия Бондика привели к убыткам в размере 2,3 
млн долларов. Ранее Генеральная прокуратура Швейцарской конфедерации наложила 
временный арест на 29,6 млн долларов на банковском счете в Bank Vontobel AG 
(Швейцария), принадлежащих компании Бондика, в рамках расследования уголовного 
производства по факту отмывания средств. 

Читать полностью >>>  
По материалам 368.media 

 
НПП «Заря» начало производство нового вида взрывчатого  

вещества промышленного назначения 
14.01.2019 

НПП «Заря», расположенное в г. Рубежное Луганской области, начало 
производство нового вида взрывчатого вещества промышленного 
назначения второго класса по условиям применения – «AMONAL».  

В этом году продукция поступит потребителям. «АMONAL» НПП «Заря» – 
инновационный продукт для рынка. Основными его потребителями станет 
горнодобывающая и железорудная промышленность Украины. Использование этого 
взрывчатого вещества экономически целесообразно и позволит снизить конечную 
себестоимость выпускаемой продукции», – отмечает генеральный директор НПП «Заря» 
Александр Чернецов. Новый вид продукции был специально разработан специалистами 
завода для усовершенствования процесса взрыва при добыче подземным способом. 
«АMONAL» обладает высокой эффективностью, безопасностью и экологичностью. 
Продукция успешно прошла контрольные, предварительные и приемочные испытания в 
различных производственных условиях. Ее качество подтверждено наличием 
сертификатов соответствия, как в Украине, так и в Европе. В ближайшее время партнёры 
предприятия получат первые партии продукции НПП «Заря» и смогут оценить ее 
конкурентные преимущества. На первом этапе взрывчатое вещество будет поставляться на 
рынок Украины. После запуска его производства на полную мощность НПП «Заря» 
рассчитывает увеличить общий объем продаж. Интерес к новой продукции предприятия 
был проявлен со стороны не только отечественных, но и европейских потребителей. 
Отметим, что для производства «AMONAL» установлено современное оборудование – 
аппарат патронирования ведущего итальянского производителя. В рамках реализации 
стратегии развития НПП «Заря» планирует продолжить создание новых производств по 
выпуску перспективных видов продукции. 

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

 
Кризис в ОПЗ: в Фонде госимущества отказали выдать 

заводу миллиард гривен (документ) 
14.01.2019 

Фонд госимущества отказался помогать Одесскому припортовому 
заводу, руководители которого просили принять неотложные меры и 
выделить деньги, чтобы вывести предприятие из кризиса.  

В Фонде госимущества отметили, что не могут вернуть переплату по налогу суммой 
в 489, 8 млн. грн., поскольку по этому вопросу на сегодняшний день все еще продолжается 
судебное разбирательство. В письме также отметили, что на данный момент нет основания 
на привлечение кредитных средств, так как в соответствии с проектом финансового плана 
ОПЗ на 2019 год у завода отсутствуют финансовые обязательства, а при составлении 
проекта руководство не планировало привлекать кредитные средства. Напомним, что 
ситуация на заводе критическая, поскольку задолженность по выплате заработной платы 
за ноябрь 2018 составила 30 млн. грн, а общая задолженность предприятия составляет 
более 7 млрд. грн. А в начале декабря ОПЗ проиграл суд на 440 миллионов гривен 
"Укртрансгазу". Как сообщала USIonline.com, руководство Одесского припортового завода 
обратилось к правительству с просьбой принять неотложные меры, чтобы вывести 
предприятие из кризисной ситуации. Отметим, Первый заместитель директора ПАО 
"Одесский припортовый завод" Николай Щуриков рассказал о ситуации с приватизацией 
завода. Об этом Щуриков рассказал в интервью агентству "Укринформ". … 

Читать полностью >>>  
По материалам usionline.com 

 
Северодонецкий "Азот" возобновит производство  

аммиачной селитры 
18.01.2019 

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", входящее в холдинг 
Ostchem группы Group DF Дмитрия Фирташа, возобновит производство 
аммиачной селитры. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА. 

"В ближайшее время на "Азоте" планируется возобновить производство аммиачной 
селитры с давальческого сырья, а потом запустить полный цикл производства аммиачных 
удобрений", - говорится в сообщении Луганской ОГА. Напомним, что с сентября-2018 "Азот" 
приостановил выпуск азотных удобрений. На тот момент на складах было достаточно этой 
продукции, чтобы полностью покрыть потребности аграриев. В августе 2018 г. 
Северодонецкий "Азот" после четырехлетнего перерыва возобновил производство 
минеральных удобрений, в том числе и аммиачной селитры. В планах холдинга Ostchem - 
произвести 1,5 млн тонн удобрений к весенней посевной. К концу ноября-2018 на складах 
предприятий хранилось более 400 тыс. тонн удобрений. Также Ostchem заявил о 
готовности нарастить производство до 2 млн тонн, если спрос на продукцию увеличится. 
Чистый доход ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" в 2017 году составил 1 млрд 142,6 
млн грн (-21,5¿ по сравнению с 2016 годом). Чистый убыток - 1,7 млрд грн (в 3,5 меньше, 
чем в 2016 году). Группа Ostchem консолидирует активы азотной химии Group DF Д. 
Фирташа. Включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" 
(Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.) и 
ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за 
оккупации части Донбасса). 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
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Аналіз ринку мікродобрив  
України 

04.01.2019 

Рослина, як і будь-який організм, потребує певного набору мікро-
елементів для нормального розвитку. До таких мікроелементів відноситься 
бор, марганець, цинк, мідь, кобальт, молібден та інші.  

Від їх наявності в грунті залежить ефективність агровиробництва, а недолік 
поповнюється шляхом внесення мікродобрив. В Україні, як в країні з розвиненим аграрним 
сектором, місткість ринку мікродобрив постійно зростає. Наше сільське господарство все 
більше інтегрується в європейський і світовий ринки і, відповідно до цього, виходить на 
новий якісний рівень виробництва. Він має на увазі використання високопродуктивних 
сортів рослин для отримання конкурентного співвідношення ціни і якості продукції. Крім 
того, за допомогою добрив необхідно компенсувати деградацію ґрунтів, викликану 
інтенсивним використанням, а також глобальним погіршенням кліматичних умов. Сьогодні 
на внутрішньому ринку представлені мікродобрива як українського виробництва, так і 
зарубіжного, з деяким переважання перших. Основними вітчизняними виробниками є НПК 
«Квадрат», «Укравіт», «Фрея-Агро». Імпортні поставки здійснюються переважно з Польщі, 
Німеччини та Великобританії і складають продукцію таких компаній, як Yara, Doctor Tarsa 
Tarim, Roiser, Valagro та інших. За змістом мікроелементів у нас переважають 
полікомпонентні мікродобрива. Це пояснюється тим, що більшості українських фермерів 
поки недоступно визначення конкретного відсутнього в грунті мікроелемента, і вони 
використовують багатокомпонентні склади в якості профілактики їх дефіциту. З 
підвищенням технічної та наукової оснащеності українського сільського господарства, 
поширенням методів точного землеробства, все більше господарств будуть 
використовувати мікродобрива. Обсяг їх ринку в найближчі кілька років продовжить 
збільшуватися поки не досягне стану насичення. У середньостроковій перспективі слід 
очікувати появи в Україні нових виробників мікродобрив, а також збільшення поставок 
даної продукції з-за кордону. Завдяки цьому, аграрний сектор нашої країни стане більш 
рентабельним і конкурентоспроможним. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами pro-consulting.ua 
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Суд визнав банкрутом "Росаву" Жеваго, НБУ заявив  
про борги компанії на 5,7 млрд грн 

08.01.2019 

Господарський суд Київської області своєю постановою від 04.12.2018 
визнав банкрутом ПрАТ “Росава”, відкрив ліквідаційну процедуру та 
призначив ліквідатором арбітражного керуючого Світлану Дьоміну. 

Нагадаємо, компанія "Росава" підконтрольна нардепу Костянтину Жеваго. Компанія 
експлуатує Білоцерківський шинний завод. 11.04.2018 Офіс великих платників податків 
ДФС заявив, що провів позапланову перевірку ПрАТ «Росава», за результатами якої "було 
встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання гранич-
них строків розрахунків у сфері ЗЕД” і донараховано пеню у розмірі 1,28 млрд грн. В кінці 
квітня 2018 р. загальні збори акціонерів ПрАТ “Росава” ухвалили рішення про добровільне 
припинення товариства шляхом ліквідації. У компанії називали цей крок “реструктури-
зацією підприємства”, яка “передбачає повне збереження поточних робочих місць, збільше-
ння обсягів виробництва, додаткові інвестиції” (цитата). Після цього Фонд гарантування 
вкладів публічно заявив про борг групи “Росава” перед збанкрутілим банком “Фінанси та 
кредит” (теж був підконтрольний нардепу К. Жеваго) в розмірі понад 2 млрд грн. ФГВФО 
наголошував, що процес ліквідації ПрАТ “Росава” може призвести до блокування стягнення 
боргів в примусовому порядку. Перед цим суди винесли низку рішень, з допомогою яких 
“Росава” позбулася поруки перед банком “Фінанси та кредит” за кількома кредитними 
договорами. 27.11.2018 Госпсуд Київської області відкрив провадження в справі про 
банкрутство ПрАТ “Росава” та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів на підставі 
заяви голови ліквідаційної комісії ПрАТ “Росава”, який зазначав, що в ході ліквідаційної 
процедури було виявлено кредиторську заборгованість компанії-боржника у розмірі 20,58 
млрд грн. Як зазначалося, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу на 04.07.2018, 
активи ПрАТ “Росава” (необоротні та оборотні) складали 3,37 млрд грн (при цьому вартість 
майнового комплексу - 762,1 млн грн). ... 

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

 
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА) 
 

 
 

На Київщині збудують найбільший в Європі  
завод з виробництва скла 

20.12.2018 

У Київській області наступного року розпочнеться будівництво 
найбільшого в Європі заводу з виробництва скла потужністю 600 тонн на 
добу, в який буде інвестовано понад 300 млн євро. 

"Інвестиція, яка буде заходити у 2019 році в Україну, - це будівництво найбільшого в 
Європі заводу з виробництва скла флоат-методом потужністю 600 тонн на добу. Це 
величезний завод, який американці будуватимуть під ключ. У 2019 році починаємо 
будувати. Інвестиції - понад 300 млн євро", - сказав у виступі на Форумі про перспективи 
українсько-арабського співробітництва в Укрінформі президент групи компаній "Агромата" 
Олександр Моляка. Він поінформував, що є керівником проекту, а споруджуватиметься 
завод у Київській області. "Поки що більше нічого не говоритиму, думаю, що через місяць 
американці оголосять на весь світ, що будують такий завод в Україні", - спрогнозував 
президент групи компаній "Агромата". За словами Моляки, сьогодні в Україні жодний 
квадратний метр скла не виробляється, воно 100- відсотково імпортується, відповідно, це 
позначається на собівартості будівництва. Тому було ухвалено рішення побудувати такий 
завод в Україні. "Я півтора року працював над цим проектом, все підписано, все йде... Цей 
завод буде не завтра, він будуватиметься 24 місяці, але все ж таки він у нас буде, і це дуже 
важливо", - акцентував Моляка. Він спрогнозував, що спорудження заводу з виробництва 
скла потужністю 600 тонн на добу покриє весь наявний дефіцит, дасть поштовх розвитку 
будівельної галузі і знизить собівартість будівництва. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 
 
 
 
 

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ) 
 

 
 

Рубежанский картонно-тарный комбинат увеличил  
выпуск гофротары на 14% 

17.12.2018 

Рубежанский картонно-тарный комбинат (РКТК, Луганская обл.) в 
январе-ноябре 2018 года выпустил 235,23 млн кв. м гофроящиков, что на 
13,6% больше, чем за тот же период 2017 года.  

Таким образом, по итогам 11 месяцев комбинаты еще немного замедлили темп 
прироста этого показателя к аналогичному периоду 2017 года (в январе-ноябре он 
составлял 14,1¿, январе-сентябре – 14,5¿). Согласно статистическим данным ассоциации 
"УкрПапир", комбинаты за указанный период на 4,6¿ нарастили выпуск составляющих для 
гофрокартона (картон и бумага для гофрирования) - до 267,13 тыс. тонн. С учетом 
производственных показателей суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в 
денежном выражении возрос почти на 30¿ - до 5 млрд 113 млн грн. Таким образом, по 
этому показателю комбинаты уступили лидерство Киевскому КБК. Как сообщалось со 
ссылкой на данные "УкрПапир", производство картонной тары в Украине (с учетом 
непрофильных производителей) в январе-ноябре 2018 года сократилось на 0,4¿ - до 932,49 
млн кв. м. РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске 
составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для 
тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона. В числе потребителей его 
продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет 
и других изделий. В 2002 году РКТК приобрел ТУК, где было создано производство 
гофрокартона и гофроупаковки. В 2017 году объем товарной продукции двух комбинатов 
увеличился почти на 31¿ - до 4 млрд 334 млн грн, при этом выпуск гофроящиков возрос на 
10,2% - до 226,77 млн кв. м. Чистая прибыль РКТК выросла в 2,2 раза - до 322,4 млн грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
ПАО "Славянские обои - КФТБ" в 2018 году  

сократило их выпуск на 1,4% 
17.01.2019 

ПАО "Славянские обои - КФТБ" в 2018 году сократило их выпуск на 
1,4% по сравнению с 2017 годом – до 26,404 млн усл. кусков, сообщила 
ассоциация "УкрПапир".  

Таким образом, фабрика по итогам года сохранила незначительную отрицательную 
динамику производства этой продукции, отмеченную впервые по итогам девяти месяцев 
(до этого сохранялся небольшой прирост). В общем выпуске обоев в Украине за минувший 
год, который, по данным ассоциации, сократился на 13,4¿ - до 89,388 млн усл. кусков, доля 
КФТБ составила 29,5¿. При этом в декабре в целом выпущено только 3,19 млн усл. кусков 
обоев, что на 51,2¿ меньше, чем в декабре-2017, и на 26,1¿ меньше ноябрьского 
показателя прошлого года. С учетом производственных показателей объем товарной 
продукции КФТБ за минувший год в денежном выражении увеличился на 33,1¿ - до 1 млрд 
419 млн грн. "Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, 
дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой основе, обои горячего 
тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции. Поставляет продукцию в Россию и 
другие страны СНГ и Европы. По итогам 2017 года фабрика сократила выпуск обоев на 6¿ 
по сравнению с 2016 годом - до 26,79 млн усл. кусков. В денежном выражении объем 
производства сохранился почти на уровне 2016 года, составив 1,07 млрд грн. Как 
сообщалось, введение Россией эмбарго на бумажные обои из Украины заденет прежде 
всего интересы "Славянские обои – КФТБ", также это затронет ООО "Винил" и ООО "Эдем" 
(оба - Днепр), ООО "Блок" (Харьков) и ООО "Крокус" (Одесса). По данным Госслужбы 
статистики, экспорт обоев из Украины в РФ за январь-октябрь 2018 г. составил $61,3 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Майже на 20% впали обсяги вітчизняного  
машинобудування 

19.12.2018  

Машинобудування с/г техніки скоротилось за 9 міс. 2018 р. до 19,7%. 
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті 
Національного банку України, інформує 1NEWS. 

“Інвестиційний попит з боку сільського господарства на продукцію машинобудува-
ння вичерпано: темпи виробництва сільгосптехніки почали знижуватися у середині 2017 р., 
у поточному році падіння пришвидшилося до 19,7¿ за 9 місяців”, - йдеться у звіті. У 2018 р. 
імпорт сільгосптехніки також суттєво знизився. Виробництво устаткування для харчо-
прому падає, а от його імпорт зростає. Основні рушії зростання – держзамовлення в 
оборонно-промисловому комплексі та підвищення попиту на гірничо-металургійне облад-
нання. Решта - зазвичай разові фактори. Пошук нових ринків збуту досі триває. Водночас 
імпорт машин зростає: за 9 міс. він збільшився на 16,3¿ до 12,2 млрд дол, зазначили в НБУ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 1news.com.ua 
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Композитное производство – одно из перспективных направлений  
развития авиационной промышленности 

19.12.2018 

В среду, 12 декабря состоялось знаковое событие не только для 
запорожского моторостроительного предприятия, но и для всей 
авиационной отрасли Украины. Об этом пишет pozitciya.com.ua 

На МОТОР СИЧ был открыт участок по производству деталей из композитных 
материалов. На мероприятии присутствовали президент АО «МОТОР СИЧ» Вячеслав 
Богуслаев, руководители Запорожской таможни и Торгово-промышленной палаты, 
представители администрации предприятия. Гостям было продемонстрировано 
уникальное высокотехнологичное оборудование, аналогов которому нет не только на 
территории нашей страны, но и всего СНГ. Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Богуслаев 
отметил: «В настоящее время во многих странах мира, в том числе европейских, 
композитное производство – одно из перспективных направлений развития авиационной 
промышленности, оно позволит уже в ближайшее десятилетие заменить изделия из 
алюминия и титана на композитные. И нашему предприятию нужно соответствовать 
требованиям времени. Нам помогли в приобретении необходимого оснащения наши 
европейские и американские партнеры, а также украинские государственные службы, в 
том числе – Запорожская таможня, сотрудникам которой я очень благодарен за помощь в 
оформлении документов на прохождение этого уникального оборудования. Сегодня мы 
можем отчитаться и перед президентом Украины, и перед правительством страны о 
проделанной работе. Все это – еще одно свидетельство того, что Украина сегодня не только 
самолетостроительная, но и вертолетостроительная держава». … 

Читать полностью >>>  
По материалам pozitciya.com.ua 
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Компанія Сергія Тігіпка примусово викупить акції  
«Кузні на Рибальському» у міноритаріїв 

24.12.2018 

 Підконтрольна Сергію Тігіпку кіпрська Еwins Ltd, що володіє 94% 
акцій ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (Київ), оголосила про 
примусовий викуп акцій у міноритаріїв ПрАТ.  

Про це з посиланням на дані системи розкриття інформації Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Так, акції ПАТ купуватимуться у 
міноритарних акціонерів за ціною 2589,14 грн за акцію (номінал 49 грн). Ціна викупу 
визначена за підсумками незалежної оцінки.  ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» 
(раніше – ПАТ «Ленінська кузня») – одне з відомих на ринку підприємств судпрому України, 
що займає значні площі поруч з центром столиці. За підсумками 2017 року ПрАТ «Завод 
«Кузня на Рибальському» збільшило чистий прибуток за МСФЗ у 2,2 раза порівняно з 2016 
роком – до 18,62 млн грн, чистий дохід зріс у 6,6 раза – до 776,18 млн грн. Нагадаємо: 
наприкінці вересня цього року стало відомо, що ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» 
змінить власника. Так, група «ТАС» Сергія Тігіпка повідомила про досягнення попередньої 
домовленості про покупку ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському». Пізніше цей намір 
аналізував АМКУ. Корпоративні інвестфонди «Прайм Ессетс Капітал» і «ВІК», акціонерами 
яких є відповідно президент України Петро Порошенко і народний депутат Ігор Кононенко, 
15 листопада підписали пакет документів про продаж ПрАТ «Завод «Кузня на 
Рибальському» з новим власником – компанією «Евінз лімітед» з групи «ТАС», кінцевим 
бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко. Тоді кіпрська компанія шляхом укладення прямих 
договорів придбала у ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестфонд 
(ЗНКІФ) «Прайм Ессетс Капітал» (Київ) 2 млн 535,263 тис. акцій, або 73,906745¿ статутного 
капіталу, і у ПАТ ЗНКІФ «ВІК» 690,46 тис. акцій, або 20,127951¿ статутного капіталу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
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На ЭМСС успешно прошла приемка валков для  
нового прокатного стана в Мексике 

17.01.2019 

На ЭМСС в присутствии представителей заказчика Primetals 
Technologies (Австрия) прошла приемка валков для нового стана горячей 
прокатки «2200» меткомбината ArcelorMittal Lazaro Cardenas (Мексика). 

Приемка проходила в рамках действующего договора, подписанного с австрийской 
компанией Primetals Technologies в апреле 2018 г. В целом заказчику было сдано 12 
опорных валков общим весом 508 тонн. Это первая партия валков, изготовленных по 
заказу Primetals Technologies. Всего, согласно подписанному договору, ЭМСС изготовит и 
поставит заказчику 32 валка для полосового стана горячей прокатки и дрессировочного 
стана. Конечным заказчиком оборудования является компания ArcelorMittal Lazaro 
Cardenas (Мексика), которая заказала германо-японскому производителю металлургичес-
кого оборудования Primetals Technologies новый прокатный стан для своего металлурги-
ческого комбината ArcelorMittal Lazaro Cardenas, расположенного на тихоокеанском 
побережье Мексики. По итогам тендера ЭМСС был выбран в качестве основного 
поставщика валков для полосового стана горячей прокатки «2200». Ранее сообщалось, 
Энергомашспецсталь продолжает сотрудничество с крупной сталелитейной компанией 
ArcelorMittal. В январе ПАО «ЭМСС» получило от европейской компании ArcelorMittal - Belval 
& Differdange новый заказ на изготовление и поставку двух рабочих валков для 
крупносортного стана горячей прокатки. Общий вес поставки - 68,7 тонн. По условию 
договора, в Люксембург сортовые валки будут отгружены в III квартале 2019 года. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Главные события ПАО 
«Энергомашспецсталь» в 2018 г. >>>  

По материалам ЭМСС 
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Противоподшипниковая  
оборона 

04.01.2019 
Украинские производители подшипников празднуют промежуточную 

победу. В декабре Межведомственная комиссия по международной торговле 
возбудила антидемпинговое расследование против импорта подшипников с 
цилиндрическими роликами происхождением из Казахстана.  

Но конечной мишенью в этом деле является российский холдинг ЕПК, чья 
продукция давно мозолит глаза Харьковскому подшипниковому заводу – инициатору 
расследования. Рынок подшипников условно делится на три слабо пересекающихся 
сегмента: дорогой, средний и дешевый. В первом доминируют производители из Германии, 
США и других стран Запада. Третий – отдан на откуп Китаю. А вот во втором украинские 
заводы топчутся на одном поле с конкурентами из России и Казахстана. При этом более 
50¿ казахского и российского производства подшипников сосредоточено под контролем 
бизнес-группы ЕПК со штаб-квартирой в Москве на улице Шариковоподшипниковской. В ее 
состав входит, в частности, и единственный производитель подшипников из Казахстана – 
"ЕПК Степногорск", а также ряд российских предприятий ("ЕПК Волжский", "ЕПК Самара", 
"ЕПК Саратов", "ЕПК Новые Технологии", "ЕПК Brenco"). Главным бенефициаром всего 
этого добра выступает экс-депутат российской Госдумы Олег Савченко. В украинском углу 
ринга фактически все место занимает Харьковский подшипниковый завод (ХАРП), 
входящий в состав холдинга УПЭК, контролируемый опять же депутатом (но Верховной 
Рады Украины) Анатолием Гиршфельдом. Последний, при поддержке своей депутатской 
группы "Воля народа" не первый день пытается выжить ЕПК с отечественного рынка. С 
подачи А.Гиршфельда с коллегами в Кабмин неоднократно уходили депеши с 
предложениями ввести обязательную сертификацию в Украине на российские 
подшипники, наложить политические санкции на О.Савченко и его бизнесы (он, кстати, 
голосовал за аннексию Крыма), проверить законность закупок импортных подшипников 
госпредприятиями (прежде всего, подразделениями "Укрзализныци"). Частично это 
помогло ХАРП упрочить свое положение на внутреннем рынке. Однако начало 
антидемпингового расследования – это, по сути, первый шаг к полной и безоговорочной 
победе УПЭК в противостоянии с ЕПК. Межведомственная комиссия в своем официальном 
сообщении заявила, что в поданной ХАРП жалобе приведено достаточно доказательств 
того, что подшипниковый импорт из Казахстана осуществлялся в объемах и на условиях, 
которые способны причинить ущерб национальному производителю. В частности, 
харьковский завод посчитал, что за период 2015-2017 гг. поставки от казахов выросли в 5,5 
раза, а доля ХАРП во внутреннем потреблении ввиду этого сократилась более чем вдвое. 
Ведь спрос в Украине на подшипники хотя и увеличился, но не в таком стремительном 
темпе, как импорт. По оценкам директора департамента продаж Харьковского 
подшипникового завода Виталия Бугрова, в целом украинский рынок подшипников в 
прошедшем году вырос лишь на 8-10%. ... 

Читать полностью >>>                                                                                        © Ярослав Ярош 
По материалам minprom.ua 
 

 КОМПЛЕКТУЮЧІ 

ТД Галпідшипник починає співпрацю  
з італійською Chiorino 

11.01.2019 

Наприкінці 2018 року українська компанія Галпідшипник оголосила 
про початок співпраці з італійським виробником транспортерних стрічок та 
ременів - компанією Chiorino.  

ТД Галпідшипник став офіційним дистриб'ютором компанії Chiorino і отримав право 
на просування, продаж і дистрибуцію продукції цієї компанії на території України. Для 
українських підприємств це означає додатковий вибір і можливості для обслуговування і 
ремонту обладнання. "Chiorino - це серйозний гравець ринку конвеєрних стрічок та ременів 
з більш ніж столітньою історією і потужним науково-дослідним центром. І ми раді, що 
тепер наші клієнти, як і тисячі компаній по всьому світу, будуть мати доступ до продукції 
цього виробника. Ми також не збираємося на цьому зупинятися і скоро плануємо 
анонсувати нові бренди у портфелі нашої компанії", - розповідає директор Галпідшипник 
Олександр Тільман. Крім бренду Chiorino, компанія Галпідшипник вже давно постачає своїм 
клієнтам транспортерні стрічки і ремені відомих європейських компаній - італійської 
Sampla (Megadyne Group) та іспанської Esbelt. Транспортерні стрічки і ремені італійського 
бренду Chiorino, в свою чергу, доповнять і розширять продуктову лінійку ТД Галпідшипник. 
ТД "Галпідшипник" - мультибрендова компанія на ринку запчастин і комплектуючих для 
всіх галузей промисловості та сільського господарства. Підприємство є офіційним 
дистриб'ютором світових виробників: SKF, INA, FAG, NTN, SNR, TIMKEN, URB, ZKL, MPZ, KTR, 
KOYO, FLT, TMB, JZ, DYZV, OST, STOMIL SANOK, SAMPLA BELTING, OPTIBELT, GOODYEAR, 
MEGADYNE, RUBENA, EAGLEBURGMANN, REXNORD, RENOLD, FREUDENBERG SEALING 
TECHNOLOGIES (SIMRIT). А також представником SAVA (SAVATECH), ESBELT, FENNER 
DRIVES, NSK, THK, MOLYKOTE, ERIKS. Головний офіс знаходиться в м. Львів, представництва 
є у Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Кропивницькому, Вінниці, Рівному та Чернівцях. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами economics.unian.ua 
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В Запорожье будут производить двигатели для турецких  
беспилотников, закупленных Украиной 

12.01.2019 

Двигатели для ударных турецких беспилотников Bayraktar, о 
поставках которых в Украину договорился во время визита в Турцию Петр 
Порошенко, будут изготавливать в Запорожье, на ГП «Ивченко Прогресс».  

Вопрос совместного производства двигателей, деталей и другой авиабионики в 
Запорожье, совместно с турками, сейчас отрабатывается. Об этом сообщается в видео, 
которое Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбук. Этот контракт, уверен 
глава государства, будет приближать украинскую армию к стандартам НАТО. Отметим, ГП 
«Ивченко-Прогресс» входит в состав ГК «Укроборонпром» и является лидером 
авиадвигателестроения Украины. Сфера деятельности компании: проектирование, 
изготовление, испытания, доводка, сертификация, постановка на серийное производство и 
ремонт газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения. В активе 
ГП «Ивченко-Прогресс» десятки сертификатов, выданных Бюро Веритас Сертификейшн 
Украина (BVQI), Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA), Главным 
управлением гражданской авиации Китая (CAAC), Госавиаслужбой Украины, Авиационным 
Регистром Межгосударственного авиационного комитета (АРМАК), Федеральным 
агентством воздушного транспорта (Росавиация): сертификаты разработчика авиационной 
техники; сертификаты качества проектирования, производства, модернизации, ремонта и 
технического обслуживания авиационных двигателей и газотурбинных приводов; 
сертификаты типа на двигатели. Авиадвигатели, разработанные ГП «Ивченко-Прогресс», 
применяются на более 60 типах летательных аппаратов. Тысячи двигателей 
эксплуатируются в более чем 100 странах мира. Общая наработка всего парка 
газотурбинных двигателей в эксплуатации составляет свыше 300 млн. ч. 
Экспериментально-исследовательский комплекс один из самых мощных в Европе, 
насчитывает 17 стендов и 78 специальных установок для решения различных задач по 
проведению испытаний двигателей, их поузловой доводки. 

Читать полностью >>>  
По материалам timenews.in.ua 
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Шосткинский завод "Укроборонпрома" купил  

корейских станков на 230 миллионов 
17.01.2019 

Казенное предприятие "Шосткинский казенный завод "Импульс" 8 
января заключило шесть соглашений с ООО "Варитек" на закупку станков на 
общую сумму 227,56 млн грн. 

Согласно условиям договоров, до 13 сентября на завод в Шостке Сумской области 
поставят 35 станков с числовым программным управлением производства компании 
Doosan Group (Корея). В частности, поставят 2 токарных станка Lynx 2100 LSYB по 7,23 млн 
грн за штуку, 9 токарных станков Puma ST20GS по 6,86 млн грн, 5 токарных станков Puma 
ST10GS по 6,81 млн грн, 6 токарных станков Lynx 2100 LMSB по 6,53 млн грн, 9 токарных 
станков Lynx 2100 LMSA по 6,39 млн грн и 4 вертикальные обрабатывающих центра DNM 
400a по 5,15 млн грн за штуку. Детали подрядов неизвестны, а цены определены делением 
сумм договоров на количество станков. Днепровский "Варитек" принадлежит Валерию 
Жовтобрюху и Кириллу Бобуху, которые также владеют ООО "Варитерм" с Андреем 
Рыбаловым. Жовтобрюх владеет ООО "Твердые сплавы", а Бобух – ООО "Технический центр 
"Вариус", которое учредило ООО "Таегутек Украина" совместно с фирмой IMC International 
Metalworking Companies BV (Нидерланды), которую через Berkshire Hathaway Inc (США) 
контролируют миллиардеры Уоррен Баффет и Чарльз Мангер. В 2017 году фирма без 
торгов продала ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор" станков на 13,38 млн грн, а в 2011 
году – ГП "Завод имени В.А. Малышева" на 23,99 млн грн. Шосткинский завод "Импульс" 
входит в государственный концерн "Укроборонпром". 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Антимонопольный комитет Украины  
оштрафовал «Huawei Украина» 

29.12.2018 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО 
"Huawei Украина" более чем на 100 тысяч гривень. Об этом сообщается на 
сайте відомства, передает портал bin.ua 

"Оштрафовано ООО "Хуавей Украина" на общую сумму 109 800 грн за совершение 
двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотрен-
ных пунктом 13 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде 
непредставления информации Антимонопольному комитету Украины по требованию 
Председателя Антимонопольного комитета Украины в установленные им сроки", - 
говорится в сообщении. Напомним, Huawei вышла на второе место по количеству 
проданных смартфонов в мире во втором квартале 2018 года, оттеснив Apple на третью 
строчку. За год Huawei побила свой рекорд по продажам смартфонов, реализовав более 200 
млн аппаратов. 1 декабря во Канаде арестовали, но потом отпустили под залог в 7,4 
миллиона долларов финдиректора и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу. В США ее 
подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
Перспективы развития рынка бытовой  

техники в Украине 
08.01.2019 

Генеральный директор  компании ООО "БСХ Бытовая Техника" Сергей 
Максимов, сделал предположение, что ожидает украинский рынок бытовой 
техники. Об этом пишет marketing.rbc.ua 

В 2018 году  было  зафиксировано сразу несколько интересных тенденций. Продажи 
бытовой техники и электроники в Китае в январе-октябре впервые за последние 10 лет 
упали на 2,5¿ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Судя по всему, 
сказывается торговая война между Китаем и США. На немецком рынке - самом крупном в 
странах западной Европы - также зафиксировано падение продаж на 2,5¿. В восточной 
Европе другая ситуация. В Чехии, Польше и Словакии продажи за 10 месяцев этого года, 
наоборот, выросли на 6¿ по сравнению с январем-октябрем прошлого года. Как видим, во 
всем мире уже нет единой тенденции. Если продажи на крупных рынках падают, совсем не 
обязательно такой же будет ситуация в остальном мире. Для Украины уходящий год 
оказался очень удачным. В количественном выражении в январе-октябре продажи выросли 
на 18¿ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном - превысили 
20¿. Это при том, что цены на бытовую технику и электронику на протяжение всего года 
практически не менялись. Почему потребители так активно покупают технику? Мне 
кажется, тут несколько причин. Первая - отложенный спрос. Во время кризисных 2014-2016 
годов рынок падал в среднем на 50¿ в год, что свидетельствовало о неготовности 
потребителей покупать новые товары. Время для замены старых наступило сейчас. Вторая 
причина - возвращение потребительского кредитования, которое очень хорошо 
поддерживает продажи. По нашим подсчетам, при помощи заемных средств сейчас 
покупается каждая вторая единица бытовой техники и электроники.  Производители 
постоянно работают над инновациями, которые позволяют привлекать потребителей. 
Например, последние несколько лет в моде здоровый образ жизни. Поэтому популярными 
стали блендеры и холодильники с правильным режимом охлаждения. Знаете ли, что в 
дешевых холодильниках струи воздуха направлены неравномерно - сверху вниз. А в 
дорогих они находится над каждой полочкой, что позволяет держать продукты при одной и 
той же температуре. Это важно для их сохранности, в т.ч. сохранения витаминов. 
Производители специально выделяют отдельные ящики для мяса, рыбы и овощей, для 
которых необходимы разные условия хранения. Например, мясо лучше не перемораживать 
и хранить при температуре +3-5 градусов, а рыбу - при -1. И чем реже потребитель 
заглядывает в холодильник посмотреть на полочки - тем лучше для продуктов. В 
следующем году аналитики прогнозируют рост рынка бытовой техники и электроники 
минимум на 10-15¿. Если это произойдет, продажи превысят показатели 2014 г. 
Перспективным для украинского рынка я бы назвал сегмент посудомоек, которые 
установлены всего в 4-5¿ домохозяйствах. Для сравнения: в Германии они функционируют 
в 80¿ квартир и домов. По-прежнему востребованными являются пылесосы, на которые 
приходится 25¿ рынка мелкой бытовой техники. Примерно 60¿ продаж в сегменте 
крупной бытовой техники занимают холодильники и стиральные машины, которые будут 
неплохо продаваться и в следующем году. 

Читать полностью >>>  
По материалам marketing.rbc.ua 

 
Jabil пожаловался на Ukraine Now  

из-за раскрытия данных 
14.01.2019 

Американский сборщик электроники Jabil Circuit пожаловался на 
утечку инфомации, которые произошла из-за публикации об открытии 
второго завода в Закарпатье на страничке в Facebook Ukraine Now. 

Напомним, в конце прошлой недели Ukraine Now сообщила, что Jabil Circuit строит в 
Украине еще один завод по сборке электроники. "Сейчас завод построен, ведутся 
внутренние работы. Он расположен рядом с первым - в селе Розовка под Ужгородом, 
отмечается в сообщении. В Украине завод производит электронику для брендов Nespresso, 
Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT и TeleTec", - об этом 
говорилось в сообщении. Специалист по коммуникациям Jabil Мария Шукатка подтвердила 
LIGA.net, что завод действительно намерен расширяться. Также специалист отметила, что в 
связи с жесткими внутренними правилами, завод не имеет права разглашать планы об 
открытии до собственно даты официального открытия второй линии. Откуда Ukraine Now 
взяло информацию, в Jabil, как утверждает сотрудница, не знают. Но уже ведут с ресурсом 
"судебные переговоры" по поводу публикации. Шукатка также уточнила, что в публикации 
Ukraine Now есть некоторые неточности, а также конфиденциальная информация. В 
Ukraine Now в комментарии LIGA.net уточнили, что взяли информацию с сайта 
строительной компании-подрядчика, которая эти новые мощности строит. "У 
строительных компаний есть практика выкладывать фотографии своей деятельности. Но 
как оказалось, согласно договору, подрядчик не имел право разглашать эту информацию до 
открытия производства, поэтому, как нас проинформировали представители Jabil Ужгород, 
сейчас они ведут разбирательства с подрядчиком за разглашение", - написали в Ukraine 
Now. Страничка удалила пост с новостью.  LIGA.net также попросила Ukraine Now 
поделиться своим происхождением и рассказать, кто создатель или главред новостной 
Facebook-странички. Однако там сказали, что пока не мугут раскрыть эти данные.  
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Как работает завод американского 
производителя электроники в Украине >>>  

По материалам tech.liga.net 
 

 
 
 
 
 
 

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 
 

Промінвестбанк відкликав із суду вимогу про арешт $32,9 млн 
"Запоріжтрансформатора" 

20.12.2018 

Госпсуд м. Києва на прохання Промінвестбанку повернув йому заяву 
про забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти ПрАТ 
«Запоріжтрансформатор» і ТОВ «Енерджі Сервіс». 

Нагадаємо, “Запоріжтрансформатор” пов`язують з Костянтином Григоришиним. У 
держреєстрі кінцевим бенефіціаром підприємства значиться Леонід Півоваров (Швейцарія). 
Як писав Finbalance, 10.04.2018 Верховний Суд відмовився задовольнити заяву ING Bank N.V. 
про перегляд рішень судів нижчих інстанцій, якими було зупинено провадження в справі 
№908/844/17 за позовом банку до ПАТ "Запоріжтрансформатор" про стягнення 28,4 млн 
дол. Розгляд цього судового спору був “заморожений” до вирішення іншої судової справи - 
№910/8073/17 - за позовом ПАТ "Запоріжтрасформатор" до "ІНГ Банк Україна" та ING Bank 
N.V. про внесення змін до договорів про надання фінпослуг №08/037 від 24.09.2008, застави 
майнових прав №08/037/Р/1 від 24.09.2008, та визнання відсутнім права. Ліквідатор 
«Всеукраїнського банку розвитку» намагався в судовому порядку стягнути $11 млн з ПАТ 
“Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання” (пов’язане з К. Григоришиним) на 
підставі кредитного договору № ККРОD.80407.006 від 07.03.2013. Крім того, Сбербанк 
подавав позов до дочірнього підприємства «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» 
про солідарне стягнення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії від 
11.02.2011 року в сумі 28,76 млн дол. Як третя особа в справі фігурувало ПАТ «Сумське 
машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім.М.В.Фрунзе». 

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

 
Турбоатом підписав Договір на виготовлення робочих  

лопаток з титанового сплаву для АЕС 
03.01.2019 

АТ “Турбоатом" підписав з ДП НАЕК "Енергоатом" ВП "Атомкомплект" 
Договір на виготовлення та постачання робочих лопаток 5-го ступеня з 
комплектуючими до роторів низького тиску турбіни К-1000-60/3000.  

Вони необхідні для виробничих потреб енергоблоків № 1, 2 Хмельницької АЕС та 
енергоблоку № 4 Рівненської АЕС. Лопатки потрібні для заміни тих, які віпрацювали 
встановлений ресурс. Всього повинно бути виготовлено 12 рядів, загальною кількістю 1104 
шт., з яких 4 ряди – для Рівненської АЕС в червні 2019 року, 4 ряди – для Хмельницької АЕС 
в липні 2019 р., 4 ряди – для Рівненської АЕС в березні 2020 р. Сумма Договору складає 506,1 
млн. грн. Робочі лопатки виготовляються з титанового сплаву ВТ 6. АТ "Турбоатом" 
розроблено власну конструкцію робочої лопатки та технологію її виготовлення. При 
розробці нової конструкції робочих лопаток враховано досвід експлуатації лопаток, які 
поставлялись раніше разом з турбіною, виконано посилення пера (хорди), збільшено 
міцність та надійність лопатки. Виготовлення лопаток в заводських умовах завершується їх 
збиранням в ряд на спеціальному технологічному диску. Під час збирання відбувається 
100-відсоткова підгонка всіх робочих лопаток одна до одної та до диску. Ця технологія 
дозволяє забезпечити належну якість ряду лопаток, а також значно скоротити термін 
монтажу. АТ "Турбоатом", починаючи з 2015 року, вже виготовив 7 рядів аналогічних 
лопаток, які успішно експлуатуються на Южно-Українській та Хмельницькій АЕС. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ “Турбоатом" 

 
На «Електроважмаші» пройшов ресертифікаційний  

аудит OHSAS 18001: 2007 та ISO 14001: 2015 
15.01.2019 

Державне підприємство "Завод «Електроважмаш», провідне 
підприємство України з розробки та виробництва турбо- і гідрогенераторів, 
пройшло ресертифікаційний аудит OHSAS 18001: 2007 та ISO 14001: 2015 

Представники ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА» перевірили систему 
менеджменту охорони праці та систему менеджменту навколишнього середовища на 
відповідність міжнародним стандартам OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety 
Management (Системи менеджменту гігієни і безпеки праці) і ISO 14001: 2015 System of 
environmental management (Системи екологічного менеджменту). «Підсумки аудиту 
підтвердили, що системи менеджменту підприємства відповідають міжнародним 
стандартам. Це дає впевненість нашим поточним і потенційним замовникам у тому, що 
підприємство дотримується всіх взятих на себе зобов'язань», — зазначив в.о. директора 
заводу Дмитро Костюк. В результаті завод отримав сертифікати OHSAS 18001: 2007 та ISO 
14001: 2015 строком до трьох років. Завод «Електроважмаш» — провідне підприємство 
України з розробки та виробництва турбо- і гідрогенераторів, крупних електричних машин 
постійного струму для різних галузей народного господарства, єдиний в Україні 
постачальник комплектного електрообладнання для залізничного та міського 
електротранспорту. Крім того, підприємство розробляє та постачає електрообладнання для 
великовантажних кар'єрних самоскидів, надає послуги з проектування, ремонту та 
випробування електрообладнання. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП завод «Електроважмаш» 
 

 

 ГАЛУЗЕВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ інженерних мереж 
 ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Австрійці придбали українського виробника  
фільтрів для води 

12.12.2018  
Антимонопольний комітет 10 грудня 2018 року дав дозвіл 

австрійській компанії BWT Aktiengesellschaft на придбання контрольного 
пакета українського виробника фільтрів для води Ecosoft Group. 

Ecosoft - виробник і дистриб'ютор обладнання для очищення води для домашнього 
та промислового застосування з виробничими майданчиками в Україні та Німеччині і 
широкою міжнародною представленістю. BWT Aktiengesellschaft - холдингова компанія 
BWT - Best Water Technology - лідируючої європейської групи в галузі водних технологій з 
оборотом близько 670 млн євро в 2017 році. Ecosoft була заснована в 1991 році в Києві. 
Починаючи з 2012 року компанія активно підтримується ЄБРР через програми з 
консалтингу та фінансування. "Об'єднання з BWT підтримує стійку стратегію розвитку 
Ecosoft і створює нові можливості з представлення продуктів і технологій компанії на 
міжнародних ринках, а для співробітників компанії - можливість влитися в провідний 
інженерний і творчий колектив галузі", - йдеться в повідомленні. "Акціонери планують 
подальші інвестиції в Україну, зокрема розвиток виробничих потужностей, підтримку 
високих стандартів якості продукції, інвестиції в науково-технічні розробки. Управління 
компанією Ecosoft залишається в руках української команди", - заявили в компанії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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В Украину прибыли два первых французских  
вертолета Airbus 

21.12.2018 

В Украину прибыли два первых вертолета Airbus Н225 Super Puma. 
Один из них передали подразделениям Госслужбы по чрезвычайным 
ситуациям, другой - Нацгвардии.  

Как сообщает пресс-служба МВД, до конца 2021 года система авиационной 
безопасности ведомства в рамках контракта между Украиной и Францией получит 55 
вертолетов Airbus. "Эти многоцелевые мощные красавцы Airbus Helikopters Super Puma 
дают старт практическому этапу создания Украинской системы авиационной безопасности. 
Государственная служба чрезвычайных ситуаций и Национальная гвардия Украины стали 
мощнее на 11 тонн каждая!", - сказал глава МВД Арсен Аваков. По его словам, ближайшие 
три года подразделения ГСЧС получат 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 - Н145 и 24 
вертолета - Н125. С их помощью, отметил Аваков, Госслужба по чрезвычайным ситуациям 
будет транспортировать больных, разведывать зоны чрезвычайных ситуаций и тушить 
масштабные пожары, Госпогранслужба – охранять и мониторить границу, Нацполиция – 
выполнять специальные полицейские функции и разыскивать преступников, Нацгвардия – 
транспортировать бойцов и технику, проводить разведку и спецоперации. 

Читать полностью >>> 
По материалам zn.ua 
 

 
Робоча група з питань співробітництва України та ЄС  

в авіаційній індустрії розпочала свою роботу 

28.12.2018 
Делегація України взяла участь у засіданні робочої групи з питань 

промислового співробітництва за напрямом авіаційної індустрії у рамках 
Діалогу високого рівня Україна-ЄС. 

Під час заходу делегації обмінялися інформацією про основні досягнення та 
розробки у сфері авіаційної промисловості України та ЄС, окреслили перспективні 
напрямки розвитку зазначеної галузі промисловості сторін. Очікуваними напрацюваннями 
робочої групи є створення умов щодо: активізації взаємодії українських авіабудівників з 
виробниками ЄС у напряму заміни авіа-компонентів, що традиційно постачались з країни-
агресора; сертифікації української техніки та компонентів, українських розробників, 
виробників та технічних обслуговувачів авіаційної техніки відповідно до вимог EASA,  що 
дасть можливість українським підприємствам інтегруватись до світових ринків; залучення 
України до програм науково-дослідного співробітництва з ЄС у сфері авіації (Horizon 2020, 
Clean Sky, FP9 тощо). До роботи української делегації долучились представники авіаційної 
індустрії (АТ “МОТОР-СІЧ”, ДП “Антонов”, ДП “ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС”) та фахівці Українського 
науково-дослідного інституту авіаційної технології. Делегація ЄС на засіданні була 
представлена генеральними директоратами Європейської Комісії – DG GROW, DG RTD, DG 
MOVE та DG NEAR, а також представниками Європейської агенції авіаційної безпеки та 
Асоціації авіаційної та оборонної промисловості Європи. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінекономрозвитку 

 
Кластер авіабудування "Укроборонпрому" у 2018 році: півсотні  

літаків та вертольотів для українського війська 
02.01.2019 

Підприємства кластера авіабудування ДК "Укроборонпром" за 2018 р. 
передали близько 50 літаків та вертольотів до Збройних Сил України, 
оновивши авіаційний парк та посиливши його модернізованими 
літальними апаратами. 

 
Водночас на авіабудівних підприємствах проводились подальшої роботи з розробки 

глибоких модернізацій літаків, що стоять на озброєнні українського війська, а також 
створення нових зразків авіаційної техніки. 

 
Півсотні бортів. За 2018 рік українське військо посилилось близько 50 літаками та 

вертольотами, які були модернізовані та відремонтовані силами кластера авіабудування, у 
який входить 16 підприємств ДК "Укроборонпром". За цей рік українські льотчики 
отримали винищувачі Су-27 та МіГ-29, штурмовики Су-25, бомбардувальники та 
розвідники Су-24, транспортні літаки Ан-26 та Іл-76, навчально-тренувальні літаки L-39, 
вертольоти Мі-24, Мі-14 та Мі-8. Цей результат став можливим завдяки налаштованій 
роботі авіабудівних підприємств "Укроборонпрому", які у 2018 році виконували Державне 
оборонне замовлення та зобов‘язання з ремонту. Наприклад, у 2018 році ДП "Львівський 
державний авіаційно-ремонтний завод", у тісній кооперації з іншими підприємствами 
"Укроборонпрому", проводило роботи з серійної модернізації винищувачів МіГ-29 до рівня 
МіГ-29МУ1. Ці літаки отримали потужну радіолокаційну станцію, яка дає можливість 
збільшити дальність виявлення повітряних цілей, а також інтегровану в бортовий 
радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Окрім того, було значно 
розширено можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану 
літака, двигуна і ряду бортових систем. Також цей літак може виконувати спільні місії з 
силами країн-членів НАТО. Львівські фахівці у 2018 році передали українським льотчикам 
біля півдесятка таких машин та продовжують роботи над черговою партією винищувачів. З 
цехів конотопського "Авіакону" вийшли понад півтора десятків вертольотів Мі-24, Мі-14 та 
Мі-8. Окрім того, підприємство передало до війська дійсно унікальні машини – Мі-8МТП, що 
призначені для ведення радіоелектронної боротьби. Спеціальна апаратура цього 
вертольоту дозволяє встановлювати перешкоди наземним радіолокаційним станціям 
виявлення, наведення і цілевказівки, що дозволяє "засліпити" та дезорганізувати 
противника. Водночас, "Одеський авіаційний завод" та "Чугуївський авіаційний ремонтний 
завод" провели значну роботу з оновлення та модернізації навчально-тренувальних літаків 
L-39, на яких українські курсанти опановують ази льотної підготовки, а діючи пілоти 
проводять постійні тренування для підвищення майстерності. Силами цих двох 
підприємств до льотних частин та військових вищих навчальних закладів було направлено 
біля півдесятка відремонтованих та модернізованих L-39. 

 
Глибокі модернізації. Загалом, авіабудівні підприємства "Укроборонпрому" у 2018 

році проводили роботи з глибокої модернізації літаків, що стоять на озброєння Повітряних 
Сил України. Ці роботи, в умовах необхідності ефективного підвищення можливостей 
наявного авіаційного парку, дозволяють, за відносно короткий термін, отримати літаки зі 
значно ширшими характеристиками та бойовими можливостями. Саме такі роботи у 2018 
році проводив "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод "МіГремонт", який 
здійснює модернізацію винищувачів Су-27 та штурмовиків Су-25. Модернізований Су-27, 
який отримує додатковий індекс 1М, оснащується новим радаром, що дає 30¿ збільшення 
дальності виявлення повітряних цілей, новий навігаційний комплекс, засоби контролю, 
реєстрації та обробки бортових параметрів. Су-27-1М також здатен виконувати спільні 
місій із силами Альянсу. Запорозькі фахівці під час виконання робіт з модернізації Су-25 до 
рівня М1К проводять капітальний ремонт і встановлюють додаткове обладнання 
українського виробництва. Проводиться заміна аналогового прицілу на новий цифровий 
приціл, інтегрований в прицільно-навігаційний комплекс літака. Літак отримує нові засоби 
контролю і реєстрації польотних даних, а також модернізовану радіостанцію. Значні роботи 

проводяться і для забезпечення захисту штурмовика. На Су-25М1К встановлюється 
комплекс захисту "Адрос" від ДП "НТК "Прогрес". Цей комплекс у рази підвищує 
захищеність літака від ракет з тепловим наведенням, заліплюючи головки самонаведення 
та відстрілюючи спеціальні теплові пастки. "Одеський авіаційний завод" спільно з 
миколаївським "НАРП", розпочав розробку глибокої модернізації розвідника Су-24. Голове 
завдання цієї розробки – значно розширити можливості цього літака за рахунок сучасних 
цифрових систем та встановлення передової бортової апаратури. 

 
Вестернизація літаків. У 2018 р. ДП "Антонов", що входить до складу Укроборон-

прому, активізував процес інтеграції до світової авіаційної промисловості. І одним з перших 
проектів у цьому напрямі стали, спільно з турецькими партнерами, роботи над 
транспортним літаком короткого зльоту і посадки Ан-188. Проект військово-транспортного 
літака Ан-188 передбачає повну вестернізацію всіх комплектуючих, впровадження сучасних 
та надійних технічних рішень, а також повну відповідність стандартам НАТО, як в частині 
обладнання, так і в питанні тактики застосування літака. Закладені у проект рішення 
дозволяють створити перспективний військово-транспортний турбореактивний літак 
вантажопідйомністю до 50 т. Він зможе перевозити військову техніку всіх видів, військове 
та будівельне обладнання, вертольоти, до 300 солдат, а також гуманітарні вантажі, палети 
та контейнери. Ан-188 матиме можливість базуватися на різних аеродромах, в тому числі – 
на ґрунтових, та сідати на короткі смуги, довжиною лише 600-800 м. Це значно розширює 
кількість аеродромів, з яких він може застосовуватись, що забезпечує високу ефективність 
нової машини. Окрім того, проект передбачає використання економічних сучасних 
турбореактивних двигунів, які забезпечують не тільки високу швидкість, але й значну 
дальність польоту. Водночас, для потреб Повітряних Сил України триває розробка Ан-77, 
який має отримати авіоніку провідних світових виробників, що наблизить цей літак до 
стандартів НАТО. Передбачається, що саме Ан-77 має стати основою військово-
транспортної авіації України. Його характеристики дозволять кардинально розширити 
боєздатність та мобільність десантно-штурмових військ. Окрім того, у 2018 році ДП 
"Антонов" розпочав виготовлення другого експериментального зразка безпілотника 
оперативно-тактичного рівня "Горлиця". Цей БпЛА здатний безперервно триматися у 
польоті 7 годин, працювати на висоті 5 тисяч метрів, дальність його польоту – понад тисячу 
кілометрів. "Горлиця" здатна вести розвідку, забезпечувати координацію вогню, а також 
вогневе ураження супротивника, використовуючи високоточні ракети "повітря-земля". 

 
Основа авіаційної галузі. Водночас, проведення модернізації та ремонту української 

авіації було б неможливим без таких підприємств Концерну, як "Харківський 
машинобудівний завод "ФЕД", луцький "Мотор", хмельницький "Новатор", а також 
запорізький "Івченко-Прогрес".  Навесні 2018 року "Івченко-Прогрес" отримав сертифікат 
відповідності європейським "Нормами льотної придатності EASA CS-E" на двигун AI-450СР, 
що призначений для навчально-тренувальних літаків типу DART-450. Цей двигун 
забезпечує виконання вищого пілотажу, включаючи перевернутий політ. Силами ДП 
"Мотор" виконано капітальний ремонт декількох десятків двигунів для винищувальної 
авіації. Загалом, фахівці заводу успішно освоїли виробництво 5,5 тисяч деталей до 
авіаційних двигунів. Відповідно до запланованих заходів з імпортозаміщення на 
підприємстві відбувається поетапне освоєння нового виробництва та збільшення 
виробничих потужностей. Йдеться, насамперед, про деталі, які найбільш часто 
замінюються на авіадвигунах і є необхідними при кожному ремонті. За 2018 рік вагомих 
результатів було досягнуто "Харківським машинобудівним заводом "ФЕД" та 
хмельницьким "Новатором", які є виробниками різноманітних агрегатів та бортової 
апаратури. Зокрема, "ФЕД" освоїв випуск нової продукції: ремонтно-групових комплектів та  
газотурбінного двигуна-енерговузла. Підприємство отримало нові фрезерні оброблювальні 
центри та отримало сертифікати відповідності новим версіям стандартів ISO 9001, а також 
сертифікати схвалення згідно Авіаційних правил України. Таким чином, підприємства 
кластера авіабудування ДК "Укроборонпром" за 2018 рік повністю виконали поставлені 
перед ними завдання, посиливши українське військо та продовжили роботи з модернізації 
та розробки нових літальних апаратів на потребу Збройних Сил України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДК "Укроборонпром" 

 
Проект финплана ГП "Антонов" на 2019 г. предусматривает 

рост чистого дохода на 0,6% 
04.12.2109 

Проект финансового плана ГП "Антонов" на 2019 г., поданный на 
рассмотрение правительственного комитета в пятницу, предусматривает рост 
чистого дохода на 0,6% к прогнозному показателю 2018 г. – до 6,122 млрд грн. 

Согласно документу, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", 
из указанной суммы 90,1¿ предполагается получить за счет грузового авиатранспорта. На 
производство летательных аппаратов и сопутствующего оборудования в проекте финплана 
приходится 3,9¿ чистого дохода, еще 6¿ – за счет исследований и экспериментальных 
разработок. Чистую прибыль планируется увеличить по сравнению с прогнозом на 2018 
год на 1,5¿, или 11,9 млн грн, – до 806,21 млн грн. ГП "Антонов" в проекте также приводит 
основные прогнозные финансово-экономические показатели на 2019-2021 гг., согласно 
которым он ожидает роста чистого доход в 2020 г. до 6,428 млрд грн, в 2021 г. – до 6,75 
млрд грн, чистой прибыль, соответственно, - до 850,84 млн грн и 894,22 млн грн. EBITDA, 
согласно проекту, может возрасти с 1,088 млрд грн в 2019 году до 1,128 млрд грн в 2020-м и 
1,187 млрд грн в 2021-м. В соответствии с проектом финплана, "Антонов" планирует в 
январе 2019 года получить EUR6,4 млн краткосрочного кредита Укргазбанка (Киев). Это 
увеличит общий размер задолженности предприятия по этому кредиту, привлекаемому в 
2018-2019 на пополнение оборотных средств для технико-функционального обслуживания 
парка самолетов, до EUR19,2 млн. Его погашение запланировано равными суммами в конце 
июня, июля и августа 2019 года. На капитальные инвестиции в текущем году предприятие 
планирует направить 355 млн грн В качестве новых источников получения 
дополнительной прибыли "Антонов" рассматривает возможность технического 
обслуживания и ремонта самолетов Embraer, Airbus, Boeing на своих аэродромах, а также 
использование аэродромного комплекса ГП самолетами отечественных и иностранных 
компаний, создание в Гостомеле базы для лоукост-компаний. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Новая редакция Морской доктрины в части поддержки судостроения 
рискует стать декларативным документом 

20.12.2018 

Новая редакция Морской доктрины на период до 2035 г. в части 
поддержки судостроения, рискует стать таким же декларативным 
документом, как и ее предшественница от 2009 г.  

Так прокомментировал утверждение правительством новой реакции Морской 
доктрины генеральный директор «Смарт Мэритайм Груп» Василий Федин. По его словам, 
несмотря на более продуманную детализацию мероприятий, необходимых для перезапуска 
судостроительной отрасли, в целом доктрина создает впечатление оторванного от 
реальности документа. «В доктрине не в полной мере учтена военная повестка дня, 
отпугивающая потенциальных заказчиков и инвесторов, а также обязательства перед МВФ, 
который не поддерживает протекционизм отдельных отраслей. Кроме того, положения 
доктрины должны быть закреплены в конкретных законодательных актах, но даже в этом 
случае судостроители не получают никаких гарантий. Ярким примером тому является 
созданное законом Экспортно-кредитное агентство, которое было призвано обеспечить 
финансовую поддержку капиталоемким экспортно-ориентированным отраслям. Закон об 
ЭКА принят был два года назад, агентство уже как год должно было работать. Но 
правительство обещает, что учреждение заработает на полную только в следующем году. 
Таким образом, несмотря на в целом хорошие для отрасли намерения, обновленная 
Морская доктрина рискует пополнить коллекцию мертворожденных нормативных актов», 
- подчеркнул генеральный директор «Смарт Мэритайм Груп» Василий Федин. 

Читать полностью >>>  
По материалам Смарт-Холдинга 

 
Оборонне підприємство працювало "в мінус" 

з "Кузнею" Порошенка собі  
03.01.2019 

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Квант" 
місяцями чекало на оплату від ПАТ "Кузня на Рибальському" за 
вироблену техніку до бойових кораблів, чим погіршувало власне 
фінансове становище. 

Як пише epravda.com.ua, про це йдеться у звіті Державної аудиторської служби за 
2015-2017 роки, повідомляє проект "Марлін". Протягом 2015-2017 років Науково-дослідний 
інститут "Квант" уклав шість договорів на виконання державного оборонного замовлення з 
"Кузня на Рибальському"  на загальну суму 46,024 мільйона гривень. Зокрема "Кузня" 
закупила два комплекти оптико-електронної системи спостереження та розвідки, 
апаратуру виявлення лазерного випромінювання та комплекс керування бойовим модулем 
для флоту. При виконанні угод аудитори зафіксували порушення термінів формування 
кінцевої ціни та переходу права власності на продукцію, що негативно позначилося на 
кредиторській заборгованості "Кванту". Так, в 2015 році "Квант" для забезпечення 
замовлення "Кузні" витратив 20,83 млн гривень власних коштів. Товар поставив в грудні 
2015 року. Однак, від "Кузні" отримав 7,99 млн гривень. Інші 12 мільйонів були виплачені 
протягом 2016 року. Проблема криється в тому, що умовами договорів між НДІ "Квант" та 
"Кузня на Рибальському" не були визначені терміни розгляду та підписання "Кузнею" акта 
приймання-передачі товарів, робіт і послуг, що дало можливість довго не підписувати ці 
акти. "Отже, за умови, якщо б договорами було визначено момент права переходу власності 
на передану продукцію з одночасним виникненням зобов’язань за остаточними 
розрахунками та їх виконанням з боку замовника, то ДП "НДІ "Квант" мав би можливість 
отримати у 2015 році, окрім авансових платежів, кошти на загальну суму 10,77 млн грн та 
забезпечити оплату витрат, здійснених у 2015 році на виробництво продукції, тим самим не 
допустити збільшення кредиторської заборгованості і, відповідно, покращити фінансовий 
стан та сформувати інформацію про доходи та витрати", -  такого висновку дійшли 
аудитори. Наразі НДІ "Квант" має проблеми зі сплатою податків. За даними аналітичного 
порталу YouControl податковий борг державного підприємства на 1 грудня 2018 року 
сягнув 4,2 млн грн. Нагадаємо, 1 жовтня завод "Кузня на Рибальському" отримав 22,9 млн 
гривень передплати за ремонт двигунів військового корабля. 

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

 
На українських суднобудівних підприємствах  

сьогодні будується 7 суден 
14.01.2019 

На українських судобудівних заводах триває будівництво 7 суден: 
двох танкерів-хімовозів, одного судна-перевантажувача та чотирьох 
буксирів. Про це повідомляє Національний Промисловий Портал. 

Кілька днів тому на суднобудівному заводі Нібулон з’єднали на стапельному 
майданчику два нижніх блоки загальною вагою 730 тонн і довжиною 77 метрів 
майбутнього судна-перевантажувача, що становить вже більше половини проектної 
довжини судна. Зараз продовжуються роботи по формуванню носової частини 
перевантажувача, найближчим часом будуть пристиковані секції блоків 11, 13, 15, 17. 
Таким чином, довжина судна збільшиться ще на 32 метр. Уже в цьому році потужне 
самохідне перевантажувальне судно з двома крановими частинами і сховищем на 10 тисяч 
тонн повинен поповнити нібулонівський флот. На Херсонській верфі триває будівництво 
танкера-хімовоза для голландської компаній Veka. На сьогоднішній день встановлена 
остання секція – надбудова – голландського танкера і закінчено етап виробництва блоків і 
секцій, що складають корпус танкера-хімовоза, завершується їх зварювальне 
пристикування. Далі будуть проведені добудовні і трубні роботи, після чого фахівці верфі 
проведуть випробування приміщень і фарбування. Передача судна замовнику запланована 
на 1 квартал 2019 року. На Миколаївському Чорноморському суднобудівному заводі 
сформовано вже більше половини циліндричної частини корпусу танкера-хімовоза. На 
стапельній позиції поточно-позиційної лінії верфі зістиковано п’ять з восьми блоків 
циліндричної частини корпусу (вантажна зона з танками для перевезення наливних 
вантажів). Незабаром до формованого корпусу буде пристикований ще один блок. 
Одночасно йдуть роботи по формуванню носового і кормового краю танкера, насиченню 
трубопроводами, установці леєрного огородження і Кнехтів, закінчується складання 
підстави під кран. На суднобудівному заводі Нібулон паралельно з будівництвом судна-
перевантажувача будують 4 лінійних буксири проекту POSS-115. Спуски буксирів 
заплановані на перше півріччя 2019 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами blackseanews.net 
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 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ  
 

 
 

Вже 11 пасажирських вагонів виробництва  
КВБЗ передано Укрзалізниці 

14.01.2019 

Комісія АТ «Укрзалізниця» (УЗ) прийняла в експлуатацію чергову 
партію з трьох купейних пасажирських вагонів з купе для начальника поїзда 
(як ще їх називали в пресі – бригадирські).  

Тепер у рахунок виконання контракту на 54 пасажирські вагони УЗ отримала вже 11 
новеньких комфортних вагонів: вісім у грудні 2018 року і три у січні 2019 року. Як зазначив 
у інтерв’ю прес-службі ПАТ «КВБЗ» керівник комісії – начальник відділу з приймання 
вагонів філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Євген Масляний, два з трьох 
нових вагонів працюватимуть на Придніпровській, а один – на Південно-Західної залізниці. 
Ці вагони пофарбовано ще в синій колір і відрізняються вони від звичайних купейних лише 
наявністю в одному з десяти купе спеціальних розеток, які дають можливість підключити 
обладнання для радіозв’язку начальника поїзда з провідниками інших вагонів та системи 
відеоспостереження. Встановлюється відповідна апаратура Укрзалізницею. Окрім цього 
купе для начальника поїзда нічим не відрізняється від інших дев’яти у вагоні:ті ж чотири 
полиці, столик, освітлення, багажне відділення та таке інше. Наприклад вісім таких вагонів, 
отриманих наприкінці минулого року у рахунок виконання контракту УЗ використовувала 
у складі одного з поїздів як звичайні купейні вагони, всі десять купе яких займали 
пасажири. Отже ще три пасажирські вагони успішно відправлено замовнику, про що комісія 
і підписала відповідні документи. Виконання контракту триває. Чергову партію вагонів 
замовник має намір отримати згідно з договором наступного місяця. Відзначимо, Голова 
наглядової ради ПАТ «КВБЗ» Володимир Приходько нещодавно провів збори, на яких 
представив колективам кадрові та структурні зміни в акціонерному товаристві, нових 
керівників. Володимир Іванович повідомив, що в ПАТ «КВБЗ» створено департамент 
корпоративного управління – спеціальну структурну ланку, яка здійснюватиме функції 
управління. Це відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Очолив 
департамент Олександр Пьоришкін, який до цього працював заступником голови 
правління-комерційним директором. До складу департаменту увійшли такі підрозділи як 
аналітична група та відділ корпоративного управління. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: КВБЗ передав перші чотири 
тепловози General Electric замовнику >>> 

За матеріалами ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»  

 
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ 

 

У столиці облаштували сервісний центр із  
обслуговування трамваїв PESA 

19.12.2018 

У столиці на базі ДЕПО ім.. Шевченка облаштували сервісний центр 
для трамваїв PESA. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко журналістам, 
підбиваючи підсумки роботи міської влади за 2018 рік. 

«Це – практичний крок до створення спільного підприємства, де збиратимуть вже 
київські трамваї. Загалом за останніх кілька років місто закупило 45 сучасних трамваїв, 103 
нових тролейбуси та 100 нових автобусів», – наголосив мер. Віталій Кличко також зазначив, 
що у 2018-му було оновлено ще дві станції швидкісного трамваю – «вул. Генерала 
Потапова» та «Вацлава Гавела». У місті встановлено понад 70 нових сучасних зупинок 
громадського транспорту. Поки що, за словами мера, тестують роботу електронного квитка. 
Ця система запрацює у столиці найближчим часом. Увесь комунальний транспорт міста вже 
обладнано спеціальними пристроями – валідаторами для фіксування оплати за проїзд. 
«Київ – сучасне місто. І ми впроваджуємо новітні технології і в громадському транспорті 
теж. Так вже працює система Apple Pay у підземці та київському фунікулері. У метро 
картками всіх платіжних систем і додатками Apple та Google скористалися понад 100 тисяч 
пасажирів», – зазначив Віталій Кличко. 

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

 

Одесити розіграли з Кононенком півмільярда на трамваї  
для Кличка, дорожчі від польських 

21.12.20118 

КП «Київпастранс» 18 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ 
«Татра-Юг» нових трамвайних вагонів на 428,89 млн грн. Про це 
повідомляється у системі «Прозорро». 

До кінця 2019 року поставлять десять розроблених у 2017 році трисекційних чотири 
дверних трамвайних вагонів K-1M6 власного виробництва у 2018-2019 роках з автономним 
ходом 1 км по 42,89 млн грн., що зараз дорівнює1,36 млн євро. На 70¿ низькопідлогові 
трамваї довжиною 26,8 м будуть мати 51 сидіння, кондиціонер, електронну інформаційну 
систему, систему відеоспостереження з передньою і задньою камерами та чотирма 
камерами над дверима, автоматизовану систему оплати проїзду. Торік «Київпастранс» 
замовив у фірми «Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA» (Польща) на 100¿ низькопідлогові 
трисекційні трамваї Pesa Twist Fokstrot 71-414K довжиною 26,3 м на 60 місць із меншим 
автономним ходом 0,6 км на 12¿ дешевше – по 1,21 млн євро. Гарантійний строк становить 
два роки. Товар оплачуватимуть після поставки протягом п’яти банківських днів із міського 
бюджету та двох місяців за рахунок власних коштів. Ціна угоди на 0,4¿ нижча від 
очікуваної вартості закупівлі у 430,56 млн грн. Дві фірми не допустили до торгів за 
недоліки документів чи технічні невідповідності. ТОВ «БКМ-Україна» із білоруськими 
трамваями БКМ-845 (АКСМ-845) завантажило протокол загальних зборів щодо обрання 
керівника без однієї сторінки та аналогічний договір, де постачальником виступало не воно 
саме, а його материнська компанія ВАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкомунмаш»… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами bz.ks.ua 

В Украине появится еще один  
производитель трамваев 

06.01.2019 

Корпорация «Эталон» намерена в 2019 г. представить собственный 
проект трамвайного вагона, который будет выпускать на «Черниговском 
автомобильном заводе».  

Как пишет autoconsulting, об этом во время пресс-конференции рассказал президент 
корпорации Владимир Бутко. Учитывая катастрофическое положение с подвижным 
составом трамваев и низкие темпы обновления, «Эталон» приняла решение предложить 
городам собственную разработку частично низкопольного трамвая на базе существующих 
тележек Tatra T3 и Т3М. Учитывая особенности их конструкции, сделать полностью 
низкопольным такой трамвай не удастся, но это будет комфортный и удобный вагон. 
Разрабатывать новую модель трамвая будет собственный научно-исследовательский 
институт корпорации «Эталон», а производство будет налажено в Чернигове. Таким 
образом, в Украине будет уже три производителя трамваев. Напомним, что свои модели 
предлагают львовский «Электронтранс» и одесская «Татра-Юг». Кроме того, единичное 
производство модернизированных трамваев действует на базе коммунальных 
предприятий в Виннице, Одессе, Запорожье и Киеве. …. 
 

Читать полностью >>> Читайте также: Еще одна компания "ввяжется в 
драку" с производителями на трамвайном рынке >>> 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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Рынок новых легковых авто в Украине в 2018г не  
превысил показатель 2017г 

03.01.2019 

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в 
2018 году составили 81,8 тыс. ед., что на 0,6% или 453 авто меньше, чем в 
2017 году, сообщает ассоциация "Укравтопром". 

"Таким образом, озвученные год назад прогнозы многих экспертов о росте рынка на 
20¿ не осуществились, а спрос наоборот упал", - констатирует ассоциация. При этом первое 
место в рейтинге марок завоевала Toyota с регистрацией 10,082 тыс. автомобилей (на 4¿ 
больше, чем годом ранее), второе место у Renault (8,722 тыс. ед.), на третье вышел 
Volkswagen (6,183 тыс.). Наиболее продаваемым авто стал Renault Duster с показателем 
3465 первичных регистраций, за ним следуют KIA Sportage - 3128 ед. и Toyota RAV4 - 2653 
ед. Анализируя динамику рынка новых авто в Украине в прошедшем году, ассоциация 
напоминает, что в январе 2018 года в Украине было зарегистрировано 6,6 тыс. новых авто, 
что на 37¿ превзошло результат годичной давности. "Такой резкий старт в начале года и 
вызвал повышенные ожидания у экспертов и операторов рынка", - считают в 
"Укравтопроме". Лидировала в январе Toyota с 941 регистрацией, но бестселлером стал 
снятый с продаж в других странах из-за дизельного скандала Volkswagen Golf, мимо 
которого не смогли пройти 318 украинцев. Февральский рынок по сравнению с февралем-
2017 вырос на 21¿ - до 5,8 тыс. новых авто, а пальма первенства перешла к Volkswagen (830 
авто). "Такой успех Volkswagen обеспечили дизельгейтные авто 2015 года выпуска и в 
основном все тот же Golf", - констатирует "Укравтопром". По оценке "Укравтопрома", 
первый тревожный сигнал для рынка прозвучал в марте, когда количество регистраций к 
марту-2017сократилось почти на 7¿, до 6,8 тыс, и этот же результат практически 
повторился в апреле, но с положительной динамикой (плюс 6¿). Лидировала Toyota (852 
авто), но самым популярным стал Renault Duster (308 ед.). В мае-2018 украинцы приобрели 
всего на несколько автомобилей меньше, чем в предыдущем месяце, но в то же время 
обеспечили небольшой рост ("плюс" 4¿) по сравнению с аналогичным показателем 2017 
года. Лидерство сохранила Toyota, а лучшими продажами отличился еще один 
дизельгейтный автомобиль - Audi A3. В июне рынок новых легковых автомобилей снова 
остыл, но спрос упал не только по отношению к июньским регистрациям прошлого года 
("минус" 5,4¿), но и к предыдущему месяцу ("минус" 4,8¿), до 6,5 тыс. ед. Лидер не 
изменился, а титул бестселлера после шестимесячного перерыва вновь вернул KIA Sportage. 
В сообщении ассоциации отмечается, что второе полугодие-2018 авторынок Украины 
начал с позитивной динамики - в июле регистрации увеличились на 4¿ - до 6,7 тыс. ед, 
лидером рейтинга стал Renault (725 ед.), а самым популярным авто остался KIA Sportage 
(301 продажа). Августовский рынок вырос на 11¿, до 7,3 тыс. новых легковых 
автомобилей, лидерство удерживал Renault (986 новых машин). Осенью-2018 на 
украинском рынке новых легковых авто сформировалась стойкая отрицательная динамика 
- сентябрьский спрос просел на 14¿ до 6,8 тыс. машин (при этом на лидерскую позицию 
среди брендов вернулась Toyota с 918 авто, а автомобилем месяца стал Renault Duster), в 
октябре рынок упал на 6¿ - до 7,2 тыс. авто. Ноябрь продолжил негативный тренд, 
регистрации новых авто к ноябрю- 2017 снизились на 4¿, до 7,3 тыс. ед, а лидером стал 
Renault с показателем 865 реализованных авто. "В декабре потребительская активность 
рухнула к предыдущему году на 23¿, регистрацию прошли чуть более 7 тыс. новых 
легковушек. На "олимп" брендов вновь вернулась Toyota (821 ед.), а бестселлером 
последнего месяца 2018 года остался KIA Sportage, который выбрали 418 покупателей", - 
отмечает ассоциация. Как сообщалось, в числе факторов, не позволивших украинскому 
авторынку вырасти в 2018 году, эксперты называли рост ввоза подержанных авто по 
льготным ставкам акциза, а также проблему "евроблях". По данным ассоциации 
"Укравтопром", продажи новых легковых авто в 2017 году превысили показатель 2016 года 
на 25¿, составив 82,3 тыс. ед. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
Украинские автопроизводители сократили  

выпуск автотранспорта на 23% 
10.01.2019 

Украинские автопроизводители по итогам 2018 года сократили 
выпуск автотранспорта на 23% по сравнения с 2017 годом - до 6,616 тыс. ед., 
сообщает ассоциация "Укравтопром".  

По ее предварительным данным, производство легковых автомобилей сократилось 
на 22¿ - до 5,66 тыс. ед., коммерческих авто (без учета продукции "АвтоКрАЗа") – на 73¿, 
до 132 ед. Небольшая положительная динамика отмечена только в выпуске автобусов – 
прирост 2,5¿, до 824 ед. Согласно статистике ассоциации, за прошедший год Запорожский 
автозавод (ЗАЗ) сократил производство почти в 13 раз - до 131 ед. преимущественно за 
счет практически полного прекращения выпуска легковых авто (выпущен один 
автомобиль против 1,151 тыс. в 2017 году). Кроме того, выпуск коммерческих авто 
сократился в 5,6 раза - до 85 ед., автобусов произведено на 1 ед. больше, чем годом ранее – 
45 ед. Статистику по легковым авто сформировало ЧАО "Еврокар", произведя 5,659 тыс. 
автомобилей Skoda – на 7,9¿ меньше, чем годом ранее. В автобусном сегменте лидирует 
"Черкасский автобус" с производством 441 ед. (на 15,4¿ больше). Вторая позиция в этом 
сегменте у корпорации "Эталон" – 188 автобусов (на 5,6¿ больше), третья - у 
Часовоярского автобусного завода – 107 ед. (рост 18,9¿), четвертая - у ЗАЗ. Корпорация 
"Богдан" выпустила 43 автобуса против 110 годом ранее. Коммерческие авто, помимо ЗАЗа, 
производил также "Черкасский автобус" – 47 ед. против 7 ед. в 2017 году. Ускорение темпа 
снижения автопроизводства по итогам года обусловлено значительным падением выпуска 
транспортных средств в декабре по сравнению с декабрем-2017 – в 3,5 раза до 266 ед. При 
этом производство легковых авто в последнем месяце года сократилось почти в 4 раза - до 
197 ед. (все на "Еврокаре"), коммерческих автомобилей не было выпущено ни одного (в 
декабре-2017 – 63 ед.), а выпуск автобусов упал на 71¿ - до 69 ед., в том числе, 40 ед. 
выпустил "Черкасский автобус" (на 51¿ меньше), 15 ед. – "Эталон" (на 25¿ меньше), 11 ед. 
– ЗАЗ (против 8) и 3 ед. (против 8) – Часовоярский завод. Как сообщалось, 
автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 
63¿ больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 68,1¿ – 
до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед., коммерческих автомобилей (без учета 
КрАЗов) - 486 ед. Сегодня существующие мощности украинского автопрома загружены 
менее чем на 1,5¿, и автопроизводители неоднократно обращались к властям с 
предложениями мер для сохранения и реализации производственного потенциала отрасли. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Корпорація «БОГДАН» успішно виконала план держзамовлень  
щодо військової техніки для зсу в 2018 році 

04.01.2019 

Корпорація «Богдан» 2018 року реалізувала свої плани із постачання 
модернізованої військової техніки українській армії. Про це йдеться в блозі 
прес-секретаря компанії Сергія Красулі. 

Ці автівки успішно завершили випробування і тепер забезпечують потреби 
військових на передовій, замінюючи стару та ненадійну радянську техніку. «Потужності 
нашого підприємства готові до збільшення замовлень від Міноборони – автопарк 
військових має повністю перейти на нову техніку, і «Богдан Моторс» здатний допомогти 
армії в оснащенні сучасною технікою українського виробництва», - наголосив Сергій 
Красуля. Він нагадав, що у грудні до ЗСУ було передано 20 вантажівок «Богдан 6317» в 
присутності президента Петра Порошенка. Загалом цього року корпорація передала армії 
200 таких автомобілів. Виробничі можливості Черкаського заводу корпорації «Богдан» 
дозволяють виготовляти до 500 одиниць вантажівок 6317 – це значно перевищує обсяг 
замовлення на ці автомобілі. Також він нагадав, що такі багатоцільові автомобілі обладнані 
потужними шестициліндровими дизельними двигунами з турбонаддувом, потужність яких 
становить 280 к.с. Вони здатні розвивати швидкість до 85 км/год з вантажем в 11 тон і 
можуть перевозити 50 осіб у відповідно обладнаному для цього кузові. Крім того, в 
листопаді компанія достроково виконала контракт на вироблення і постачання ЗСУ 
санітарних машин «Богдан 2251». Красуля розповів, що ця техніка призначена для 
вивезення поранених та подальшої евакуації до медичних лікувальних закладів. Також в 
найгарячіших точках районів проведення Операції Об’єднаних сил можна помітити і 
багатоцільові позашляховики «Богдан 2351» із двигуном потужністю 143 к/с. Вони 
замінюють радянські УАЗи, додав прес-секретар компанії. Також Сергій Красуля нагадав й 
про успішні випробування військовими мінометного комплекс у«Барс-8ММК», який був 
створений на базі бронеавтомобіля «Барс-8». Це авто з шасі підвищеної прохідності, 
колісною формулою 4×4 та 6,7-літровим турбодизельним двигуном має протимінний і 
балістичний бронезахист, системи забезпечення життєдіяльності екіпажу, засоби зв’язку та 
навігації, прилади нічного та денного спостереження та інше важливе для військових 
оснащення. Сергій Красуля наголосив, що військова техніка Черкаського автозаводу 
«Богдан Моторс» має попит серед військових, пройшла випробування та постійно 
модернізується згідно з побажаннями ЗСУ, а потужності підприємства готові до збільшення 
замовлень від Міноборони та задоволення потреб армії. 

 

Читати повністю >>> 
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Апелляционный суд подтвердил правомерность расторжения  
договора с экс-дилером Mercedes-Benz 

15.01.2019 

Суд подтвердил правомерность расторжения дилерского договора 
между Генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине и экс-
дилером автомобильной марки в Запорожском регионе. 

По словам Александра Гайдучика, начальника юридического отдела ЧАО 
«АвтоКапитал», апелляционный суд в полной мере подтвердил правомерность действий 
Генерального представительства Mercedes-Benz в Украине по расторжению в 2018 году 
дилерского договора с дилером Mercedes-Benz в Запорожском регионе в связи с не 
устранением дилером неоднократных нарушений его договорных обязательств. Таким 
образом, суд подтвердил, что все предпринятые представителями «АвтоКапитала» 
действия относительно расторжения дилерского договора с экс-партнером имели четкие 
юридические основания. «В своих действиях Корпорация «УкрАВТО», в состав которой 
входит ЧАО «АвтоКапитал», всегда руководствуется исключительно законом и договором, 
– отметил Игорь Сенюта, руководитель департамента имущественных отношений 
Корпорации. – Мы были уверены, что, детально изучив сложившуюся ситуацию и 
проанализировав изложенные в апелляционной жалобе ЧАО «АвтоКапитал» доводы, 
апелляционный суд вынесет законное и справедливое решение». «Мы приветствуем 
решение суда по нашей апелляции, – подчеркнул Ярослав Пригара, Генеральный директор 
ЧАО «АвтоКапитал». – Суд подтвердил правомерность действий Генерального 
представительства Mercedes-Benz в Украине, направленных на обеспечение высоких 
стандартов бренда и защиту клиентов от любых рисков. Мы всегда действуем 
исключительно в правовом поле и аналогичные требования предъявляем официальным 
дилерским центрам бренда в Украине». Напомним, что расторжение дилерского договора 
по инициативе ЧАО «АвтоКапитал» было обусловлено грубыми нарушениями экс-дилером 
ООО «АвтоДом Запорожье» условий договора в части несоблюдения корпоративных 
обязательств по раскрытию и смене структуры собственности дилера. ... 

 

Читать полностью >>>  
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Завод  «КрАЗ» випробував новий чотирьох- 
контурний клапан «ПААЗу» 

17.01.2019 

Полтавський автоагрегатний завод, підприємство групи «КрАЗ», що  
постачає Кременчуцькому автозаводу гальмівну апаратуру, освоює новий 
вид продукції. Про це повідомляє прес-служба автозаводу 

Зокрема мова йде про блок підготовки повітря виробництва «ПААЗ», що складається 
з осушувача та чотирьохконтурного клапана. Полтавчани запропонували нову конструкцію 
клапану, так як попередній час від часу мав нарікання.  Із приводу цього питання 
нещодавно на «КрАЗ» відбувся візит начальника бюро випробувальної лабораторії  
«ПААЗу» І. Шушунова та консультанта перспективного проектування і маркетингу С. 
Зеленського. Разом із фахівцями автозаводу в експериментальному цеху новий 
чотирьохконтурний клапан встановили на  повнопривідний КрАЗ-6322 із двигуном Євро-6, 
щоб перевірити заявлені  характеристики. Після цього випробувальний цех автозаводу 
провів ходові та експлуатаційні випробування машини. Блок підготовки повітря 
встановлюється в пневматичних гальмівних системах для очищення повітря, що поступає 
від повітряного компресора, та забезпечує підготовку повітря, у тому числі його осушення, 
регулювання робочого тиску в гальмівній системі та захист за контурами. Осушувач 
повітря та багатоконтурний захисний клапан з’єднані в один прилад.  Випробування нового 
клапану продемонстрували, наскільки вдала його конструкція та відповідність параметрів 
усім технічним вимогам. Представники «ПААЗу»  заявляють, що новий чотирьохконтурний 
клапан відповідає усім сучасним вимогам, забезпечує робочу якість гальмівної системи. У 
ньому враховані всі вимоги до безпечної експлуатації автомобіля.  Клапан призначений для 
розділення пневматичної системи на два контури робочої гальмівної системи: контур 
стояночної гальмівної системи і контур споживачів. А також для автоматичного 
відключення одного з контурів у випадку порушення його герметичності, збереження 
запасу стисненого повітря в контурах, що непошкоджені, або у всіх контурах під час обриву 
живильної магістралі. Відмінність від клапану старого зразка - виготовлення частин 
корпусних деталей із металу, замість пластикових на старому зразку. Для наших умов  цей 
варіант більш придатний, бо слугує підвищенню рівня безпеки руху. … 
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 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ 
 АВТОМОБІЛІ (Е-МОБІЛІ) 

Підсумки 2018 року: споживачі  
обирають ŠKODA 

11.01.2019 

За результатами продажів 2018 р. автомобілі ŠKODA продовжують 
займати лідируючі позиції в автомобільних рейтингах. Про це повідомляє 
ТОВ «Єврокар» - офіційний дистриб'ютор автомобілів ŠKODA в Україні. 

Минулий, 2018 рік став роком нових викликів як для українського ринку нових 
автомобілів, так і для споживачів. Ряд негативних факторів вплинули на продажу і привели 
до стагнації ринку, але завдяки високій якості продукту, лояльності споживачів і 
професійній команді, ŠKODA вже другий рік утримує 7¿ українського ринку, займаючи 4 
позицію в рейтингу продажів нових автомобілів. Висока якість автомобілів ŠKODA, 
оновлений модельний ряд з інноваційними цифровими комунікаційними рішеннями, 
доступна програма кредитування, діюча програма лояльності, розвинена дилерська мережа 
традиційно роблять автомобілі ŠKODA одними з найбільш затребуваних автомобілів 
українських споживачів. Минулий рік запам'ятався масштабними і яскравими подіями. 
ŠKODA стала партнером Української футбольної Прем'єр-ліги, підтримала велогонку 
«Київська Велосотка», взяла участь у регіональних аграрних виставках, продовжила свою 
благодійну діяльність і провела десятки тисяч тест-драйвів. У другому півріччі на 
український ринок увірвався новий кросовер ŠKODA KAROQ, який високо оцінили 
споживачі за стильний дизайн, продуману безпеку і технічні характеристики компактного 
SUV. При цьому свої лідерські позиції зберегли моделі ŠKODA OCTAVIA - 49,2¿ частки ринку 
в своєму класі і ŠKODA FABIA - 30,1¿. Друге місце в своєму сегменті стабільно утримує 
підкорювач бездоріжжя SKODA KODIAQ з часткою 22,9¿. 2019 рік не обіцяє бути легким, 
але компанія «Єврокар» продовжує розвиток бренду і дилерської мережі, впровадження 
нових технологічних рішень, що в свою чергу безпосередньо тягне за собою підвищення 
клієнтоорієнтованості і якості сервісу для наших клієнтів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТОВ «Єврокар» 

 

Renault объявила стратегию в Украине  
на 2019 год 

18.01.2019 

Бренд Renault в 2018 году вновь занял в Украине лидирующую 
позицию по продажам легковых и коммерческих автомобилей. Об этом 
сообщает портал autoconsulting.com.ua  

В 2019-м Renault намерена не только ее удержать, но сделать крупные инвестиции 
на будущее. Какая стратегия будет у Renault? - AUTO-Consulting рассказал глава «Рено 
Украина» Франсуа Мариотт. В то время, как в Киеве Франсуа Мариотт рассказывал о 
достижениях в 2018-м и планах на 2019-й, в Париже проходила практически такая же, но 
глобальная отчетная конференция Renault. Прошедшим 2018-м годом в Renault довольны. 
Доля марки в мире достигла 4¿. В Европе общие продажи Renault увеличились на 1¿, а 
электромобилей – на 37¿. Всего в 2018-м в мире было реализовано 4 млн. авто. И это, по 
словам месье Мариотта, подтверждает доверие покупателей и надежность автомобилей 
Renault. Что касается Украины, здесь позитивным фактором является рост продаж 
коммерческих автомобилей. В целом, доля Renault в Украине – 12,5¿. Это – на 0,5¿ больше, 
чем в 2017-м, и это – лучший показатель за все годы работы Renault в Украине. Renault – 
лидер на рынке юридических лиц. Автомобилям французской марки здесь принадлежит 
21%. Каждый 4-й коммерческий автомобиль в Украине – Renault. Марке принадлежит 
26,1¿ рынка коммерческих авто. Кроссовер Renault Duster – абсолютный лидер продаж в 
Украине. Марка Renault 4-й год подряд – лидер рынка Украины по продажам (легковые и 
коммерческие авто LCV). По словам Франсуа Мариотта, 2019-й должен стать 5-м годом 
такого лидерства. Для этого в компании подготовили несколько сюрпризов. ... 

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

 

В «НИКО» рассказали об объемах продаж в 2018 г.  
и планах на 2019 г. 

18.01.2019 

Автомобильная дилерская сеть «НИКО» в 2018г суммарно реализовала 
3 931 автомобиль или 4,5% от всех новых автомобилей в Украине. Об этом 
пишет издание autoconsulting.com.ua 

Прошлый год был сложным и неоднозначным для автомобильного рынка: 
многообещающий рост в начале года сменился падением в конце. В результате, по итогам 
года, рынок автомобилей сократился на 1¿ по сравнению с 2017 годом и составил 86 613 
автомобилей. Несмотря на падение рынка новых автомобилей в прошлом году в Украине, 
автомобильная дилерская сеть «НИКО» значительно укрепила свои позиции, увеличив 
продажи почти на 600 авто. Сегодня в дилерской сети «НИКО» работает 21 дилерский 
центр, в которых представлены 10 автомобильных брендов: Audi, Citroёn, Fiat, Ford, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru и Suzuki в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье и Черновцах. 
Несколько лет подряд в дилерской сети первенство в продажах принадлежит 
Автомобильному Мегаполису «НИКО», который находится на Бориспольском шоссе. 
Именно на него приходятся 55¿ продаж дилерской сети «НИКО». Ведь именно набор 
брендов и развитая инфраструктура Мегаполиса позволяют решить все вопросы клиентов: 
от выбора модели до сервисного обслуживания разного уровня сложности. Вопреки 
продолжающейся тенденции снижения 10-летнего парка автомобилей брендов, с 
которыми работает дилерская сеть «НИКО», мы смогли нарастить на 8¿ количество 
заездов на сервис, удерживая стабильно высокий уровень качества обслуживания. «В 
прошедшем году мы сделали акцент на разработке IT-решений, которые позволяют 
улучшать качество и скорость предоставляемых услуг и дают возможность 
взаимодействовать с клиенами, оставаясь на связи и оказывая поддержку 24/7. В этом году 
плоды этой работы почувствуют все клиенты дилерской сети «НИКО». Основными 
приоритетами компании на 2019 год определены лидерские позиции в продажах новых 
автомобилей, развитие направления trade-in, а также качественное обслуживание 
огромного количества наших клиентов» - комментирует директор «НИКО Авто Холдинг» 
Ярослав Вовк. Дилерская сеть «НИКО» в 2019 году планирует развиваться в качественном и 
количественном отношении. Главной ценностью для нас являются клиенты, которые 
выбирают «НИКО» и остаются с нами на протяжении многих лет.  

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

 
 

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ 
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ 

 
ООО "Современные грузовики" победило в тендере на поставку КП 

"Электроавтотранс" 12 низкопольных автобусов 
03.01.2019 

ООО "Современные грузовики", входящее в холдинг АВТЕК, победило 
в тендере на поставку КП "Электроавтотранс" 12 автобусов, предложив 
автобусы Guleryur Cobra GD 272 LF производства Турции за 65,995 млн грн.. 

Согласно результатам состоявшегося в системе Prozorro аукциона, первоначальное 
предложение победителя составляло 70,632 млн грн. В аукционе также участвовали ООО 
"Авто-Регион" (Киев), предлагавшее аналогичные турецкие автобусы первоначально за 
70,8 млн грн и снизив цену в ходе торгов до 66 млн грн. Третьим участником торгов было 
ООО "Автоград-2007" (Черкассы), предлагавшее автобусы Isuzu Citiport, также произведен-
ные в Турции. Окончательное предложение цены составило 69,92 млн грн.. Срок поставки – 
до 1 марта 2019 года. Украинские производители автобусов и их дилеры заявки на тендер 
не подавали. В то же время ООО "УкрЕвроМАЗ" - официальный дилер белорусского 
Минского автозавода обращался в тендерный комитет с жалобой на дискриминационные 
условия тендера, отметив, что в техусловиях детально прописан именно автобус Guleryur 
Cobra GD 272 LF. Однако жалоба оставлена без рассмотрения. Как сообщалось, в 2018 г. 
корпорация "Богдан" выиграла тендер на поставку в Ивано-Франковск 24 больших 
автобусов "Богдан", которые до сих пор поступают в город. Согласно информации Prozorro, 
компания "Альфатекс" – крупный поставщик грузовых авто и спецтехники, в четверг 
победила в аукционе на поставку 10 больших автобусов в Кременчуг, предложив автобусы 
МАЗ 103 за 57,975 млн грн при ожидаемой сумме закупки 58 млн грн. … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Корпорація «Богдан» відкрив 2019 рік новим міжнародним 

контрактом із французькою компанією 
11.01.2019 

Корпорація «Богдан Моторс» уклала нову угоду із французькою 
компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електричних автобусів. Про 
це повідомляє прес-служба компанії. 

Українська компанія вже має досвід виробництва таких кузовів за контрактом 2018, 
повідомили у прес-службі корпорації «Богдан». «Компанія розпочала 2019 рік із посилення 
міжнародного співробітництва, підписавши договір із європейським партнером. Минулого 
року для Bluebus вже було виготовлено 6 кузовів на потужностях Луцького 
автоскладального заводу «Богдану». Французький замовник залишився задоволеним 
дотриманням термінів виробництва та якістю продукції, тож вирішив продовжити 
співробітництво», - зазначили в корпорації «Богдан». Компанія Bluebus є французьким 
виробником екологічного громадського транспорту. Вона використовує передові технології 
та орієнтується на зменшення шкоди для навколишнього середовища. Нагадаємо, 2018 
року у рамках перших контрактів «Богдан Моторс» доправив для Bluebus шість 12-
метрових кузовів, зробивши прорив на ринок Західної Європи. Раніше корпорація 
співпрацювала зі східними країнами континенту - електричний міський автобус «Богдан 
А70100» наразі курсує вулицями міст Польщі. Також високий професіоналізм українських 
фахівців підтвердив і контракт із данською компанією BankeElectromotive, для якої на 
луцькому ДП «Автоскладальний завод №1» було вироблено електромашину ERCV27 - 
першу українську повністю електричну вантажівку. Раніше у корпорації наголошували, що 
електробуси є економним та екологічним видом громадського транспорту, за яким – 
майбутнє міських перевезень. «Богдан» готовий постачати таку техніку і для українських 
автопарків в разі наявності замовлень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами bogdan.ua 
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Зарубежные производители сельхозтехники  
не будут открывать заводы в Украине 

14.12.2108 

Иностранные производители сельскохозяйственной техники не 
будут открывать заводы в Украине из-за низких объемов рынка. 
Такое мнение высказал руководитель Alfagro Жерар де Ля Салль. 

«Мы знаем, что Украина - сверхмощная аграрная страна, но вместе с этим здесь есть 
лишь несколько локальных производителей, которые изготавливают сельхозоборудо-
вание, и поэтому малым фермерам приходится покупать технику, бывшую в употреблении, 
поскольку на новую импортную у них просто нет средств, - констатирует он. - Банки в 
Украине не работают должным образом, поэтому очень трудно получить кредиты на 
покупку техники, ведь фермеры не могут показать прибыль в валюте, так как не 
занимаются экспортом». Руководитель компании Alfagro отметил, что для строительства 
мощностей крупных производителей сельхозтехники в Украине нужны благоприятные 
условия. «Для того чтобы инвестор зашел на украинский рынок, нужна прежде всего 
стабильность и свободный рынок земли. Если фермер будет иметь землю, он сможет ее 
отдать в залог банку, который предоставит ему за это кредит. Тогда фермеры будут иметь 
средства на покупку техники и обеспечат тот объем рынка, которого не хватает, чтобы, 
например, такие производители как John Deere или CLAAS открывали в Украине свои 
заводы», - отметил Жерар де Ля Салль. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 

 
На ХТЗ рассказали о преимуществах модерними- 

рованных колесных тракторов 
21.12.2018 

Харьковский тракторный завод (ХТЗ), принадлежащий известному 
украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, представил видеоролик 
с описанием возможностей колесных тракторов ХТЗ 240 серии. 

"Надежность и простота, максимальная продуктивность, минимальные инвестиции, 
работа со всеми современными сельскохозяйственными орудиями", - сказано о 
преимуществах отечественной техники харьковского производства в ролике, размещенном 
на YouTube. Техника производства Харьковского тракторного завода комплектуется 
различными современными двигателями, разной мощности и с разными нормами 
экологичности по желанию потребителя. "Инженеры ХТЗ постоянно работают над 
усовершенствованием данной серии тракторов. Эту кропотливую работу невозможно 
отразить в видеоролике, но ее результаты хорошо видны в процессе эксплуатации. 
Благодаря высокой степени локализации тракторов серии ХТЗ-240, составляющей от 70¿ 
до 85¿, ХТЗ поддерживает украинскую промышленность в целом", - отметили на 
предприятии. На сегодня ХТЗ - единственный в странах бывшего СНГ производитель как 
колесных, так и гусеничных тракторов. Немногим более чем за год работы после 
вынужденного простоя завод смог не только восстановить производство и кардинально 
улучшить качество, но и презентовать модернизированную технику. … 

Читать полностью >>>  
По материалам sq.com.ua 
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ХМЗ розпочав збирати трактори з 

китайських комплектуючих 
12.01.2019 

Херсонський машинобудівний завод налагодив збірку колісних 
тракторів з комплектуючих китайської компанії First Tractor. Про це 
повідомляє Traktorist.ua, передає kurkul.com 

Трактор має невеликі габарити, але на ньому встановлений потужний двигун. Ця 
сільгосптехніка адаптована під велику кількість допоміжного обладнання. «Це дає змогу 
застосовувати його для виконання широкого спектру робіт - як навантажувач, екскаватор, 
бульдозер тощо», - зазначається в повідомленні. Наразі ще невідомо, скільки таких 
тракторів ХМЗ буде випускати в місяць, оскільки обсяг буде залежати від попиту. 
Нагадаємо,  15-18 листопада відбувся візит групи сільгоспвиробників з різних областей 
України до Фінляндії, які є клієнтами нашої компанії. В ході візиту аграрії відвідали першу 
міжнародну виставку сільгосптехніки Maatalous Konemessuist 2018 у Гельсінкі. Основна 
мета візиту - ознайомитися і побачити зсередини процес виготовлення фінської складової 
комбайна SKIF 280 Superior, що і було продемонстровано на виробничих потужностях 
Sampo Rosenlew. В рамках програми учасники поїздки відвідали завод AGCO SISU Power, де 
виробляються двигуни для самохідної сільгосптехніки та ін., В тому числі для комбайнів: 
Massey Ferguson, Laverda, Fendt, Challenger, Sampo, John Deere та Skif. Робоча поїздка не 
обійшлася і без культурної програми. Наша група відвідала хокейний матч Вищої ліги. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kurkul.com 

 
Бізон-Тех став офіційним  

партнером Amazone 
17.01.2019 

Компанія «Бізон-тех», що входить до складу BKW Group відтепер має 
право на продаж техніки, запчастин Amazone та на її сервісне обслуговування. 
Про це повідомляє портал traktorist.ua 

Компанію «Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG» засновано у 1883 р., наразі 
вона є лідером на ринку розкидачів мінеральних добрив, посівної техніки, обприскувачів та 
грунтообробної техніки. «Замовляти та купувати техніку Amazone у нас можна вже 
сьогодні. Завдяки клієнтоорієнтованій політиці компанії «Амазоне-Україна», на складах є 
вся техніка необхідна для весняного сезону, крім того, можемо опрацювати індивідуальні 
комплектації і привезти техніку під замовлення. На складах є: розкидачі мінеральних 
добрив, причіпні обприскувачі і самохідний обприскувач Pantera, зернові сівалки і сівалки 
для просапних культур, легкі дискові борони, універсальні культиватори тощо. Вся лінійка 
техніки Amazone агрегатується з тракторами від 80 к.с. і до 400 к.с.», — наголосила керівник 
відділу продажів Наталія Жильнікова. Нагадаємо, що в 2018 році компанія Бізон-Тех 
розпочала продаж сільськогосподарської техніки Massey Ferguson та є офіційним 
представником бренду у Полтавській, Дніпропетровській, Рівненській, Львівській, 
Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській. областях. Крім того, компанія посідає 
лідируючі позиції на ринку дистрибуції засобів захисту рослин, добрив та насіння. Окрім 
Бізон-Тех до складу BKW Group входять компанії: Landfort (обробіток ґрунту та 
виробництво сільгосппродукції), «Амбар Експорт БКВ» (торгівля сільгосппродукцією, 
експортно-імпортні операції), «Океан Інвест» (виробництво та імпорт постпатентних ЗЗР). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами traktorist.ua 
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У Гройсмана предложили отдать  
заводы ВПК иностранцам 

12.12.2018  

Кабинет министров одобрил проект закона, предусматривающего 
отмену ограничений на продажу, аренду и концессию предприятий 
военно-промышленного комплекса.  

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства. Сделано 
это под предлогом необходимости привлечения инвестиций. Законопроект, 
подготовленный Министерством экономического развития и торговли, принят без 
предварительного обсуждения. В настоящее время госконцерн Укроборонпром,  в состав 
которого сегодня входят около 100 предприятий ВПК, включая госкомпанию 
Укспецэкспорт и ее дочерние предприятия, обеспечивает совместно с правительством 
управление объектами госсобственности в ВПК.  

Читать полностью >>>  
По матеріалам minprom.ua 

 
Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения  

получили ВСУ в 2018 г. 
31.12.2018 

Прошедший год в плане перевооружения ВСУ не был чем-то 
эпохальным, однако тем не менее на вооружение и снабжение приняты 
около двадцати новых образцов. 

Кроме того, еще около десятка в течение года проходили различные этапы 
заводских и государственных испытаний. Наиболее глобальные перемены произошли в 
противотанковом вооружении армейских частей. "Луч" наконец то смог выйти на 
достаточно серьезные темпы производства как ракет, так и пусковых комплексов. Так, в 
армию в достаточно больших количествах стали поступать ПТРК "Скиф", "Корсар", "Стугна-
П". Уже под занавес года стало известно, что с вооружения строевых частей снимается и 
передается в части территориальной обороны советский комплекс "Метис". Это означает 
только одно - отечественных комплексов уже достаточно для вооружения 
противотанкистов. Одним из знаменательных событий года стала передача в апреле США в 
рамках программы военной помощи 37 пусковых установок и 210 ракет ПТРК Javelin. Это 
вызвало откровенное недовольство северного соседа, так как эти комплексы принадлежат 
к третьему поколению противотанковых ракет (наши отечественные разработки с 
большой натяжкой можно отнести к нему). Судя по опыту последних лет эти ракеты 
наиболее эффективны против танков российской разработки - как Т-72, которыми 
вооружен оккупационный корпус на Донбассе, так и против более современных Т-90 
российской армии. Большое внимание (и финансирование) в прошедшем году было 
уделено и ракетному оружию неядерного сдерживания. Так, на вооружение ВСУ был 
принят корректируемый реактивный снаряд "Вільха" для тяжелого 300-мм РСЗО "Смерч". 
По сути, это новая отечественная разработка имеет только формально происхождение от 
советского снаряда, от которого остался только калибр и некоторые элементы. Все 
составляющие для производства "Вільхи" - отечественные, включая новые систему 
управления, ракетное топливо и боевую часть. За счет того, что реактивный снаряд 
управляется с помощью газодинамических рулей на всей траектории полета и имеет 
инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу 
GPS, он имеет очень высокую точность поражения целей - детальные характеристики 
засекречены, однако, по некоторым данным, 250-килограммовая боевая часть ракеты 
попадает в цель на расстоянии до 120 км с отклонением всего около пяти метров. Уже 
сейчас разворачивается серийное производство таких снарядов, и они становятся еще 

одной "длинной рукой" ВСУ - вместе с немногочисленными оперативно-тактическими 
комплексами "Точка-У". Еще одним направлением, где у ВСУ произошел прорыв - это 
насыщение боевых порядков беспилотными летательными аппаратами. За этот год 
"принят в эксплуатацию до конца особенного периода" беспилотный авиационный 
комплекс "Observer-S", по остальным аппаратам, принятым на вооружение годами ранее, 
активно продолжался процесс закупок. Так, на последней в 2018 г. церемонии передачи 
боевой техники для армии фигурировали несколько десятков уже зарекомендовавших себя 
в ходе боевых действий "Лелека-100", А1СМ "Фурія", PD-1 и Sparrow. Все они достаточно 
современные аппараты отечественного производства. По своим характеристикам они 
весьма разные - от аппаратов, которые "заглядывают" за ближайший холм до 
беспилотников, которые могут пролететь до 200 км. Есть серьезные подвижки и по 
ударным беспилотникам, однако тут информации в силу понятных причин не так уж много. 
Совершенно очевидно, что в 2018 г. фактически была основана новая отрасль военной 
промышленности - боеприпасная. Ведь за четыре года войны в войсках начался дефицит 
некоторых боеприпасов самого разного калибра. И достаточно долго удовлетворить эти 
потребности наши оружейники не могли по объективным причинам - прежде всего это 
недостаток станочного парка. Только к 2018 г. удалось закупить за рубежом достаточное 
количество станков и вспомогательного оборудования для того, чтобы развернуть на 
мощностях "Вишневского литейно-кузнечного завода" под Киевом пока мелкосерийное 
производство 152-мм снарядов для буксируемого орудия "Гиацинт" и 100-мм снарядов для 
противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". И это в дополнение к производству в стране 25-
мм, 30-мм снарядов, 40-мм гранат для автоматического гранатомета, 60-мм минометных 
мин и переснаряжению минометных мин калибра 82 и 120 мм. В конце года появилась и 
еще одна хорошая новость - винницкий завод "Форт" открыл линию по производству 
пистолетных патронов калибра 9 мм. Хотя мощности формально принадлежат МВД, однако 
вполне очевидно, что будут закрываться и потребности других силовых ведомств, в том 
числе и ВСУ. В планах - разворачивание производств и автоматных патронов популярных в 
стране калибров. К сожалению, есть пока и серьезные проблемы - и прежде всего речь идет 
о производстве легкой бронированной техники. Пока большие сложности с производством 
корпусов для современных бронетранспортеров БТР-3 и БТР-4, нет ясности с единым 
типом бронеавтомобиля для замены стареющих на глазах БРДМ-2. Очень медленно идет 
замена автомобильного парка армии - тут сказываются проблемы на "АвтоКРАЗе", 
затянувшийся конкурс на замену ГАЗ-66. Парк БМП-1 был значительно увеличен за счет 
закупок довольно большой партии машин в странах Восточной Европы. Ведутся разговоры 
о модернизации, однако пока реальных шагов в этом направлении не отмечено. Довольно 
быстрыми темпами продолжают развиваться Воздушные силы. Так, только по открытым 
источникам за 2018 г. в войска были переданы после капитального и среднего ремонта, а 
также частичной модернизации как минимум шесть фронтовых истребителей МиГ-29, 2 
учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ и Су-27УБ, четыре перехватчика Су-27, три 
штурмовика Су-25М1, один самолет-разведчик Су-24МР, четыре учебно-боевых самолета L-
39 "Альбатрос", три военно-транспортных самолета (2 Ан-26 и 1 Ил-76МД). В части 
радиотехнического обеспечения переданы по одной РЛС 35Д6, 79К6 "Пеликан", "Малахит". 
Говорить о том, что это новая и современная авиатехника пока не приходится, но 
определенные шаги в направлении коренной модернизации уже предпринимаются. 
Ситуация с флотом продолжает оставаться стабильно тяжелой. Хотя за прошедший год в 
строй и введены четыре новые боевые единицы - артиллерийские катера проекта "Гюрза-
М": U176 "Нікополь", U177 "Кременчук", U178 "Лубни" и U179 "Вишгород". Однако уже 25 
ноября два корабля были захвачены россиянами и дальнейшая их судьба на сегодня 
неизвестна. Большие надежды командование возлагает на следующий год, когда наконец 
то прибудут из США два патрульных корабля типа Island (по ним, кстати, все еще остаются 
вопросы по составу вооружения, но думается, что этот вопрос будет решаться комплексно). 
Также в этом году ожидается принятие на вооружение целой "охапки" разных систем и 
вооружений. Так, к середине года вероятно на вооружение поступит противокорабельная 
ракета "Нептун", будут введены в строй несколько новых зенитно-ракетных комплексов - в 
том числе, например, С-125 в двух вариантах, "Тор", С-200. Уже заявлено о скорейшем 
принятии на вооружение ПЗРК "Колибри" - работы над этим проектом идут уже несколько 
лет. Таким образом, в целом можно говорить, что прошедший год был "проходным" в плане 
принятия на вооружение новых образцов оружия. Ведь несмотря на достаточно серьезные 
финансовые вливания одновременно восстанавливать технологически цепочки, 
модернизировать парк станков еще и выпускать принципиально новую технику не то, что 
сложно, а архисложно. Надеемся, что результаты этих титанических усилий мы увидим уже 
в следующем году в виде десятка принятых на вооружение новых образцов и насыщение 
армии теми, которые уже находятся в производстве. Ведь вполне очевидно, что война на 
Донбассе затянется еще на несколько лет, а агрессия России по отношении к нашей стране 
будет только возрастать со временем. 

Читать полностью >>>                                                                                         © Михаил ЖИРОХОВ 

По материалам dsnews.ua 

 
 БРОНЕТЕХНІКА 

 
Бронетанковий завод втратив понад 20 мільйонів  

через партнерів–банкрутів 
08.01.2019 

Державна аудиторська служба здійснила перевірку Київського 
бронетанкового заводу за період з 1 січня 2012 р. по кінець вересня 2018 р. 
та виявила порушення на десятки мільйонів гривень.  

Зокрема перевіряючі зазначили, що на бронетанковому заводі ретельно не 
контролюють виконання договірних зобов’язань, що призвело до багатомільйонних втрат, 
повідомляє проект "Марлін" з посиланням на лист аудитслужби. "Невжиття підприємством 
заходів щодо усунення порушень договірної дисципліни, через визнання судом 
контрагентів банкрутами, накопичення дебіторської заборгованості, що є наслідком 
недостатнього рівня внутрішнього контролю за станом виконання договорів, які укладало 
підприємство, - призвело до втрати активів на загальну суму 20,2 млн грн та надалі може 
призвести до втрат на суму 3,9 млн грн", - йдеться у листі Держаудитслужби. За несвоєчасне 
виконання контрактів, укладених з військовими формуваннями у судовому порядку, з КБТЗ 
стягнули штрафів та пені на загальну суму 8,4 млн грн. Також аудитори побачили проблеми 
при співпраці з державними спецекспортерами озброєння. А саме резервування 
спецекспортерами коштів бронетанкового заводу на суми від 14 тис грн до 17 млн грн 
позбавило КБТЗ права розпоряджатися обіговими коштами та спрямовувати їх на 
проведения розрахунків, у тому числі, за борговими зобов’язаннями. Окремо зазначено 
земельне питання заводу. Керівництво КБТЗ не вжило заходів для забезпечення  оформлен-
ня права власності на земельні ділянки загальною площею 47,1 га, які розташовані у межах 
міста Києва. Така халатність може призвести до втрати коштовної землі. Крім того, 
упродовж 2012-2018 рр. бронетанковий завод здійснив витрати на утримання двох 
земельних ділянок загальною площею 4,9 га на загальну суму 3,2 млн грн. Але фактично 
оплачену землю не використовував у своїй діяльності. На момент аудиту питання щодо 
подальшого використання землі керівництвом заводу не вирішено. Нагадаємо, Національне 
антикорупційне бюро підозрює посадовців Київського бронетанкового заводу в 
зловживанні службовим становищем при закупівлі сталі на 57,1 млн грн, яка не відповідала 
конструкторським вимогам. Раніше проект "Марлін" повідомляв, що НАБУ перевірить, куди 
зникла техніка на мільйони з Житомирського бронетанкового заводу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Саудівська Аравія закупила в України ПТРК  

на майже 25 мільйонів доларів 
30.12.2018 

Українські оборонні підприємства зароблять 24,2 млн доларів на 
поставках до Саудівської Аравії вітчизняних протитанкових ракетних 
комплексів «Скіф» та «Корсар». Про це пише ua.news 

Поставку здійснило держпідприємство Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма 
«Прогрес», пише Defence Blog. Йдеться про 30 одиниць протитанкових ракетних комплексів 
«Скіф», 15 одиниць ПТРК «Корсар» та 300 штук ракет до комплексів. Озброєння розробили 
та випустили на столичному держпідприємстві КБ «ЛУЧ». «Скіф» – це назва ПТРК «Стугна-
П» на експорт. Ним озброюють і українську армію. Він встановлений на пусковій установці-
тринозі. Дальність його роботи – 5 тисяч метрів. «Корсар» можна використовувати як зі 
станком, так і без нього (коли стрільба ведеться з брустверу чи плеча). Дальність стрільби – 
2500 метрів, а наведення ракети здійснюється по лазерному променю. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua.news 

 
Украина совместно с Польшей займется  

производством систем ПВО 
09.01.2019 

Польская компания WB Electronics и украинский Укроборонпром 
планируют совместную разработку систем ПВО средней дальности. Об этом 
сообщил представитель WB Electronics Роман Мушал. 

По словам Мушала, новинка будет спроектирована под украинскую управляемую 
ракету R-27. Он также добавил, что большинство необходимых компонентов установки уже 
готовы. Ориентировочно, производство систем противовоздушной обороны начнется через 
три года. Также сообщается, что с новой украино-польской системы ПВО можно будет 
запускать ракеты как с инфракрасной головкой самонаведения так и с активным и 
пассивным радиолокационным самонаведением. Система также будет оснащена 
установкой вертикального пуска. Предполагается, что систему ПВО можно будет 
установить на польский грузовик Jelcz 662D. Как сообщалось ранее, Украина подала 
официальный запрос американским властям относительно покупки систем 
противовоздушной обороны стоимостью $750 миллионов за одну единицу, при 
необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской 
армии. «Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это — морское 
пространство, военно-воздушное пространство. Это то, без чего мы просто не сможем 
обеспечить оборону страны», — рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в 
США Валерий Чалый. Чалый добавил также, что соответствующий запрос был озвучен на 
«наивысшем и высоком уровне», а именно на встречах президентов Украины и США в 
Брюсселе и на встречах украинской стороны c советником американского президента по 
национальной безопасности Джоном Болтоном. При этом другие конкретные подробности 
этого запроса Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на засекреченность информации. 

Читать полностью >>>  
По материалам novavlada.info 

 
Украина начала серийное производство  

ракетных комплексов "Вільха" 
10.01.2019 

Украина начала серийное производство ракетных комплексов 
"Вільха". Об этом министр обороны Степан Полторак сказал в интервью 
правительственной газете "Урядовий кур'єр". 

"В декабре мы получили дополнительный ресурс - 4 млрд гривен на закупку новых 
образцов вооружения и военной техники. Уже начинаем серийное производство ракетного 
комплекса "Вільха", - сообщил он. Отметим, проект «Ольха» (укр. Вільха) — украинский 
проект по созданию реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом 
на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч». На начало 2014 года из дальнобойного ракетного 
оружия Украина имела только управляемые ракеты "Точка-У", срок годности которых уже 
заканчивался, и РСЗО "Смерч" с неуправляемыми ракетами, которые физически и морально 
устаревали. Многочисленные попытки КБ "Южное" создать в прошлом оперативно-
тактический ракетный комплекс (ОТРК) не увенчались успехом, а недорогая управляемая 
дальнобойная ракета стала срочно необходима. Впервые о проекте «Ольха» стало известно 
27 января 2016 года, когда Президент Украины Петр Порошенко на заседании cовета 
национальной безопасности и обороны Украины дал задание разработать комплекс в 
кратчайшие сроки. Главным разработчиком выступил КБ «Луч», а производство наладили 
на заводе ГАКХ "Артем" в сотрудничестве с другими государственными и частными 
предприятиями ВПК. Первые огневые испытания ракеты провели 22 марта 2016 года. 
Тогда Турчинов заявил, что пуски произошли успешно, и ракета поразила цель. 26 августа 
2016 года прошёл очередной удачный этап испытаний РСЗО «Ольха» на базе реактивной 
системы залпового огня «Смерч». В ноябре 2017 года на заводе ГАХК «Артем» начался 
монтаж и наладку линии производства корпусов ракет для ракетного комплекса «Ольха». 
Была установлена ??раскаточная машина RFFM 330-138-300 с ЧПУ турецкой фирмы Repkon. 
Эта машина специально предназначена для производства высокоточных деталей 
цилиндрической полой формы. Машина имеет возможность формировать ротационно-
симметричные полые детали с разной толщиной стенок.  

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 

 
 

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
Израиль приобрел украинскую  

«Кольчугу-М» — СМИ 
03.01.2019 

Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию 
радиотехнической разведки "Кольчуга-М", но официального подтверждения 
этой информации пока нет.  

Как сообщает Defence Blog со ссылкой на данные ImportGenius, сделка состоялась в 
марте 2018 г. - дочка Укроборонпрома - Укрспецэкспорт - продала израильской компании 
Airsom Ltd. модернизированную в Украине Кольчугу-М. Израиль приобрел украинскую 
«Кольчугу-М» — СМИ. Дальность обнаружения воздушных целей у "Кольчуги" составляет 
800 километров, в то время как у американской "AWACS" - 600 км, а у российской Vega и 
чешской Vera - 400 км. Defence Blog отмечает, что разведкомплекс будет применяться во 
время учений израильских ВВС. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ 

 
Представлен обновленный высокоточный снаряд  

украинского производства 
18.12.2018  

ГП НПК «Прогресс», входящая в состав ГК «Укроборонпром», 
завершило работы над модернизацией и полным импортозамещением 
компонентов из России высокоточного 152-мм снаряда «Квітнік». 

Нежинское предприятие, которое является ведущим разработчиком высокоточных 
снарядов, готово к испытаниям и серийному производству этого высокотехнологичного 
оружия, которое полностью соответствует концепции современной войны по стандартам 
НАТО. «Квітнік» - высокоточный 152-мм снаряд, который на расстоянии до 20 км попадает 
в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Фактически, этот снаряд может попасть в 
лист формата А4 первым выстрелом. Это стало возможным благодаря лазерному 
наведению на цель, которое может осуществляться с беспилотника или наземным 
корректировщик. Такая технология позволяет уничтожать защищенные цели, например, 
командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и тому подобное. 
Достигается тотальное преимущество в контрбатарейной борьбы, когда вражеская 
артиллерия ликвидируется без шанса на получение ответного удара. 

Читать полностью >>>  
По материалам hubs.ua 

 
Завод "Форт" запустил линию по  

производству патронов 
19.12.2018 

На винницком заводе "Форт", который входит в сферу управления МВД, 
запущена линия, на которой по замкнутому циклу изготавливаются пули и 
гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger). 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил завод и ознакомился с 
работой новой производственной линии. "На государственном казенном предприятии 
"Форт", которое входит в сферу управления МВД, мы запустили линию полного цикла 
производства патронов для пистолетов калибров 9х18мм и 9х19мм. Это пистолеты для 
полицейских, нацгвардейцев, пограничников, то есть для всех подразделений системы 
МВД. С запуском этой линии будут полностью удовлетворены потребности наших органов 
МВД в этом виде боеприпасов и дополнительно сможем передавать другим органам или 
даже экспортировать", - сказал Министр. Запуск новой производственной линии стал 
возможным после выделения при поддержке правительства и Минэкономики почти 69 
миллионов гривень, за которые было приобретено оборудование различных мировых 
производителей (США, Чехия, Польша Турция). На сегодня эти производственные линии 
могут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов в 
двухсменном режиме общим количеством 14 млн. штук в год. Со временем на заводе будет 
установлена и линия производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия 
в калибрах от 5,45 мм до 14,5 мм. Отметим, до этого единственным производителем 
боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который 
остался на оккупированной территории Луганской области. 

Читать полностью >>>  
По материалам unian.net 

 
Оборонний завод запідозрили в махінаціях з 

 прицілами для мінометів - ЗМІ 
11.01.2019 

Правоохоронці підозрюють посадовців ПАТ "Завод "Маяк" у 
зловживанні службовим становищем при отриманні від ТОВ "Радіоаптека" 
прицілів до мінометів без укладання договору, що нанесло шкоду державі на 
суму 2,72 млн грн. 

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Оболонського 
районного суду м. Києва, куди прокурор звернувся в рамках кримінального провадження 
№42018100050000117 від 13 червня 2018 року. Зазначається, що з матеріалів досудового 
розслідування відомо, що з 13 по 19 червня минулого року завод "Маяк" провів тендер на 
закупівлю МПМ-44М для мінометів вартістю 2,72 млн грн. Повідомляється, що переможцем 
торгів стало ТОВ "Радіоаптека", яке здійснило поставку необхідних 23 прицілів, хоча 
відповідного договору з нею не було укладено, як і не було проведено оплату поставки. 
"Натомість відповідні розрахунки здійснило дочірнє підприємство "Виробничо-комерційне 
підприємство "Маяк-Сервіс" на користь ТОВ "Фірма Ренал". Після отримання прицілів завод 
направив їх на ремонт на ДП "Шепетівський ремонтний завод"", - йдеться у повідомленні. У 
виданні додають, що на думку слідства, це може свідчити  про поставку "Радіоаптекою" 
несправних чи не нових прицілів. Також зазначається, що з матеріалів досудового 
розслідування відомо, що співробітники столичного СБУ вважають цю фірму фіктивною, бо 
вказаний за адресою реєстрації будинок взагалі фізично відсутній. Також у фірми 
неактивний контактний телефон та відсутній сайт. Повідомляється, що у суді прокурор 
просив доступ до документації "Завод "Маяк" щодо співпраці з "ВКП "Маяк-Сервіс", 
"Шепетівський ремонтний завод" та "Радіоаптекою". "Представник заводу в суді заявив, що 
з клопотання не зрозуміло які саме порушення здійснили посадовці оборонного 
підприємства. Крім того, "Маяк" намагався надавати відповіді на запити правоохоронців, 
хоча не зміг відповісти на всі, бо нині підприємство є фігурантом восьми кримінальних 
справ", - сказано у публікації. У виданні додали, що суд задовольнив клопотання 
прокуратури частково, дозволивши лише тимчасовий доступ до документів, що стосуються 
розрахунків заводу з його дочірнім підприємством "Маяк-Сервіс" за червень-листопад 2018 
року. Повідомляється, що "Завод "Маяк" входить до концерну "Укроборонпром" і відомий 
виробництвом мінометів "Молот", від розривів якого з 2016 року загинуло 13 
військовослужбовців. З березня 2018 року очолює Володимир Гаврилов – колишній чоловік 
та співмешканець Лідії Гаврилової, яка очолює Державну аудиторську службу України і яку 
НАБУ підозрює в незаконному збагаченні. Зазначається, що включно по 2017 рік в 
Держаудитслужбі працював і Гаврилов.  В своїй декларації за 2017 рік він вказав, що є 
власником двох паркомісць та автомобіля Toyota land Cruiser, який він купив новим в 2016 
році. Готівкою він тримав 3 млн грн., 8,5 тис євро та $5 тис. "Радіоаптека" до квітня 2018 
року називалося ТОВ "Ай Ті Коннект", її бенефіціаром був мешканець Молдови Нікіта 
Мунтян. В квітні власником та керівником підприємства став полтавчанин Олександр 
Швецов. Тоді ж було змінено в реєстрі і напрямок діяльності – з неспеціалізованої оптової 
торгівлі на виробництво електронних компонентів. Повідомляється, що власниками "Фірма 
"Ренал" вказані Григорій Ворончук та Лілія Пастущенко. Вона є фігурантом кримінальної 
справи за підозрою в оборудках при співпраці з бронетанковими заводами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pravda.com.ua 
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В 2019 г. государственые ассигнования на исследование  
космоса сократили на 29,7% 

11.12.2018  

Как передает Интерфакс-Украина, объем госфинансирования 
ракетно-космической отрасли Украины в 2019 г. должен составить 2,13 млрд 
грн, что на 14% меньше в сравнении с 2018 годом. 

Данные параметры закреплены в основном финансовом законе страны на 2019 год, 
размещенном на сайте Верховной Рады Украины. Предусмотренное бюджетом-2019 
госфинансирование космической отрасли по линии общего фонда должно составить 2,12 
млрд грн (99,5¿ бюджета). В общем объеме финансирования отрасли по линии общего 
фонда, 1,47 млрд грн (69¿ бюджета отрасли) должно быть направлено на обслуживание 
долговых обязательств по привлеченному под госгарантии кредита на реализацию проекта 
“Создание Национальной спутниковой системы связи (НСС). В 2018 году на эти цели в 
бюджете отрасли по линии общего фонда было предусмотрено 62,5¿ (1,55 млрд грн). На 
выполнение работ по государственным целевым программам и госзаказам в космической 
отрасли в 2019 году по линии общего фонда госбюджета предусмотрено 78,5 млн грн, что 
9,8¿ меньше, чем в 2018 году; на управление и испытания космических средств — 
344,8млн грн, или на 14¿ меньше в сравнении с 2018 годом. На утилизацию твердого 
ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-22 (SS-24 по 
классификации НАТО) в рамках международных обязательств Украины по сокращению и 
ликвидации стратегических вооружений (СТРТ-1), а также госпрограмм по ликвидации 
МБР РС-22 и утилизации ТРТ МБР РС-22 по линии общего фонда предусмотрено 189,5 млн 
грн, что на 29,7¿ меньше, чем в 2018 году. В госбюджете на 2019 год по линии ГКАУ для 
предприятий космической отрасли, в отличие от 2018 года, не предусмотрены расходы на 
выполнение государственных целевых программ реформирования и развития ОПК, 
разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание производственных 
мощностей на предприятиях космической отрасли для производства продукции 
оборонного назначения. В 2018 году на эти цели по линии специального фонда было 
предусмотрено 104,4 млн грн, в 2017 году — 941,2 млн грн, или 32,3¿ в общем объеме 
бюджета космической отрасли. 

Читать полностью >>>  
По матеріалам ukrrudprom.com 

 
КБ «Южное» ввело в эксплуатацию новый много- 
функциональный испытательный центр 

14.12.2018  

В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" (КБЮ, Днепр) 
введен в эксплуатацию новый многофункциональный испытательный 
центр (МФЦ), сообщила в понедельник пресс-служба КБ. 

Согласно сообщению, в открывшемся испытательном комплексе "в режиме 
реального времени будут проходить испытания и отработка взаимодействия различных 
систем авионики и приборов ракетно-космической техники". Как отмечает пресс-служба, 
ввод МФЦ в эксплуатацию позволяет значительно сократить время и затраты на 
разработку, создает широкие возможности для испытаний систем навигации и управления 
ракет. Как уточняют в КБЮ, в состав закупленного без привлечения бюджетных средств 
оборудования первой очереди для нового МФЦ входят трехосевой имитатор движения, 
позволяющий имитировать траекторию полета ракеты в реальном времени, а также 
лабораторная центрифуга для испытаний аппаратуры на устойчивость к высоким 
нагрузкам и контроля качества комплектующих для ракетной техники. Наличие подобного 
оборудования открывает новые возможности для создания систем управления нового 
поколения в соответствии с международными стандартами по разработке элементов 
авионики, - отмечается в сообщении. В 2019 году испытательный комплекс должен 
пополниться оборудованием для испытаний комплектующих ракетно-космической 
техники в широких температурных диапазонах, уточняет пресс-служба. "Открытие центра 
позволит КБЮ выполнять как космические, так и оборонные проекты для отечественных и 
зарубежных заказчиков. К тому же современное и высокоточное оборудование смогут 
использовать для испытаний своих разработок другие украинские предприятия-партнеры 
КБ "Южное", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, создание МФЦ ведется 
КБЮ в рамках выполнения коммерческих международных контрактов, без привлечения 
бюджетных средств. Ранее в ноябре КБЮ также озвучило планы по вводу в эксплуатацию 
уже в самое ближайшее время нового цеха для сборки и испытаний космических аппаратов. 
По данным предприятия, новые мощности, позволяющие производить и испытывать 
одновременно до трех космических аппаратов массой до 2 тонн каждый, планируется 
задействовать в том числе, под выполнение задач национальной космической программы 
на 2018-2022 гг., и в первую очередь, создание отечественных систем дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Объем затрат на строительство нового цеха составил около 50 
млн грн. ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" - одно из базовых предприятий ракетно-
космической отрасли Украины, основной научный центр, владеющий передовыми 
космическими технологиями. Весомая часть продукции и услуг компании поставляется на 
экспорт, включая страны ЕС и США. 

Читать полностью >>>  
По матеріалам bin.ua 
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Год аграрных рекордов и  
старых проблем 

04.01.2019 
Ушедший год для украинских аграриев запомнился рекордным 

урожаем, покупкой крупнейшего и самого проблемного агрохолдинга, а 
правительство опять продемонстрировало нежелание справедливо 
распределить дотации между фермерами и агрохолдингами.  

 
В прошлом году украинский аграрный сектор, который является одним из ключевых 

для национальной экономики, запомнился рекордным урожаем зерновых и в целом, как 
свидетельствуют данные Госстата, за одиннадцать месяцев вырос на 8¿ к аналогичному 
периоду прошлого года. Скорее всего, этот рост сохранится и по итогам всего года. Рост 
сельхозпроизводства не в последнюю очередь обязан рекордному урожаю зерновых, 
который украинские аграрии собрали вопреки неблагоприятным погодным условиям в 
начале лета. По данным Минагрополитики, урожай зерновых в 2018 г. составил 70,2 млн 
тонн. Такой урожай аграрии смогли получить в основном благодаря поздним зерновым - 
кукурузе, подсолнечнику и сое, валовый сбор которых в 2018 г. также стал рекордным. Не 
так хорошо обстояли дела с ранними зерновыми, в частности, с пшеницей, качество 
которой значительно ухудшилось из-за затяжных дождей в начале лета. 

 

  
 
В целом же, благодаря рекордному урожаю, эксперты прогнозируют, что 

производство продукции растениеводства в Украине по итогам года вырастет на 10,6¿. 
Предыдущий рекорд урожая зерновых был зафиксирован в 2016 году на уровне 64,2 млн 
тонн. Рост урожая зерновых в 2018 году поспособствовал и увеличению их поставок на 
внешние рынки. По прогнозам Минагропрода, в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 
2018 - июнь 2019) украинские аграрии экспортируют рекордные 47,2 млн тонн зерна. По 
состоянию на конец декабря экспорт зерновых из Украины уже составил почти половину 
из запланированного - 23,1 млн тонн. Основными рынками сбыта для украинского зерна 
являются Китай, страны Северной Африки, Ближнего Востока и Западной Европы. Стоит 
отметить, что рекордный урожай в 2018 аграрии получили скорее по воле случая - 
неоднозначных погодных условий в начале года, поэтому на повторение рекорда в 
следующем году надеяться пока рано. Вместе с тем, украинские аграрии увеличили 
площади под урожай озимых 2019 г. на 160 тыс. га - до 8,2 млн га. При этом, по состоянию 
на середину октября, 97¿ посевов уже показали всходы. Теперь урожай зерновых 
следующего года зависит от того, насколько удачными окажутся условия зимовки. Пока же, 
по данным Минагропрода, большая часть посевов озимых зерновых находится в хорошем 
состоянии. Еще одна цифра, которая лучше всего характеризует лидерство аграрного 
сектора – валютная выручка от экспорта продукции АПК. Так вот, только за январь-ноябрь 
2018 года она составила свыше 17 млрд. долларов. Это на 621,4 млн долл, больше, чем 
годом ранее за аналогичный период. В Минагропроде уверены: по итогам года экспорт 
агропродукции из Украины может достичь и вовсе рекордных 18 млрд долл.  

 
Рынок земли в «замкнутом кругу» . В декабре ушедшего года Верхновная Рада в 

очередной, уже одиннадцатый раз, продлила мораторий на куплю-продажу земель 
сельскохозяйственного назначения по уже накатанной годами схеме. И это при том, что 
течение всего 2018 года велась активная информационная кампания за введение 
открытого рынка сельхозземли, которая несколько пошатнула скептицизм его 
противников. Тем нее менее 231 проголосовал за продление моратория. Таким образом, 
Украина отложила запуск открытого рынка земли еще на год, хотя все и согласились, что 
мораторий должен быть отменен как архаичная и давно изжившая себя мера. Так, 
Всемирный Банк спрогнозировал, что открытие рынка земли увеличит рост национальной 
экономики до 1,5¿ ежегодно. Беда в том, что правительство и заинтересованные в этом 
вопросе стороны, в первую очередь, средний и малый бизнес, до сих пор так и не сошлись 
во мнении, на каких условиях и с какими ограничениями открытый рынок земли должен 
работать. Пока большинство участников рынка среди главных условий выделяют запрет на 
покупку украинских черноземов иностранцами, предлагают ввести ограничение на 
количество купленных гектаров, дабы избежать концентрации пахотных земель в руках 
нескольких крупных латифундистов и создать приемлемые условия кредитования для 
того, чтобы средний бизнес и фермеры имели возможность покупать земельные участки. В 
остальном же каждая политическая сила «тянет земельный воз» в свою сторону. И именно 
из-за этих разногласий Украина уже много лет не может получить открытый рынок земли. 
При этом, юристы отмечают, что в сложившейся ситуации даже в продлении моратория 
особого смысла и не было – он и так будет действовать до тех пор, пока закон об обороте 
сельхозземель не будет принят. Но, в 2018 году власть решила не отступать от накатанной 
годами схемы, якобы во избежание социального напряжения. 

 
Кому досталась “Мрия”. Кроме рекордного урожая, 2018 год для украинского агро -

сектора запомнился также и крупнейшей за всю историю независимости инвестиционной 
сделкой в аграрном секторе. Saudi Agricultural & Livestock Investment Co., дочерняя 
компания одноименного фонда, купила один из крупнейших отечественных агрохолдингов 
- “Мрию”. Созданный семьей Гут этот агрохолдинг входил не только в десятку крупнейших 
агрохозяйств по размеру земельного банка, но был из самых проблемных в Украине. Дело в 
том, что еще в августе 2014 года бывшая материнская компания «Мрии» объявила дефолт 
из-за долга в размере 1,1 млрд долл.  С февраля 2015 кредиторы – преимущественно 
европейские и американские инвесторы – решили взять под свой контроль ее активы. Они 
не дали возможности обанкротить компанию и пустить её с молотка в счет погашения 
долгов после дефолта. Кстати, на тот момент у «Мрии», по мнению экспертов, оставалось 
активов на 150 млн долл. а долгов — на 1,3 млрд долл. И вдруг, к концу августа, появилась 
сенсация новость – «Мрию» покупает Salic, дочерняя компания созданного Саудовской 
Аравией фонда Saudi Agricultural and Livestock Investment Company. Попутно становится 
известно, что покупка стала возможна после того, как кредиторы и менеджмент «Мрии» 
при активной поддержке Rothschild & Co и известной украинской компании ICU смогли 
загадочно снизить долговую нагрузку на компанию – с 1,1 млрд. долл. до 303 млн. долл. И 
хотя покупка «Мрии» названа экспертами одной из крупнейших и успешных в аграрном 
секторе, она до сих пор вызывает массу. В первую очередь – за сколько саудиты купили 
украинский агрохолдинг с долгами в 300 млн долларов? Официально, в Украине никто 
цифру не называл. Но Financial Times сообщила: саудовским инвесторам сделка обошлась в 
242 млн долларов. Еще 150 млн долларов они пообещали вложить в модернизацию и 
развитие «Мрии». Но самые большие пятна связаны с тем, а кто же на самом деле купил 
агрохолдинг, чьи 150 тыс. га земли разбросаны в шести областях - Тернопольской, 
Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской? По 
официальной версии – инвесторы из Саудовской Аравии. Но в этой истории смущает 
несколько фактов. Во-первых, участие в реструктуризации двух очень близких к 
президенту Порошеко инвестбанкиров: управляющего директор Rothschild & Co Джованни 
Сальветти (он, как известно, управляет компанией «Рошен» президента Петра Порошенко в 
«слепом трасте») и Макара Пасенюка, совладельца инвесткомпании ICU, которого 
журналисты называют не иначе как финансовая тень Петра Алексеевича. Во-вторых, сама 
сделка полностью проходила под патронажем президента Порошенко. Весь мир облетело 
фото, когда подписи под куплей-продажей ставили в Администрации президента под 
аплодисменты Порошенко. И в-третьих, сделку очень быстро согласовали все 
отечественные ведомства, включая Антимонопольный комитет. Но как бы там ни было, 
арабская компания заявила, что намерена до конца 2019 года объединить агрохолдинг с 
ранее купленной еще одной  украинской растениеводческой компанией – СFG. Кстати, 
сотрудничество Украины с Саудовской Аравией в сфере аграрной сфере действительно 
успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, только в январе-
сентябре 2018 года экспорт украинской продукции на рынок Саудовской Аравии вырос на 
17¿ и составил 362,9 млн долл. 

 
Госпомощь для «своих». Не так гладко в уходящем году обстояли дела с 

государственной поддержкой украинского аграрного сектора. Под конец прошедшего года 
Минагропрод получил в свой адрес шквал критики из-за неспособности справедливо 
распределить дотации между агрохолдингами и малым и средним аграрным бизнесом. При 
этом, критиковали существующую систему государственной поддержки аграрного сектора 
все участники рынка - средний и малый бизнес, общественные организации, которые 
защищают его интересы, и даже некоторые представители крупного бизнеса. Дело в том, 
что в 2018 году из более 6 млрд дотационных средств освоено было около 30¿, да и то, 
львиную долю их долю получил один агрохолдинг - МХП Юрия Косюка. В то же время, 
малый и средний бизнес просто не смог воспользоваться дотациями из-за слишком 
запутанной и сложной процедуры участия. Таким образом, к концу года профильные 
аграрные ассоциации, в числе которых “Всеукраинская Аграрная Рада”, Украинский клуб 
аграрного бизнеса, Украинская аграрная конфедерация, Всеукраинская ассоциация 
сельских и поселковых советов, а также Союз птицеводов Украины даже обратились к 

http://ukrrudprom.com/news/V_2019_godu_gosudarstvenie_assignovaniya_na_issledovanie_kosmosa.html
https://bin.ua/companies/228655-kb-yuzhnoe-vvelo-v-yekspluataciyu-novyj.html
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президенту Украины с просьбой отменить неэффективный и неработающий механизм 
государственной поддержки. Такой радикальный шаг был вызван тем, что и до этого 
ассоциации шесть раз обращались к правительству с просьбой упростить механизм 
распределения дотаций, чтобы сделать их доступными среднему и малому бизнесу, но так 
и не были услышаны. По мнению экспертов, правительство специально выстроило систему 
дотаций таким образом, чтобы средства не доходили до малого и среднего бизнеса. Чтобы 
малый и средний бизнес мог этими дотациями воспользоваться, механизм их 
предоставления должен быть простым. Но самое главное – аграрии хотят доступного 
кредитования под вменяемые проценты. Между тем, в профильном ведомстве проблем с 
распределением средств государственной поддержки не видят в принципе. В 2019 году 
власть решила ничего не менять и оставила систему поддержки аграрного сектора в том же 
виде - со всеми ошибками и недочетами, добавив при этом еще две дотационные 
программы, но и те, опять же, в угоду крупному бизнесу. Кроме того, на 2019 год была 
сокращена и сумма финансирования государственной поддержки аграрного комплекса - до 
5,7 млрд грн с 5,9 млрд, что нарушает принятую после отмены спецрежима НДС норму 
Бюджетного кодекса о выплате сельхозпроизводителям 1¿ от аграрного ВВП. 

 
Старые задачи в новом году . Предстоящий год для украинских аграриев обещает 

быть не менее насыщенным и полным новых достижений. И хотя нового рекорда в урожае 
зерновых в 2019 году ожидать пока не приходится, украинские сельхозпроизводители 
продолжают работать над увеличением объемов экспорта. Хотя тут все зависит от решения 
логистических проблем, которые, по мнению экспертов, и стали главным больным местом 
украинского аграрного сектора. Значительно поспособствовать решению этой проблемы 
может принятие закона о допуске частной тяги. Еще одной проблемой, которую 
украинские аграрии должны будут решить в 2019 году является нехватка удобрений и их 
высокая стоимость, что и является главной статьей расходов во время весенней посевной 
кампании уже который год. Госпродпотребслужба совместно с Минагропродом в 
предстоящем году намерена работать над открытием новых рынков сбыта для украинской 
аграрной продукции. В Госпродпотребслужбе отметили, что Украина ожидает открытия 
рынков еще 24 стран, в частности, для экспорта продукции пищеводства в течение 
ближайших двух лет. При этом расширение присутствия украинских товаров на мировых 
рынках будет способствовать и росту национальной экономики, а также увеличению 
инвестиций в украинский аграрный сектор.  

Читать полностью >>>                                                                       © Елизавета Доронцева 
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Трюфелі, жаб'ячі та равликові ферми: як українці опановують новий 
сільськогосподарський бізнес 

10.01.2019 
Коли я натрапляю на якісь унікальні, дивовижні новини про нашу 

країну і наших людей, то починаю автоматично посміхатися. Справді, 
радію. І хочу поділитися з вами. … 

• А чи знали ви, що у нас вирощують африканського сома? Його ще називають 
мармуровий, кларієвий. Це – дієтичний продукт без алергенів, а 100 грамів містять добову 
норму жирних кислот та всього 109 кілокалорій. Риба не має луски. Такий сом швидко 
росте, тому собівартість невисока – десь до 70 гривень. Африканський сом має легені 
замість зябр, за структурою як наші соми, а за смаком – кращі. М'ясо схоже на куряче. 
Гарний копчений або в консервах. Африканський сом може дихати киснем і жити без води 
близько доби, якщо йому не буде холодно. Одним із перших в Україні африканського сома 
почав вирощувати Леонід Осадчий. На покинутому цегельному заводі, за 10 кілометрів від 
Жашкова, він створив чи не найбільшу акваферму. Це було в 2012 році. Спочатку з нього 
сміялись, тому що ніхто не вірив, що щось з цього вийде. А зараз вже є купа послідовників. 
Компанія Bester трохи менше року тому закінчила будівництво ферми з вирощування 
африканського сома. На ринок прийшла французька компанія. Зараз в Україні до десятка 
таких ферм. До речі, найбільше купують африканських сомів в Києві та Одесі. Поцікавтеся 
цією рибою – вона справді того вартує; 

• Трюфелі – дорогі і смачні гриби, які у всьому світі вважаються делікатесом. Вони 
можуть жити під землею на глибині 30-50 сантиметрів. Мають грибний смак з присмаком 
підсмаженого насіння чи волоських горіхів та сильний характерний запах. Отакі білі 
трюфелі почав вирощувати садівник із Львівщини Михайло Костюк. На ринку, до речі, вони 
коштують від 2 до 6 тисяч доларів за кілограм. Поки що ці гриби допомагають рости 
деревам. Але через кілька років садівник очікує зібрати врожай. Українські ресторани, до 
речі, вже почали пропонувати цей унікальний делікатес своїм клієнтам. 

• А от Михайло Костюк вирощує багато різних культур, хоча надає перевагу горіху. У 
нього близько 800 видів! Зараз чоловік зосередився на чорному горіхові. Він використовує 
мікуризацію, тобто симбіоз гриба з рослиною, який покращує ріст і врожайність. За рік вже 
отримав приріст саджанців горіха у 60 сантиметрів. У себе на городі Михайло мікуризував 
майже все, навіть картоплю. А мікуризував не простим грибом, а білим трюфелем. Гриби, 
які поселяються на корінні рослин, стають ніби його продовженням. Допомагають 
засвоювати поживні речовини, якщо є потреба, забезпечують вологою, а ще виділяють 
невелику кількість антибіотиків, відновлюють ґрунт та збільшують урожай щонайменше 
на 30 – 40 відсотків; 

• На Вінниччині ще один садівник, Олександр Джига, теж вирощує трюфель, правда, 
чорний. Він вирішив повернути Україні колишню славу постачальника цих найдорожчих 
грибів у світі. Територія України зручна для культивування трюфелів, оскільки у нас 
сприятливий континентальний клімат і достатньо вологи. А ніша для вирощування білих і 
чорних трюфелів абсолютно вільна. Експерти кажуть, що в Україні вже формується 
культура споживання делікатесу. За розрахунками, можна отримувати 40 тисяч доларів з 
гектару на рік, якщо вирощувати трюфелі. Правда, ростуть вони довго і отримати перший 
урожай можна через роки. Ну, ми ж і про онуків маємо дбати, так? :) 

• А в селі Броска Ізмаїльського району, що на Одещині, Андрій Петков висадив 
фісташки на майже 4-х гектарах землі. В промислових масштабах в нашій країні фісташки 
ще не вирощували. Перші врожаї фермер очікує отримати через 6 років. Садженці купував в 
Узбекистані. Кліматичні умови на півдні Одеської області дуже подібні з погодними 
умовами Центральної Азії. І це дає надію і шанс на успішне вирощування українських 
фісташок. З одного дерева можна отримати від 10 до 25 кілограмів горішків. Фісташки 
продають зараз за ціною 400-500 гривень за кілограм. Іх називають «зеленим золотом» і, 
завдяки високій рентабельності культури, є шанси, що фісташки стануть популярними 
серед українських садівників. На території ЄС фісташки вирощують тільки в Італії, Греції та 
Іспанії. А люблять їх у всьому світі. Так що є куди рухатися. 

• На Житомирщині живуть 700 найщасливіших курей на світі :)Тут є унікальна 
екоферма "Дача", де розводять птицю. Але кури тут – не на м'ясо. Вони несуть смачні 
органічні яйця і не частіше ніж раз на два дні. Почав органічне виробництво Олександр 
Щербина. Він каже, що йому подобається все робити чесно. На цій фермі кури несуться у 
затишних боксах зі шторами, на кожну курку приходиться квадратний метр площі, а їдять 
вони лише корм, вирощений без хімікатів та добрив. 

• Можливо, ви в курсі, що за останні 4 роки ринок українських равликів виріс у 100 
разів. А, відповідно, виріс і експорт. Найбільше наших равликів купує Литва – це 80 
відсотків усього експорту. Щорічне споживання равликів на світовому ринку перевищує 
120 тисяч тонн, а пропозиція покриває попит тільки на 60-70 відсотків. Середня експортна 
ціна складає десь 1 євро за кілограм, в той час як ціна на готові страви з равликів (ескарго) 
можуть бути вищими в 10-20 разів. 

 
 

• Також українські фермери створюють жаб'ячі ферми. Це теж делікатес. Але в 
Україні жаб’ячі лапки не вважають поки що популярним і поширеним продуктом. Тому 
виробники жаб співпрацюють з великими продуктовими магазинами і ресторанами в 
Україні, але в основному вирощують їх на експорт. У світі скорочується популяція жаб у 
всьому світі, зокрема в найбільших країнах-виробниках (Індонезії, Китаї і В’єтнамі), тому 
попит на українських жаб зростає. Сертифікат на експорт жаб’ячої продукції до 
Європейського союзу нині мають 5 вітчизняних компаній. Основний покупець — Франція. 
Вартість кілограма лапок на внутрішньому ринку коливається від 200 до 650 гривень. В 
Європі їх продають по 10-15 євро за кілограм при собівартості 2 євро. 

• На Житомирщині ягідне господарство "Нікдарія" оголосило конкурс на розробку 
роботів, які зможуть працювати на полях. Тут планують збирати лохину за допомогою 
автоматизованої техніки вже у 2019 р. "Нікдарія" має ≈ 100 га землі в Радомишльському 
районі і хоче створити самохідну платформу для перевезення вантажів по полю. Тому 
компанія готова надати грант на три кращих проекти, які їм запропонують. Тестові версії 
господарство планує випробувати на своїх ділянках влітку 2019 року. Найкращу розробку 
компанія готова профінансувати для серійного виробництва. ТОВ "Нікдарія" (ТМ iBerry) є 
одним із найбільш технологічно інноваційних ягідних господарств в Україні. 

• На півдні України вирощують китайський фінік або зізіфус. Він росте у дослідному 
господарстві "Новокаховське", що на Херсонщині. Ціна на саджанці коливається від 70 до 
350 гривень, залежно від віку дерева. Недешево продають і плоди: кілограм сушеного 
фініка коштує 250 гривень, в'яленого – 90. А сушене листя пропонують по 65 гривень за 50 
грамів. Листя китайського фініка впливає на ритміку серцево-судинних процесів, знищує 
деякі патогенні мікроорганізми. 

• Хтось куштував молоко ослиць? Маєте шанс :) Заболотненське вище професійне 
училище № 31, що на Вінниччині, виробляє віслючий сир. Кілограм такого сиру коштує 
1760 євро! А кілограм молока – 58 євро. З молока через два місяці виходить елітний сир, за 
смаком схожий на пармезан. Ще у 2012 році училище придбало в Туреччині 5 віслюків. 
Тепер їх тут вже 50. Все придумав і організував директор – Василь Романцов. Він знає 7 мов 
і об'їздив півсвіту. Доглядають за тваринами студенти. Прибутки також їхні – і вони значно 
перевищують державну стипендію. Стажуються студенти у Франції. Тепер тут збираються 
налагодити виробництво “віслючого мила”. Робитимуть його з молока ослиць – 
неперевершеного косметичного засобу. 
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Структура украинского экспорта: 90% сырья  
и 10% переработки 

11.01.2019 

Украинская аграрная продукция пользуется спросом за рубежом. Об 
этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины. 

Украина экспортирует как сырье, так и продукты переработки (с добавленной 
стоимостью). Пока соотношение этих категорий не сбалансированное (90¿ сырья и 10¿ 
переработки), поэтому страна пока остается “сырьевым придатком” для других стран. Но 
тем не менее, ключевые позиции в экспорте продуктов переработки занимают: 
подсолнечное масло – 47¿, шрот и жмых – 13¿, мясо – 7¿, табачная продукция – 4¿, сахар 
– 3¿, изделия из шоколада – 2¿, кондитерские и хлебобулочные изделия – 1¿, мед – 1%, 
масло сливочное – 1¿, мука – 1%. Более того, Украина имела неплохую экспортную 
динамику в течение 2018 года. В денежном эквиваленте наиболее динамичным было мясо 
и субпродукты домашней птицы (курятина), что, кстати, представляет собой не сырье, а 
продукт с добавленной стоимостью. Прирост экспорта за год составил 31,7¿ или 102,3 млн 
долл. Далее следуют: семена рапса + 11,9¿ (89,5 млн долл. США); кукуруза + 3,6¿ ( 88,3 млн 
долл. США); масло из сурепицы, рапсовой или горчичной + 98,3¿ (48,8 млн долл. США); 
яйца птицы + 68,7¿ (39,7 млн долл. США); жмыхи и другие твердые отходы соевого масла + 
44,5¿ (37,3 млн долл. США); орехи (другие) + 61,5¿ (30 млн долл. США); масло соевое + 23¿ 
(24,9 млн долл. США); шоколад и другие продукты с содержанием какао + 17,8¿ (21,1 млн 
долл. США); маргарин + 31¿ (19,7 млн долл. США); кондитерские изделия из сахара + 20,1¿ 
(18,7 млн долл. США); табак и изделия из него + 6,2¿ (17,7 млн долл. США); плоды и орехи 
сырые или вареные + 29,1¿ (15,6 млн долл. США); хлебобулочные, кондитерские изделия + 
11,3¿ (12,9 млн долл. США); солод + 33,4¿ (12,3 млн долл. США);  жмых и другие твердые 
отходы, полученные при добыче подсолнечного масла + 1,8¿ (12 млн долл. США); масло 
сливочное и другие жиры, производимые из молока + 12,4¿ (12 млн долл. США); вино 
виноградное натуральное + 33,9¿ (8,9 млн долл. США); говядина свежая или охлажденная + 
33,9¿ (8,5 млн долл. США); алкогольная продукция + 8,2¿ (6 млн долл. США); молоко не 
сгущенное + 75,8¿ (5,4 млн долл. США); вода натуральная и минеральная + 13,3¿ (5,2 млн 
долл. США); соль + 24,9¿ ( 4,6 млн долл. США); пиво + 16,1¿ (4,2 млн долл. США). Как 
отмечают в МинАПК, украинское масло больше любят в Азии и ЕС, подсолнечное масло – в 
Индии. Вместе с тем главными потребителями отечественного сливочного масла являются 
Турция и Марокко, соли – Венгрия, кондитерских изделий – Казахстан и Беларусь. В 
министерстве также уверяют, что работают над улучшением динамики экспорта продуктов 
с добавленной стоимостью. 
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Мінагрополітики показало розподіл 5,9 млрд грн  
держпідтримки на 2019 рік. 

13.12.2018 

Відповідні дані на конференції «Ведення агробізнесу в Україні», 
організованої УКАБ, озвучив в.о. міністра аграрної політики та 
продовольства Максим Мартинюк, пише AgroPolit. 

Нагадаємо, що на 2019 рік суму держпідтримки на АПК зменшили на 1 млрд грн - до 
5,9 млрд грн. Максим Мартинюк уточнив, що 1 млрд грн виділено на Фонд регіонального 
розвитку на програми з розвитку сільських територій. Розподіл за ключовими 
держпрограмами виглядає так: 3,5 млрд грн - тваринництво; 882 млн грн - фінансова 
підтримка сільгоспвиробників (компенсація придбання вартості української 
сільгосптехніки); 400 млн грн - на садівництво; 1 млрд грн - фінансова підтримка 
фермерських господарств і програма надання кредитів фермерським господарствам (так 
званий фермерський мільярд); 127 млн грн - здешевлення кредитів в АПК. У 2018 році, на 
підтримку агросектору виділили 6,3 млрд грн, але у грудні парламент зменшив цю суму на 
2 млрд грн. Станом на 26 жовтня на руки за всіма держпрограмами аграрії отримали лише 
15.6¿ від виділеної суми. 
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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал основателя  
ПГ "Пан Курчак" на 170 тыс. грн 

02.01.2019 

АМКУ оштрафовал основателя группы "Пан Курчак", нардепа 
(фракция "Воля народа") Сергея Мартыняка на 170 тыс. грн за 
приобретение контроля над ООО "Агидель" (Волынская обл.) без 
разрешения ведомства. 

Согласно сообщению, в июне-2017 г. предыдущий собственник 50¿ "Агиделя" 
гражданин Польши Януш Квечень продал свою долю в компании С.Мартыняку, который 
стал собственником 100¿ ООО. Мартыняк подал заявку на разрешение концентрации 
после приобретения 100¿ компании. ООО "Агидель" занимается выращиванием цыплят-
бройлеров, сои и рапса. По данным АМКУ, выручка предприятий С.Мартыняка за 2017 год 
составила 2,8 млрд грн. Группа "Пан Курчак" основана в 2001 г. Занимается выращиванием 
сельхозкультур, производством и продажей комбикормов, разведением бройлеров, свиней, 
переработкой мяса. В группу входят ЧП "Западная аграрная компания" (выращивает 
зерновые и технические культуры, обрабатывает 16,7 тыс. га), ООО "Агротехника" 
(производство и реализация комбикормов, имеет 2 комбикормовых завода, завод по 
переработке масличных и 4 элеватора). В группу также входят ООО "Агидель" (инкубация 
цыплят-бройлеров, содержание родительского поголовья; производственная мощность – 
32 млн яиц в год), ООО "Вера-1" (выращивает свиней), ООО "ВМП" (переработка мяса, 
производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов), ООО "Птицекомплекс 
"Губин" (имеет 6 ферм, с годовой мощностью 14 млн голов). Все производственные ресурсы 
группы расположены на территории Волынской области. "Пан Курчак" также имеет сеть 
фирменных магазинов "Мясная точка" и "Смарти" (ООО "Украинские торговые сети"). 

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

 
Агрохолдинг МХП включил Роджера Гари Уиллса  

в состав директоров 
09.01.2019 

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) включил Роджера 
Гари Уиллса в состав директоров. Об этом сообщает служба новостей 
портала fixygen.ua 

Согласно сообщению на Лондонской фондовой бирже, соответствующе решение 
принято на собрании акционеров 28 декабря 2018 г. "Роджер Гэри Уиллс имеет 
значительный опыт работы в сфере инвестиций и финансов, имеет профессиональные 
квалификацию и опыт, необходимые для должности директора компании", - отмечается в 
сообщении МХП. Уиллс возглавляет правление компании "Уиллс Менеджмент Лимитед". 
"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. 
Занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. 
На европейский рынок поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабаты-
ваются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Основателем и 
мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
ЕБРР предоставит $12,5 миллиона кредита для  

ГК "Нива Переяславщины" 
14.01.2019 

ЕБРР предоставляет кредит в $12,5 млн ГК "Нива Переяславщины" на 
расширение мощностей свиноводства и строительство 
мясоперерабатывающего завода. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР. 

Кредит в размере $12,5 млн позволит группе компаний "Нива Переяславщины" 
расширить свиноводческие мощности и построить мясоперерабатывающий завод. МФК 
(Международная финансовая корпорация) параллельно предоставляет компании кредит 
такого же размера", - говорится в сообщении. Проект предусматривает получение 
стимулирующего гранта в размере $455 тыс. на покрытие части стоимости новых котлов на 
соломе и установки по переработке отходов мясного производства. Эти средства будут 
предоставлены в рамках программы ЕБРР - FINTECC (Центр трансфера технологий и 
финансов в области изменений климата), целью которой является передача технологий в 
области смягчения воздействий климатических изменений и адаптации к ним. Отмечается, 
что реализация программы FINTECC началась в Украине в феврале 2016 г. Программа 
FINTECC рассчитана на три года и поддерживается грантовым финансированием 
Глобального экологического фонда в размере $7 млн и Инвестиционного фонда соседства 
(ІФС) ЕС в размере 4 млн евро. Проект также предусматривает грантовое финансирование 
из Общего фонда технического сотрудничества Японии и ЕБРР. ЕБРР является крупнейшим 
финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял 
на себя обязательства по предоставлению почти 13,1 млрд евро в рамках 418 проектов. 

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

 
Новини компаній: «Астарта-Київ» виходить  

на ринок з новим брендом 
14.01.2019 

Компанія «Астарта-Київ» вийде  на ринок зі своїми насінням, 
дослідницькими та агрохімічними лабораторними послугами, які до цього 
використовувала тільки для власних потреб.  

 «Виходимо в цьому році. Справа в тому, що послуги лабораторій ми почали надавати 
вже в 2018 - виконали дослідження для близько 15 тис. га. Наші екіпажі відібрали зразки 
ґрунту, ми їх проаналізували в своїх лабораторіях і видали готові результати цих 
досліджень клієнтам»,  - розповів керівник Astarta Select Тарас Опанасенко. Також компанія, 
за його словами, вийде на ринок з посівним матеріалом в цьому році. У 2018 році «Астарта» 
закуповувала еліту кращих сортів, які тестувала у себе на досвідчених пунктах. Ці насіння 
будуть розмножувати і продавати першу репродукцію. «А висока якість гарантується, по-
перше, тим, що наші насіннєві заводи в с. Бокиївка (Хмельницька обл.) і Шишаках 
(Полтавська облю) обладнані за останнім словом техніки. Наприклад, на насіннєвий лінії в 
Бокиївка серед машин є фотосепаратор, який повністю очищує насіння від будь-яких 
домішок інших сортів і культур і "хворих" зерен. Це дає можливість отримати 
високоякісний посівний матеріал, який ми збираємося продавати», - додав Опанасенко. 
Агрохолдинг «Астарта» поєднує 5 регіональних підрозділів: ТОВ «Полтавазернопродукт», 
ТОВ «Агрофірма ім. Довженка», ТОВ «Добробут» (всі - Полтавська обл.), ТОВ «Хмельницьке» 
(Вінницька обл.) і ТОВ «Волочиськ-Агро» (Хмельницька обл.). Основною діяльністю 
холдингу є виробництво цукру, а також вирощування й реалізація зернових і олійних 
культур, виробництво м'яса й молока. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
 
 
 
 

Президент Roshen покупает агрокомпанию  
в NCH Capital 

18.01.2019 

Антимонопольный комитет позволил компании президента 
кондитерской корпорации «Рошен» (Roshen) Вячеслава Москалевского 
купить компанию «Летичев-Агро» (Хмельницкая обл.). 

«Предоставлено разрешение ПАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный 
корпоративный инвестиционный фонд «Кондитеринвест» (г. Киев) на приобретение доли 
в уставном капитале ООО «Летичев-Агро» (с.Снитовка , Летичевский р-н, Хмельницкая 
обл.), что обеспечивает превышение 50¿ голосов в высшем органе управления общества», - 
говорится в сообщении АМКУ. Согласно данным Единого государственного реестра 
юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, 
конечным бенефициарным собственником «Кондитеринвест» является Вячеслав 
Москалевский, который является президентом и владеет долей в корпорации «Рошен». 
«Летичев Агро» занимается выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур. 
Основные бенефициары - Джордж Рор и Морис Табасиник, которые являются владельцами 
NCH Capital (ГК «Агропросперис»). 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 

 
В "Росток-Холдинг" заявили, что отбили 

очередную атаку титушек 
18.01.2019 

Утром 17 января около трех десятков вооруженных людей ворвались в 
главный офис группы "Росток-Холдинг" и забаррикадировали вход. Об этом 
сообщает издание gordonua.com 

Работники компании не могли попасть на свои рабочие места, владельца компании 
титушки не пропустили на территорию офиса. "Молодчики провоцировали работников и 
полицейских, которые на месте устанавливали обстоятельства очередного рейдерского 
захвата офиса компании. В противостоянии один из сотрудников получил телесные 
повреждения; из-за травмы мужчину госпитализировали. Спецназовцы, которые прибыли 
в поддержку полиции, задержали всех молодчиков с оружием. В конце концов главный 
офис "Росток-Холдинг" был разблокирован. Позже удалось выяснить, что помещение 
"Росток-Холдинг" захватили молодчики с оружием в спортивных костюмах по указанию 
Национального агентства по выявлению и управлению активами (АРМА)", – сказано в 
сообщении холдинга. Адвокаты группы заявили, что действия АРМА противоречат закону, 
а захват офиса – это попытка психологического давления на работников компании. 
Руководство "Росток-Холдинг" повторно обратилось к президенту Украины Петру 
Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко с просьбой вмешаться в ситуацию. Как 
известно, 8 октября 2018 г. правоохранительные органы остановили работу предприятия 
"Росток-Холдинг" из-за решения райсуда Харьковской области, который в качестве меры 
пресечения применил арест активов, запрет собирать урожай и осуществлять продажу 
зерна. На предприятии считают, что одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний 
страны пытаются захватить рейдерским способом. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам gordonua.com 

 
AgroGeneration продает 5 агропредприятий  

с зембанком 30 тыс. га 
19.01.2019 

Компания AgroGeneration продает 5 аграрных предприятий в 
Житомирской, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях с 
зембанком в общей сумме около 30 тыс. га. 

Имена покупателей пока не обнародованы. По данным редакции, этих компаний 
несколько, а их названия малоизвестны украинскому рынку. По словам источников, сделки 
находятся на разных этапах, но часть из них - на финальной стадии. По информации 
Latifundist.com, на данные предприятия AgroGeneration искала покупателей уже давно. 
Переговоры велись, в том числе, с «Эпицентр К», но стороны не смогли договориться. 
«AgroGeneration - публичная компания. Мы не в праве комментировать или распространять 
любую информацию относительно планов и прогнозов компании, которые не были 
обнародованы в официальном релизе. Со своей стороны, мы можем добавить, что компания 
AgroGeneration полностью завершила уборочную кампанию сезона 17/18 в ноябре 2018 г. и 
с тех пор продолжает реализацию собственной продукции как на экспорт, так и на 
внутреннем рынке, а также проводит всю необходимую подготовку к посевной кампании 
нового сезона. Все процессы происходят по планам компании, в соответствии с принципами 
высокой ответственности и при поддержке инвесторов», - прокомментировали 
информацию в AgroGeneration. В 2011 году AgroGeneration приобрела компанию «Винал», 
которая обрабатывала 30 тыс. га во Львовской, Тернопольской и Житомирской областях. 

Читать полностью >>>  
По материалам news.dks.com.ua 

 
Банкрутство "Креатива": "Ощад" та "Укрексім"  

штампують нові мільярдні вимоги 
20.01.2019 

Госпсуд м. Києва - в рамках справи про визнання банкрутом ПрАТ 
“Креатив” - прийняв низку заяву банків про визнання кредитором боржника, 
у т.ч. Ощадбанку, Укрексімбанку та ін. 

ПрАТ "Креатив" було визнано банкрутом постановою Госпсуду м. Києва від 
16.04.2018 (залишена без змін постановою Київського апеляційного госпсуду м. Києва від 
19.06.2018 та постановою Верховного Суду від 09.10.2018). Як писав Finbalance, суд 
констатував, що пасиви боржника (19,4 млрд грн) значно перевищують активи (33,4 млн 
грн), і “наявного у боржника майна, недостатньо для погашення всієї кредиторської 
заборгованості”. 14.06.2017 Госпсуд м. Києва в рамках справи про банкрутство ПрАТ 
«Креатив» визнав вимоги у т.ч. таких кредиторів: Укрексімбанк – 3,4 млрд грн (з яких 3,29 
млрд грн – четверта черга; 127 млн грн – шоста); Ощадбанк – 3,3 млрд грн (з яких 2,7 млрд 
грн – четверта черга; 649,9 млн грн – шоста); ПП "Еллада" – 2,54 млрд грн (четверта черга); 
Укрсоцбанк – 525,3 млн грн (четверта черга); VTB Capital plc – 525,3 млн грн (четверта 
черга); Піреус Банку – 487,1 млн грн (у т.ч. 410,9 млн грн – четверта черга); ВТБ Банку – на 
398,6 млн грн (четверта черга); Erste Group Bank AG (London Branch) – 315,2 млн грн 
(четверта черга); ING Bank N.V. – 315,2 млн грн (четверта черга); UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. – 211,9 млн грн (з яких 205,3 млн грн – четверта черга); Societe 
Generale – 140,1 млн грн (четверта черга); Amsterdam Trade Bank N.V. – 140 млн грн 
(четверта черга); Credit Europe Bank N.V. – 69,8 млн грн (четверта черга); Landesbank Berlin 
AG – 60,1 млн грн (четверта черга);АКА Аусфуркредіт-Гезельшафт м.б.Х. – 51,8 млн грн 
(четверта черга); Raiffeisenbank a.s. – 40 млн грн (з них 33,9 млн грн – четверта черга); 
Ландесбанк Баден-Вюрттемберг – 40 млн грн (четверта черга); Окремо внесені в реєстр 
вимоги кредиторів, які забезпечені заставою боржника: Ощадбанку – 5,9 млрд грн; 
UniCredit Bank AG – 223,4 млн грн; Export Development Canada – 200,5 млн грн; 
Укрексімбанк" – 91,3 млн грн; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – 49,7 млн грн; 
Deere Credit INK – 23,3 млн грн. Укрсоцбанку – на 22,6 млн грн; При цьому суд відмовив у 
визнанні наступних вимог до ПрАТ «Креатив»: VTB Capital plc – 885,9 млн грн; Укрсоцбанку 
– на 870,3 млн грн; Erste Group Bank AG (London Branch) – 531,6 млн грн; ING Bank N.V. – 
531,6 млн грн.; Ландесбанк Баден-Вюрттемберг – 514,8 млн грн; … 

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

https://interfax.com.ua/news/economic/556794.html
http://www.fixygen.ua/news/20190109/agroholding-mhp.html
https://biz.censor.net.ua/news/3106312/ebrr_predostavit_125_milliona_kredita_na_stroitelstvo_myasopererabatyvayuschego_zavoda
http://agravery.com/uk/posts/show/novini-kompanij-astarta-kiiv-vihodit-na-rinok-z-novim-brendom
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/prezident-roshen-pokupaet-agrokompaniyu-u-nch-capital/
https://gordonua.com/news/localnews/v-rostok-holding-zayavili-chto-otbili-ocherednuyu-ataku-titushek-669673.html
http://news.dks.com.ua/index.php/news/zhitomir/30363-agrogeneration-prodaet-5-agropredpriyatij-s-zembankom-30-tys-ga
http://finbalance.com.ua/news/Bankrutstvo-PrAT-Kreativ-Oshchadbank-ta-Ukreksimbank-shtampuyut-novi-milyardni-vimohi
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http://www.astartakiev.com/
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http://rostokholding.com/
http://www.agrogeneration.com/
http://www.creativ-group.com.ua/
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В Україні набула чинності загальнонаціональна оцінка земель  
за межами населених пунктів 

09.01.2019 

В Україні 1 січня цього року набула чинності загальнонаціональна 
нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 
(Закон України №1378-IV). 

Нововведення відміняє необхідність складання техндокументації з нормативної 
грошової оцінки для окремих ділянок сільськогосподарського призначення. Нагадаємо, що  
Верховна Рада зобов’язала Кабмін розробити і подати до 1 березня 2019 р. закон «Про обіг 
земель». Вперше після 1995 р. оцінено всі землі сільськогосподарського призначення на 
території України (крім земель у межах населених пунктів). Грошову оцінку земель 
сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів провели протягом 2018 
р. на площі у 35 млн га згідно з постановою КМУ від 7 лютого 2018 №105 «Про проведення 
загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення». Всі отримані дані розміщені на порталі загальнонаціональної нормативної 
грошової оцінки земель с/г призначення. На сайті є можливість онлайн-розрахунку 
нормативної грошової оцінки як зареєстрованих у Державному земельному кадастрі 
земельних ділянок, так і несформованих об’єктів. Дані про нормативну грошову оцінку 
окремої земельної ділянки здійснюється відповідно до вимог статті 20 Закону України 
№1378-IV «Про оцінку земель» у формі витягу з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку в порядку надання адміністративних послуг. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 

 
В Україні понад 4 мільйонів гектарів землі  

є власністю іноземних компаній! 
13.01.2019 

Більше чотирьох мільйонів гектарів землі уже є власністю іноземних 
компаній і не являються українськими. В черзі на оформлення ще біля трьох 
мільйонів. Про це заявив нардеп Михайло Апостол. 

«Не вірю, що про це не знають очільники держави і нардепи. А чому мовчать і нічого 
не роблять уже майже 30 років? Питання риторичне», – бідкається радник Міністра 
внутрішніх справ, колишній фермер Михайло Апостол. Багато українців думає, що раз є 
мораторій на подаж землі сільськогосподарського призначення, то її ніхто не може купити. 
Насправді, виявляється, це не зовсім так. «У будь-якому випадку мораторій не впливає на 
існування тіньового ринку землі, який процвітає в Україні уже багато років. Що означає 
термін мораторій – це просто моральний запобіжник, який зовсім не призупиняє таких 
незаконних дій в земельних відносинах, як самозахоплення, рейдерство, корупція, 
мінімізація податків, безстрокова оренда, обмін земельними ділянками, заповіти, застава 
землі під фінансові зобов’язання», – тлумачить пан Апостол. Не продовження мораторію, на 
думку радника Міністра, просто дасть можливість всі ці дії узаконити і стимулюватиме 
скупляти землю за різними шахрайськими схемами по мінімальних цінах. «Справжнім 
мораторієм, як це прийнято у всіх розвинених країнах світу, є закон про обіг земель с/г 
призначення, в якому мало б бути вказано: хто має право купляти, де проживати, яку мати 
освіту, досвід роботи, по якій мінімальній ціні, який державний орган має це контролювати. 
У нас закону немає, немає запобіжника, проте є тіньовий ринок!», – підсумовує М.Апостол.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами westnews.info 
 

 
 ЗЕРНОБОБОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ & АГРОТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

Украина экспортировала 24 млн тонн  
зерновых и зернобобовых 

10.01.2019 

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ) по состоянию 
на 9 января т.г. экспортировала 24,137 млн тонн зерновых и зернобобовых, 
что на 14% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.  

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, 
к настоящему времени экспортировано 10,6 млн тонн пшеницы, 3,17 млн тонн ячменя, 9,96 
млн тонн кукурузы. На указанную дату также экспортировано 127,7 тыс. тонн муки. Как 
сообщалось ранее, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. 
Экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 47,2 млн тонн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua  

 
 

 ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ОВОЧІВНИЦТВО 
 

 
 

Украина нарастила импорт  
овощей в 2018 г. 

14.01.2019 

Украина, в силу климатических особенностей, импортирует очень 
много свежих овощей в зимний период. Об этом сообщает служба новостей 
портала allretail.ua  

Однако аналитики EastFruit считают, что страна не полностью пользуется теми 
возможностями в производстве и экспорте овощей, которые открываются перед ней в 
летний период. Так по итогам 2018 г. Украина импортировала овощей и картофеля на $92,5 
млн (без учёта грибов и бобовых культур), в то время как экспорт этих товаров едва 
достигал $40 млн. Таким образом торговый дефицит Украины по овощам и картофелю 
составлял ≈ $53 млн, увеличившись на $20 млн за год. И если экспорт за год вырос всего 
лишь на 7¿, то импорт овощей увеличился сразу на 40¿. «Украина имеет все возможности 
для успешного производства и экспорта качественных овощей в страны Евросоюза и 
Ближнего Востока. Если в Дубае на полках супермаркетов лежит мытая морковь из 
Австралии в декабре, то нет никаких причин почему Украина не могла бы конкурировать с 
Австралией на этом рынке, который находится в несколько раз дальше, и где рабочая сила, 
энергоносители, земля и всё остальное обходятся в несколько раз дороже, чем в Украине», - 
считает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Аналитики отмечают, что Украина имела 
торговый дефицит по всем овощным позициям, кроме замороженных овощей и овощной 
консервации, где торговый профицит был минимальным. В 2018 году резче всего – почти в 
три раза, вырос импорт моркови. Наибольшую экспортную выручку Украине давали 
томаты (26¿) и замороженные овощи (21¿). 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
 

 
 

 САДІВНИЦТВО 
 

 
 

В 2018 году в Украине было заложено почти  
4 тыс. га новых насаждений 

08.01.2019 
В прошлом году в Украине было заложено почти 4 тыс. га новых 

насаждений, из которых на фундук пришлось 1,039 тыс. га, на грецкий орех 
– 0,861 тыс. га. Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно данным ассоциации "Укрсадпром", в 2018 г. яблоневые сады высажены на 
площади – 0,608 тыс. га, голубика – 0,518 тыс. га. "Новые промышленные насаждения 
плодово-ягодных культур, заложенные в 2018 г, были профинансированы правительством 
путем компенсации 80¿ стоимости посадочного материала, что в целом составило 261 млн 
грн, которая была выплачена фермерам из 22 областей Украины", - указывается в 
сообщении. По направлению "возмещение стоимости строительства фруктохранилищ" на 
получение компенсации было подано заявок от производителей на общую сумму 177 млн 
грн. "К сожалению, в пределах предусмотренного финансирования программы поддержки 
отрасли, удовлетворение всех заявок производителей было невозможно. Учитывая 
большой спрос со стороны садоводов на участие в программе государственной поддержки, 
ассоциация в текущем режиме информировала правительство о производственных планах 
садоводов в текущем году, а также предупреждала о необходимости увеличения 
финансирования", - отметили в "Укрсадпроме". … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 

 

 ЯГІДНИЦТВО 

Производитель голубики из Житомирской области  
экспортировал в ЕС 1000 тонн ягод 

08.01.2019 

Один из крупнейших украинских производителей голубики, ООО 
«Бетек» из Новоград-Волынского района Житомирской области, 
экспортировал 1000 тонн ягод в Европу. 

«На площади 325 га, в Новоград-Волынском р-не мы выращиваем только голубику, и 
у нас сейчас самая большая в Украине и одна из крупнейших плантаций ягоды в Европе. 
Экспортом в европейские страны занимаемся более трех лет. Есть партнеры в Голландии, 
Германии, Бельгии и Великобритании. В 2018 г. собрали около тысячи тонн голубики. Всю 
свежую продукцию сразу экспортируем», - рассказал начальник коммерческого отдела ООО 
«Бетек» Андрей Борисенко. Компания «Бетек» основана в 2010 г. Основным направлением 
производства компании является выращивание голубики садовой. … 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
 

 ВИНОГРАДНИКИ 

На Одещині склали перший в Україні  
кадастр виноградників 

10.01.2019 

Одеська область стала першою в Україні, яка склала повний кадастр 
виноградників. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної 
адміністрації, передає портал agronews.ua 

Кадстр містить повну інформацію про місце та площу насаджень, статус земельних 
ділянок, особливості ґрунту та мікроклімату, а також сорт і яке саме вино з нього 
виробляється. “Відтепер є можливість надавати актуальну інформацію не тільки тим, хто 
вже займається виноградарством, а й тільки планує. Адже, окрім безпосередньо кадастру, 
з’явилися картограми екологічних умов районів, які традиційно придатні для виноградар-
ства і де можливе розміщення нових багаторічних насаджень”, – повідомив начальник 
управління агрополітики Одеської ОДА Іван Петрів. Тепер виноградарям-початківцям буде 
значно легче обрати ділянку, взяти участь в аукціоні та отримати її і закласти виноградник. 
Відзначимо, перероблення винограду в 2018 р. зросло на 1,2% порівняно з 2017 р. – до 274,1 
тис. тонн. Із загальної кількості винограду, переробленого на виноматеріали, на власно 
вироблений підприємствами, припало 26,2¿, решта винограду була закуплена. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
 

 ІНФРАСТРУКТУРА 
 ФРУКТОСХОВИЩА 

Бизнесмен из Днепра строит крупнейший  
холодильный комплекс в Украине 

29.12.2018 

Компания «Сады Днепра», учрежденная украинским предпринимателем 
Вадимом Ермолаевым, начала под Днепром строить холодильный комплекс 
площадью 20 тыс. кв. м и вместимостью свыше 19 тыс. тонн яблок.  

В ноябре уже были введены первые 10 камер хранилища. Комплекс должен стать не 
только крупнейшим в Украине, но и самым современным. Благодаря применяемым 
инновационным технологиям будут контролироваться все биохимические процессы в 
яблоке, а его свежесть будет сохраняться круглый год. Хранилище имеет регулируемую 
газовую среду, что дает возможность контролировать температуру и влажность в камере, 
регулировать содержание кислорода и углерода, а также абсорбировать этилен. Более того, 
системой можно управлять при помощи обычного смартфона из любой точки мира. 
Система хранения требует, чтобы холодильные камеры были герметичными. Поэтому при 
строительстве впервые была применена технология сплошной герметизации стыков 
сэндвич-панелей голландской фирмы RibbStyle. Запуск хранилища на полную мощность 
существенно расширит потенциал украинской продукции на иностранных рынках. … 

Читать полностью >>>  
По материалам propertytimes.com.ua 
 
 ВИРОЩУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

 
На Півдні України з’явилися зони, де можна 

вирощувати бавовник 
10.01.2019 

На Півдні України вже з’явилась зона, де сума активних температур 
вище +10°C (головний показник теплозабезпечення території) за вегетацію 
перевищує 3700°C. Про це пише agropolit.com 

Це –  вже північна межа субтропічної рослинності, де можна вирощувати бавовник та 
рис. Про це в інтерв’ю Agravery.com розповіла начальник відділу агрометеорології 
Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. «Раніше українські аграрії вже приймали спроби 
вирощувати бавовник вже приймались, але він не зміг визріти, тепер же це цілком можливо 
зробити», - зауважила експерт. Відзначимо, культивований бавовник хоча і є багаторічною 
рослиною, проте найчастіше його вирощують як однорічник. Основне призначення 
бавовнику - одержання волокна - головної сировини для текстильної промисловості. З 
волокна виготовляють різноманітні тканини, нитки, технічні вироби; з підпушку - вату, 
штучний фетр та інше; з насіння добувають олію. Макуха - цінний корм для 
сільськогосподарських тварин. Крім тканин з бавовника виготовляють колодій, целулоїд 
для фотоплівки, сурогат шкіри, гуми тощо. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 
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 ТВАРИННИЦТВО 
 

 
 

М'ясне і молочне: огляд ринку тваринництва 
України та світу 

02.01.2019 

Для тваринництва України в даний час характерна така ж тенденція, 
як і та, що діє в аналогічній галузі ЄС, хоча причини для їх існування різні. І 
там, і там стада сільськогосподарських тварин скорочуються.  

В Україні це викликано зниженням рентабельності виробництва через, з одного 
боку, збільшення вартості їх змісту, з іншого - проблем з реалізацією по ефективної ціною 
через невисоку купівельну спроможність населення і обмежень з експорту. В Європі 
поголів'я також зменшуються, але інших причин. Головними з них є: проведення політики 
зниження викидів фосфатів; перехід на органічне виробництво; непопулярність 
фермерства як бізнесу серед молодих людей. На ринку ЄС продукція тваринництва також 
знижується в ціні і падає рентабельність її виробництва. Це особливо відчутно б'є по 
аграріям «молодих» членів Союзу, таких як держави Прибалтики. Однак, затовареність 
тваринними продуктами характерна не для всіх регіонів світу. Наприклад, в Йорданії 
поголів'я худоби зростає, незважаючи на проблеми з пасовищами і кормами для нього. 
Значна кількість біженців з Сирії забезпечує зростання обсягу ринку. Та й сама Сирія, у міру 
стабілізації ситуації на її території, вже почала відновлювати своє тваринництво. Курс на 
нарощування поголів'я тварин також взяли Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, Китай, Росія. В 
Україні є всі умови для успішного розвитку тваринницької галузі - багата кормова база, 
багаторічний досвід і недорога робоча сила. Основною перешкодою для зростання є 
обмежені можливості по збуту продукції. Зі збільшенням купівельної спроможності 
населення і розширенням експортного потоку ці обмеження будуть послаблюватися і 
тваринництво нашої країни отримає більше ринкового життєвого простору. 

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

 
В Украине по итогам 2018 г. поголовье КРС 

сократилось на 4,3% 
14.01.2019 

Поголовье КРС в Украине на 1 января 2019 г. составило 3,379 млн. 
голов, что на 4,3% меньше показателя на аналогичную дату 2018 г., в т.ч. 
коров – 1,968 млн. голов (-2,5%). Об этом сообщил Госстат.  

В целом отмечается снижение численности КРС в сельскохозяйственных 
предприятиях на 2,4¿ - до 1,139 млн. голов, а в хозяйствах населения – на 45,3¿, до 2,24 
млн. голов. Также сообщается, что поголовье свиней к началу месяца в сравнении с 
показателем годом ранее сократилось на 2¿ (до 5,987 млн. голов), овец и коз - на 3,1¿ (до 
1,269 млн. голов), в то же время, поголовье птицы увеличилось на 2,9¿ (до 210,788 млн. 
голов). Отметим, по расчетам ученых Института аграрной экономики, валовая продукция 
животноводства в Украине в 2018 г. ожидается на уровне 69,7 млрд. грн., что всего на 0,1¿ 
превысит показатели 2017 г. Об этом со ссылкой на слова заместителя директора 
Национального научного центра «Институт аграрной экономики», члена-корреспондента 
НААН Николая Пугачева сообщила 14 декабря пресс-служба института. По его словам, 
объемы производства мяса – продукции выращивания скота и птицы – несколько превысят 
показатели 2017 г. (+1,4¿) и составят 3,252 млн. тонн. В частности, будет сохраняться 
тенденция увеличения (+5,4¿) производства мяса птицы до 1,673 млн. тонн. При этом 
объемы производства мяса овец и коз останутся почти на прошлогоднем уровне (+0,4¿) и 
составят 27,5 тыс. тонн. Тогда как выпуск мяса КРС уменьшится на 4,9¿ и составит 540,9 
тыс. тонн, а мяса свиней – на 5,8¿, до 974,6 тыс. тонн. Как отметил Н.Пугачев, производство 
яиц ожидается на уровне 16 млрд шт. (+3,2¿), а объемы производства молока уменьшатся 
на 2,1¿ и составят 10,067 млн. тонн. «В целом в 2018 г. наблюдается возобновление роста 
производства отдельных видов животноводческой продукции», – подытожил эксперт. 

Читать полностью >>>  
По материалам apk-inform.com 

 
 ВЕТЕРИНАРІЯ & КОМБІКОРМ (В Т.Ч. ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН) 

 
У Буську збудують завод з переробки відходів  

тваринного виробництва за €10 млн 
13.12.2018 

У сесійній залі Буської райради відбулася зустріч директора ТОВ 
«Фіднова» Андрія Огородніка із представниками громади щодо будівництва 
нового переробного заводу на території Буської міської ради за межами міста.  

Як було повідомлено на зустрічі, ТОВ «Фіднова» на відкритому земельному аукціоні 
придбало земельну ділянку, площею 9.07га, це територія «Райагробуду». На цьому місці 
заплановано будівництво переробного заводу, який буде першим на території України. Це 
буде переробка відходів тваринного виробництва та виготовлення відповідного борошна, 
корму для собак, котів тощо. Вартість будівництва заводу перевищує 10 млн євро. Активна 
фаза виробництва розпочнеться на весні 2019 р. Заплановано працевлаштувати понад  100 
чол. Інвестор невипадково вибрав Буськ, оскільки місто знаходиться в доступній відстані 
від м’ясокомбінатів області, які будуть основними постачальниками сировини. Завод  
власним транспортом  буде здійснювати перевезення сировини до Буська, де її відразу 
будуть переробляти в цілодобовому режимі. Оскільки продукція заводу буде 
експортуватися у європейські країни, то технологія виробництва повинна бути на 
найвищому рівні. На території не заплановано будівництво складу сировини, її не будуть 
тут зберігати, а відразу переробляти, пише місцеве видання «Буськ онлайн». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 

МХП увеличит мощности комбикор- 
мового завода на 40% 

09.01.2019 

Агрохолдинг МХП в 2019 г. планирует увеличить на 40% мощности по 
производству кормов на комбикормовом заводе Винницкой птицефабрики. 
Об этом пишет издание agroportal.ua 

«В кормах используются кукуруза и пшеница фуражного качества. При имеющемся 
спрэде между кукурузой и фуражной пшеницей (пшеница значительно дороже кукурузы), 
безусловно, в кормах выгоднее использовать кукурузу», - рассказал директор агродепарта-
мента МХП Сергей Доброгорский. Также в планах компании дальнейшее увеличение 
производства основных продуктов - мяса птицы, соответственно, наращивание мощностей 
по всей интеграции (производство комбикорма, переработка масличных). «Повышение 
урожая подсолнечника в сравнении с прошлым сезоном позволит удовлетворить 
потребности внутренней переработки. Учитывая тенденции на рынке подсолнечного 
масла и шрота, мы не ожидаем резкого роста цен во второй половине сезона. Изменения в 
части НДС при экспорте сои не позволят удержать прошлогодний уровень экспорта, в связи 
с чем мы предполагаем избыточное предложение данной масличной во второй половине 
сезона», - объяснил он. МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей 
долей на рынке. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от 
выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства 
инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки и сбыта…. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 
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Козья ферма «Шеврет» выставлена  
на продажу 

10.12.2018  

Известная во многих странах украинская ферма «Шеврет», 
расположенная во Львовской области выставлена на продажу. Об этом, 
передают СМИ, заявили её действующие владельцы в социальных сетях. 

Популярным фермерское хозяйство стало, когда начало производить экспорт 
козьего молока и сыра под торговой маркой «Fromages d’Elise». Козья ферма, как её часто 
называют, на самом деле, включает в себя, помимо большого количества коз (более 500 
голов),  и других животных: курей, осликов, гусей, коров и коней. Также, говорится в 
сообщении, вместе с несколькими просторными помещениями, необходимой для 
производства молочной продукции техникой, будущий её владелец получит и немало 
земли – «Шеврету» принадлежит более 120 гектаров земли. Отмечено, что в объявлении 
владельцы сельского хозяйства предпочли не указывать его стоимость. Видимо, этот 
вопрос они намерены обсуждать только с потенциальными покупателями. 

Читать полностью >>>  
По материалам shtrih-kredit.com.ua 

 
Азербайджанець відкрив успішну овечу ферму  

на Київщині (відео) 
10.01.2019 

Азербайджанець Алім Алескеров живе в Україні вже 7 років. У нього 
дружина-українка і двоє дітей. Про свій переїзд не шкодує, хоч і не все 
спочатку складалося добре. 

“Ми вирішили зайнятися коровами. Все почалося з 10 тварин. Але на молоці 
заробити не виходило, та й самих корів потрібно було відразу багато купувати, а це гроші. 
Загалом, справа не ладилася. А овець багато закуповувати не потрібно, бо ж вони швидко 
розмножуються, романовська порода дає потомство по 3-4 ягнят за окіт. Зрештою ми 
продали корів і купили овець. Почали з 50 штук. За рік їх стало близько 200”, – розповідає 
Алім Алескеров. Фермер тримає баранів вже 4 роки, зараз їх 1200 голів. “Взимку стадо 
стоїть у приміщенні, вранці, як правило, заносимо солому, після чого випускаємо їх на 
вулицю, після годування гуляють годину-дві, потім насипаємо зерно. Даємо ячмінь, овес – 
усе натуральне. Годуємо тричі на день: два рази зерном і один раз сіном, люцерною”, – 
зазначив господар. Алім тісно співпрацює зі східними країнами і регулярно постачає 
баранів у рідний Азербайджан і Туреччину. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uatv.ua 
 

 
 ПТАХІВНИЦТВО 
 

 
 

На Мироновской птицефабрике провели 
анализ сточных вод 

10.01.2019 

Эксперты исследовали показатели качества сточных вод, которые 
сбрасываются в р. Росава с Мироновской птицефабрики компании 
«Мироновский хлебопродукт». Об этом сообщает latifundist.com 

Как отметила химик отдела контроля качества воды птицефабрики Татьяна 
Титорчук, забор воды осуществлялся на 500 м выше и на 500 м ниже сброса. «Отбор мы 
осуществляем согласно нормативной документации, указанной в ГОСТ. В стеклянную тару 
отбираем пробу и транспортируем в лабораторию. Подобные исследования мы проводим 
один раз в неделю», - добавила специалист. По просьбе общественности и с целью 
получения независимой экспертизы исследовать качество сточных вод в этот раз взялась и 
кафедра химических технологий Черкасского государственного технологического 
университета. По словам доктора технических наук Виталия Вязовика, их лаборатория 
имеет все необходимое оборудование для водоанализа. … 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 
 

 
 ЗВІРОВІ ГОСПОДАРСТВА 
 

 
 

 

Найбільша норкова ферма в Україні: зарплатня  
в 10 тисяч чи отруйне 

11.12.2018 

Господарство з найбільшим в Україні за кількістю поголів’ям: 50 
тисяч самок норки і ще 200 тис. молодняка планується відкрити у 
Бродівському р-ні Львівщини. Про це пише stopcor.org 

До речі, місцеві мешканці дізнались про це випадково, з соцмереж – повідомляє 
громадський активіст Віктор Палас. Інвестиції, які можуть бути залучені на цей проект, 
сягають 10 мільйонів євро, що дуже тішить місцеву владу. «Ця інвестиція – це є створення 
робочих місць, це є достойний дохід для населення, яке проживає на селі. А так як заявили 
інвестори, що це буде заробітна плата чиста на руки не менше, ніж десять тисяч гривень, я 
вважаю, що на сьогоднішній день це є достойна заробітна плата», - запевняє в.о. директора 
департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Людмила Гончаренко. Натомість екологів 
такі обсяги виробництва насторожують. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами stopcor.org 

 
Производитель крольчатины «Кроликофф»  

получил сертификат халяль 
11.01.2019 

Компания «Кроликофф» (Черкасская обл.) планирует экспортировать 
свою продукцию за рубеж, в частности в мусульманские страны. Для этого 
она уже прошла сертификацию халяль. 

Сейчас на ферме содержится около 80 тыс. кроликов, 13,5 тыс. из них - маточное 
поголовье. В выращивании используют французские технологии. Кормят кроликов 
комбикормом, произведенным на собственном комбикормовом заводе. «Кролик не 
выдерживает химических нагрузок, которые может выдержать свинья или птица, потому 
химии мы не даем вообще, - рассказал ветеринар-технолог кролефермы Владислав Яровой. 
- Не применяются никакие гормональные препараты, антибиотики. Также кролики не 
поддаются инъекционному лечению». Ранее сообщалось, что продается племенное 
хозяйство Кроликофф с замкнутым циклом производства. Территория племенного 
хозяйства составляет 11,4 га (земля в аренде до 2063г.), находится в Черкасской области. Об 
этом сообщают агентство недвижимости, которое выступает в интересах собственника. В 
состав хозяйства входят: фермы по выращиванию кроликов, селекционно-племенное 
хозяйство (построены на основе французских технологий выращивания с применением 
европейского оборудования, не имеющего аналогов в Украине); … 

Читать полностью >>>  
По материалам ukragroconsult.com 
 

https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/myasnoe-i-molochnoe-obzor-rynka-zhivotnovodstva-ukrainy-i-mira
https://www.apk-inform.com/ru/news/1104793
https://www.apk-inform.com/ru/news/1105723
https://zik.ua/news/2018/12/13/u_busku_zbuduyut_zavod_z_pererobky_vidhodiv_tvarynnogo_vyrobnytstva_za_10_1468765
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/mkhp-uvelichit-moshchnosti-kombikormovogo-zavoda-na-40/
http://shtrih-kredit.com.ua/novosti-ekonomiki/shevret-vystavlena-na-prodazhu-kto-stanet-novym-vladeltsem-vsemirno-izvestnoj-fermy/
https://uatv.ua/azerbajdzhanets-vidkryv-uspishnu-ovechu-fermu-na-kyyivshhyni-video/
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http://agroportal.ua/news/ukraina/prodaetsya-plemennoe-khozyaistvo-krolikoff-s-zamknutym-tsiklom-proizvodstva/
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В Україні стрімко подорожчали  
27 соцпродуктів 

05.01.2019 

Під кінець року в Україні суттєво подорожчали 27 соціальних 
продуктів, зокрема овочі. Про це повідомив голова Української Асоціації 
постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. 

Зокрема у грудні 2018 року, порівняно з листопадом, буряк подорожчав на 46%, 
білокачанна капуста – на 30¿, картопля – на 29¿, цибуля – на 24¿, морква, вершкове масло 
й яловичина – на 4¿. Зросли в ціні також, молоко, свинина, сало, олія, курятина та деякі 
інші продукти. Натомість, зафіксовано невелике подешевшання цукру, яєць, рису та гречки. 
А от у січні значного росту вартості перелічених продуктів, за словами Олексія Дорошенка, 
не слід очікувати. «Стабільна гривня, падіння цін на паливо, незначне підвищення 
мінімальної заробітної плати, слабка національна валюта Туреччини, з якої до нас 
надходить взимку значна частина овочів та фруктів та низька купівельна спроможність 
українців у січні обумовить незначну продуктову інфляцію першого зимового місяця. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua  

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

 
 

Компанія Чумак отримала сертифікат  
ORGANIC 

21.12.2018 

Компанія Чумак сертифікована відповідно до стандарту Міжнародних 
акредитованих органів сертифікації з органічного виробництва і 
переробки, еквівалентний регламенту ЄС. 

Аудит був проведений для основних виробничих потужностей для продуктів Кетчуп 
Томатний та Кетчуп Лагідний. Сертифікація за стандартами органічного виробництва є 
продовженням місії компанії з покращення якості харчування споживачів продукції Чумак. 
ПрАТ «Чумак» - виробник харчових продуктів зі штаб-квартирою в м. Каховка. Виробляє 
кетчупи, соуси, майонези, томатну пасту, соки, консервовані овочі, макаронні вироби … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Компанії Чумак 

 
ПСП «Пискивское» расширило производство  

круп, колбас и сыров 
09.01.2019 

ПСП «Пискивское» (Черниговская обл.) начало производить новые 
крупы. После приобретения крупорушки есть возможность выпускать 
ячневую крупу разных сортов, пшеничную. 

Заведующая торговлей «Песковского» Наталья Суслова рассказала, что в проекте - 
также производство манной крупы. Кроме того, хозяйство пополнило новыми позициями 
перечень натуральных колбасных изделий. Расширился и ассортимент сыров. Так, «Гауду» 
теперь предлагают с 16 добавками против двух, что выпускали до недавнего времени, 
отметила Н.Суслова. «Также начали производить рикоттой с добавками: курагой, паприкой, 
изюмом», - отметила она. Мощность производства сегодня составляет 150 кг твердых 
сыров, 2 тонн колбас в день. По словам Натальи Сусловой, «Пискивское» также изучает 
возможность продавать свою продукцию в фирменных магазинах в Чернигове и Киеве. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
 

 
 ПРОДУКТИ  
 БОРОШНОМЕЛЬНО – КРУП’ЯНА  ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Українці менше купують  
макарон 

14.12.2018  

Український ринок макаронів за 2016-18 рр. скоротився на 12%. Про 
це на Ukrainian Food Expo розповіла Олександра Кищук, аналітик Ради з 
питань експорту продовольства (UFEB). 

«Внутрішній ринок макаронних виробів знижується. Український споживач віддає 
перевагу крупам, так як макаронні вироби стабільно зростають в ціні», - пояснює аналітик. 
За цей же час, зазначає вона, експорт макарон зріс на 24¿. Тільки за січень-вересень 2018 р. 
з України було експортовано понад 19 тис. т макаронних виробів загальною вартістю $28 
млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей обсяг зріс на 13¿, порахували в 
UFEB. Зокрема, збільшився експорт до Німеччини (+26¿), Російської Федерації (+23¿) та 
Великобританії (+9¿). Серед ТОП-5 країн, які імпортують найбільше українського продукту 
аналітики виділяють наступні: РФ (17¿ від загального експорту); Молдова (12¿); 
Великобританія (10¿); Німеччина (9¿); Румунія (6¿). Особливе сподівання в UFEB 
покладають на ринки Великобританії, Німеччини та Нідерландів. Вони характеризуються 
великими обсягами споживання макаронних виробів на одну особу та значним імпортом. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroreview.com 
 

Виробництво вівсяної та гречаної крупи виросло – 
аналітики Pro-Consulting 

09.01.2019 

У січні-жовтні 2018 року в Україні зросло виробництво круп. Про це 
на своєму сайті повідомляє прес-служба компанії Pro-Consulting з 
посиланням на Державну службу статистики. 

Виробництво вівсяної крупи збільшилося на 171,1¿ і склало 11,8 тис. т, а приріст 
виробництва гречаної крупи склав 14,7¿. Всього українськими виробниками виготовлено 
50,4 тис. т гречаної крупи. У той же час знизилося виробництво пшоняної крупи (-41%), 
ячмінної (-20,3¿) і кукурудзяної (-11,7¿). За 2018 рік українські виробники виготовили 9,9 
тис. т пшоняної і 10,6 тис. т ячмінної крупи, показники минулого року склали 16,7 тис. т і 
13,3 тис. т відповідно. Зростання показників по виробництву круп пов'язаний зі зміною 
переваг споживачів і невеликим зростанням доходів населення, внаслідок чого більш 
дорогі крупи стали більш затребувані, ніж дешевші. Другий фактор - це зростання посівних 
площ. Їх розміри зараз менші, ніж в 2013 р, але поступово наростають, - повідомляють 
аналітики Pro-Consulting. Відзначимо, в 2018 р. українські аграрії зібрали 130 тис. тонн 
гречки – на 30¿ менше, ніж у 2017 р. (180 тис. тонн). Про це повідомили у Мінагрополітики. 
Водночас в.о. міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк зауважив, що 
скорочення валового виробництва гречки відбулося на тлі високої врожайності і 
зменшення посівних площ. «Але це не означає, що ми самі себе не забезпечуємо, – наголосив 
він. – У нас в аграрній сфері практично нема жодної галузі, підгалузі, культури, виду 
продукту, де б ми виробляли менше, ніж споживаємо. В тому числі це стосується і гречки».  

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

 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

 

Гнідавський цукровий завод отримав  
сертифікат ISO 22000:2005 

11.01.2019 

ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» 4 січня ц.р отримав сертифікат 
відповідності системи менеджменту вимогам стандарту ISO 22000:2005. Про 
це повідомляє прес-служба компанії. 

Відповідно до процедури сертифікації підтверджується, що підприємство Гнідавсь-
кий цукровий завод застосовує систему менеджменту згідно з вищенаведеним стандартом 
у наступних сферах діяльності: «Виробництво цукру з цукрового буряка». ISO 22000 – між-
народний стандарт розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації, пов’язаний з 
безпекою харчових продуктів, який застосовується до всіх організацій агробізнесу. ISO 
22000:2005 «Food safety management systems - Requirements for any organization in the food 
chain» (Системи управління безпечністю харчових продуктів.  

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

 
В Україні на 1 січня 2019 р. зменшились  

цукрові запаси 
18.01.2019 

Розрахункові залишки цукру станом на 1 січня 2019 р. оцінюються у 
1 435 тонн, що на 10% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Про це 
повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу. 

«Із початку поточного маркетингового сезону (вересень-грудень) було вироблено 
1,650 тисяч тонн цукру з буряків, що на 17¿ менше, ніж у відповідному періоді 
попереднього сезону, що обумовлено скороченням виробництва цукросировини. 
Розрахункове внутрішнє споживання цукру за вересень-грудень 2018 року оцінюється в 
457 тисяч тонн», – йдеться у повідомленні. За оперативними даними митної статистики, за 
4 місяці поточного сезону було експортовано 198 тисяч тонн цукру, що на 14¿ більше, ніж у 
вересні-грудні 2017 року. Варто зазначити, що з початку 2018/2019 МР український цукор 
користується активним попитом у країнах СНД — Узбекистані та Азербайджані. Загалом у 
сезоні 2018/2019 МР пропозиція цукру на ринку очікується в обсязі 2 190 тонн, попит 
внутрішнього ринку прогнозується на рівні 1 370 тонн (з розрахунку 30 кг цукру на особу 
на рік). За умови забезпечення на кінець маркетингового періоду оптимальних залишків 
цукру на рівні 320 тисяч тонн, вільний ресурс цукру для можливого експорту у поточному 
маркетинговому сезоні складатиме 500 тисяч тонн. Відзначимо, зпочатку поточного 
маркетингового сезону (вересень-грудень) було вироблено 1 650 тис. тонн цукру з буряків, 
що на 17¿ менше, ніж у відповідному періоді попереднього сезону, що обумовлено 
скороченням виробництва цукросировини. Розрахункове внутрішнє споживання цукру за 
вересень–грудень 2018 року оцінюється у 457 тис. тонн. За оперативними даними митної 
статистики, за 4 місяці поточного сезону було експортовано 198 тис. тонн цукру, що на 14¿ 
більше, ніж у вересні−грудні 2017 року. З початку 2018/2019 МР український цукор 
користується активним попитом у країнах СНД – Узбекистані та Азербайджані. Ураховуючи 
зазначене, розрахункові залишки цукру на 01.01.2019 оцінюються у 1 435 тис. тонн, що на 
10¿ менше ніж на відповідну дату минулого року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
 

 
 

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Vioil запустила новую линию фасовки  
растительного масла 

18.12.2018  

Группа Vioil в ноябре 2018 на Винницком МЖК (ВМЖК) установила и 
запустила новую линия фасовки растительного масла. Об этом сообщает 
портал allretail.ua с ссылкой на Agroportal.ua 

Как говорится в сообщении компании, запуск линии позволит вдвое увеличить 
мощность предприятия по фасовке готовой продукции. Теперь ВМЖК сможет 
расфасовывать 2000 т растительного масла в месяц. «Мы разливаем нашу продукцию в 
пластиковую тару объемом от 1 л до 5 л», - рассказывает председатель правления 
Винницкого масложирового комбината Дмитрий Чаленко. По его словам, практически все 
фасованное масло предназначено для экспортного рынка, где оно пользуется высоким 
спросом. «Особенно это касается високоолеинового солнечной масла, которое мы 
расфасовываем в пластиковую тару объемом 1 л и 5 л», - добавил Чаленко. 

Читать полностью >>>  
По матеріалам allretail.ua 
 

 

 
 

 МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Импорт-экспорт молопродуктов Украины 
за 12 мес. 2018 г. 

10.01.2019 

Объемы экспорта сыров из Украины в 2018 г. составили 8,3 тыс. т, 
что на 7,8% меньше, чем в 2017 г. Об этом свидетельствуют данные 
таможенной статистики, передает agroportal.ua 

Согласно сообщению Государственной фискальной службы, в денежном выражении 
экспорт сыра за отчетный период сократился на 5,2¿ - до $3 млн. Объемы импорта сыров в 
Украину в прошлом году, по сравнению с 2017 г., увеличились на 37¿ - до 13,7 тыс. т, а в 
денежном выражении выросли на 41,4¿ - до $66,8 млн. Экспорт сгущенных молока и 
сливок из Украины в 2018 г. в натуральном выражении сократился на четверть - до 35,5 
тыс. т, в денежном также на четверть - до $59,1 млн. Импорт этих продуктов в 2018 г. 
составил 2,3 тыс. т, что на 38,6¿ превышает показатель 2017 г. В денежном выражении 
импорт сгущенных молока и сливок вырос в полтора раза - до $5,7 млн. Также отечествен-
ные производители в 2018 г. экспортировали 30,3 тыс. т сливочного масла, что практи-
чески соответствует показателям 2017 г. В денежном выражении экспорт этой продукции 
составил $128,5 млн, что также соответствует уровню предыдущего года. Импорт 
сливочного масла на Украину в 2018 г. вырос в натуральном выражении в 1,5 раз - до 1 тыс. 
т. В денежном выражении импорт масла составил $7,4 млн, против $4,4 млн годом ранее. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 
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Новини компаній: «Молочний альянс» минулого року 
наростив продажі на 8% 

10.01.2019 

ГК «Молочний альянс» за підсумками 2018 р. збільшила продажі 
на 8% порівняно з 2017 роком – до 5,7 млрд грн. Про це повідомив голова 
наглядової ради групи «Молочного альянсу» Сергій Вовченко. 

«У 2018 році ми вийшли на 5,7 млрд грн продажів і приросли на 8¿, – зазначив він. – 
Ми недобрали 250 млн грн до динамічної цифри в 6 млрд грн. Три кварталу йшли в 
запланованому темпі, але четвертий, який повинен бути успішним, став гіршим кварталом. 
У четвертому кварталі призупинився експорт, погіршилися внутрішні продажі проти 
третього кварталу». За словами Сергія Вовченка, падіння продажів в країні пов'язане з 
погіршенням купівельної спроможності споживачів, експортних продажів – із цінами на 
масло та закупівлею сирного продукту Казахстаном. «У листопаді Казахстан закупив 
сирного продукту менше запланованого, а в грудні – половину від того, що планував», – 
уточнив він. Також серед причин скорочення експорту Сергій Вовченко назвав падіння ціни 
на масло. «У 2017 р. ми продавали масло по $4 тис./тонна, іноді навіть $4,5 тис., – розповів 
він. – Наприкінці 2018 року ціна на масло впала до $3,6 тис., і в четвертому кварталі ми 
зупинили продажі, закрили тільки раніше укладені контракти». На експорт у 2018 р. 
припало 25¿ від загального обсягу виробництва «Молочного альянсу». «Порівняно з 2017 
роком цей показник зменшився через поставки масла і сирного продукту. У 2017 році 
частка експорту становила близько 30¿», – зазначив Сергій Вовченко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Итоги года на рынке молока: производители все больше  

ориентируются на Китай и ЕС 
17.01.2019 

За 11 месяцев прошлого года украинские компании произвели 9,46 
млн тонн молочной продукции, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года (10,387 млн т).   

По данным агентства "ИНФАГРО", сейчас 73¿ сбора молока приходится на долю 
населения, а на фермы только 27¿. Именно снижение надоя в домохозяйствах и привело к 
уменьшению общего производства молока. В июле 2018 г. вступил в силу ДСТУ 3662:2015 
"Молоко-сырье коровье. Технические условия" — документ, устанавливающий стандарты 
для молока сортов "экстра", "высший" и "первый". Но потом было принято решение 
оставить "второй" сорт, чтобы дать фермерам время на модернизацию производств. Для 
молока сорта "второй" утвержденный ранее стандарт будет действовать до 1 января 2020 
года. По словам экспертов, нововведение заставило молочный бизнес переосмыслить 
подходы к качеству продукции. Фермеры стали постепенно отказываться от производства 
дешевого сырья. Государством в прошлом году снова были предложены программы для 
поддержки аграриев. По официальным данным, 4 348 аграрных производителей, из 
которых 60¿ — фермеры, воспользовались программой удешевления техники. Тысячи 
украинцев получили дотации в сумме 320 млн гривен на содержание 270 коров в личных 
хозяйствах. За 9 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 52 животноводческих 
комплекса на 1,2 млрд гривен. Куплено 10,5 тысяч единиц техники по программе 
возмещения. Поддержка кооперативов направлена на модернизацию производственных 
мощностей с целью улучшения качества молока и его изготовления. На развитие 
фермерских хозяйств в 2018 году было заложено в бюджете 1 млрд гривен. В мае поступила 
31 заявка от фермеров, в августе их количество выросло до 471, а в сентябре — до 569. За 9 
месяцев производство молока "экстра" увеличилось на 33,8¿, а "высшего" сорта — на 7,8¿. 
"Важным моментом является рост производства молока "экстра" класса. Даже несмотря на 
снижение прибыльности, производители наращивают производство именно самого 
качественного молока. После закрытия рынка РФ, фермерам пришлось переориентировать 
на Европу, где принимается только молоко "экстра" качества. И это ключевая причина 
развития всего молочного бизнеса", — считает экономист инвестиционного департамента 
продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations ), Андрей Ярмак. В целом по рынку рост объемов 
производства показала цельномолочная продукция и специфические экспортные продукты 
(сухая сыворотка, казеин), а вот производство категории масло/сухое молоко — 
сократилось. Объем производства кефира, сметаны и других квашеных молочных 
продуктов за 11 месяцев вырос на 2,6¿ — до 233,3 тыс. тонн. Объем йогуртов вырос на 
8,8¿ и составил 106,2 тыс. тонн. Также рост показала группа детского питания — молоко и 
сливки для детского питания выросли на 15,7¿ (18,4 тыс. тонн). На 11,7¿ выросло 
производство детского творога (5,7 тыс. тонн). Объем масла за десять месяцев остался на 
прежней позиции (91,3 тыс. тонн). В минус сработало производство сгущенного молока (на 
16,6¿ меньше, всего 35,3 тыс. тонн). Производство твердого сыра за год практически не 
изменилось — + 0,6¿ (80,1 тыс. тонн). Объем плавленых сыров вырос на 7¿ — до 23,4 тыс. 
тонн. Эксперты отмечают, что импорт сыров будет увеличиваться, если не произойдет 
девальвация национальной валюты. За 10 месяцев Украина экспортировала 6,05 тыс. тонн 
сыров, что на 7,8¿ меньше, чем в 2017 году.  При этом вырос импорт: за этот же период в 
страну ввезли 9,2 тыс. тонн сыров (+ 35,6¿), рост в деньгах 44,6¿ ($44,9 млн). По данным 
Ассоциации производителей молока, за последний год молочные продукты на прилавках 
магазинов подорожали на 5-15¿. Питьевое молоко жирностью более 1¿ с начала года 
выросло в цене на 7,2¿, а молоко жирностью 3,2¿ в ноябре стоило в среднем 30 грн (+ 
10¿). Цена за килограмм йогурта в декабре составила 60,46 грн (+ 15,2¿), масло 
подорожало на 12,9¿ — до 233,2 грн/кг, а сыр "Российский" на 12¿ (до 204 грн/кг). 
Закупочная цена на "экстра" сорт молока начала расти во второй половине августа. Тогда 
молоко этой группы подорожало на 20 коп. — до 9,29 грн/л (с НДС). 

Из лидеров в аутсайдеры (инфографика) >>>  
По материалам delo.ua 
 

 

 

 
 ЧАЙ. КАВА. КАКАО. ЦИКОРІЙ  
 

 
 

Украина увеличила импорт кофе  
за 12 мес. 2018 г. 

11.01.2019 

Одновременно с увеличением импорта сократился экспорт кофе, 
произведенного в Украине. Об этом сообщает портал Соцпортал, ссылаясь 
на издание «Агро Перспектива». 

Импорт кофе, кофейной скорлупы, заменителей кофе в январе-декабре 2018 года 
составил 39 794 тонны на 128 387 тыс. USD. Экспорт кофе, кофейной скорлупы, 
заменителей кофе, по данным ГФС, в январе-декабре 2018 года составил 255 тонн на 1767 
тыс. USD. Отмечается, что в 2017 году импорт кофе, кофейной скорлупы, заменителей кофе 
составил 30 951 тонну на 106 630 тыс. USD, экспорт - 166 тонн на 1073 тыс. USD. Как 
сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2016 году увеличила импорт 
кофе на 25,8¿ - до 29,74 тыс. тонн, в денежном выражении - на 9,7¿, до $94,63 млн, тогда 
как импорт чая составил 18,31 тыс. тонн против 18,33 тыс. тонн в 2015 году, в денежном 
выражении импорт сократился на 11,2¿ – до $67,69 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам socportal.info 
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Виробництво консервованої риби 
зросло на 13% 

10.12.2018 

В Україні перероблення та консервування риби, ракоподібних і 
молюсків у січні-жовтні поточного року зросло на 13%, порівняно з 
аналогічним періодом 2017 р.  

Виробництво промислової рибної продукції зросло майже за усіма товарними 
позиціями. Зокрема, за 10 місяців 2018 року було вироблено: філе рибне в'ялене, солене чи 
у розсолі (крім копченого) – 727 т (+23,4¿ до січня-жовтня 2017 року); риба сушена і 
в’ялена – 3 298 т (+22,3¿); оселедці солоні – 2 607 т (+19,1¿); риба солона, крім оселедців – 
1 745 т (+8,7¿); лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений – 388 т 
(+33,8%); риба копчена – 3 932 т (+0,5¿); продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи 
шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті – 2 237 т (+60,6¿); продукти готові й консерви із 
сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті – 12 
501 т (-2,3%); готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, 
маринаді, томаті – 2 806 т (-14,2%); готові продукти і консерви з риби, інші – 9 622 т 
(+17,9%); ікра інших риб – 2 656 т (+27¿). Нагадаємо, українцям надано квоти на вилов 150 
т морського окуня в Атлантиці. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 

 
В Україні зростає споживання риби  

та морепродуктів 
09.01.2019 

Український ринок риби та морепродуктів продовжує 
відновлюватись. Про це повідомляє прес-служба Асоціації «Українських 
імпортерів риби та морепродуктів». 

Стабільність національної валюти протягом 2018 року, деяке зростання доходів 
населення, а також збільшення прихильників здорового харчування та любителів дарів 
моря, забезпечили збільшення обсягів імпорту на 16¿ в кількісному вираженні і на 20,5¿ в 
грошовому вираженні. Всього за 2018 рік імпортовано риби та морепродуктів на 375 000 
тонн (проти 323 000 тонн у 2017 році). У грошовому вираженні рибної продукції 
імпортовано на 630 млн. доларів США (проти 522 млн. доларів США у 2017 році). Імпорт 
замороженої риби склав 290 000 тонн (253 000 тонн в 2017 році) на суму 351 млн. дол. США. 
Імпорт рибного філе склав 24 600 тонн (21 000 тон у 2017 році) на суму 44,2 млн. дол. США. 
Імпорт готової і консервованої риби, а також ікри склав 23 700 тонн (22 100 тонн у 2017 
році) на суму 53,8 млн. дол. США. Імпорт свіжої та охолодженої риби склав 15 400 тонн (12 
300 тонн у 2017 році) на суму 107 млн. дол. США.  При цьому Україна експортувала риби і 
морепродуктів в обсязі 10 500 тонн на общую суму 37 млн. доларів США (проти 34 млн. 
тонн за 2017 рік). Прогноз: за умови стабільності національної валюти, а також зростання 
економіки і рівня доходів населення, є всі передумови для подальшого збільшення 
споживання риби і морепродуктів населенням України. Нагадаємо, 14 грудня 2018 року в 
Міжнародному виставковому центрі відбулася Конференція «Fish and Seafood», в рамках 
якої експерти рибної галузі України обговорили останні новини індустрії, підвели підсумки 
року та обговорили ключові питання на майбутнє. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів»  
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Roshen виділить 160,4 млн грн на другий етап  
реконструкції київської фабрики 

18.12.2018 

Roshen виділить 160,4 млн грн на другий етап реконструкції київської 
кондитерської фабрики "Рошен", повідомило ПАТ "Київська кондитерська 
фабрика "Рошен" e системі розкриття інформації НКЦGФР. 

Кошти будуть використані на благоустрій та озеленення території з облаштуванням 
фонтану на території кондитерської фабрики на пр.Науки, 1 e Голосіївському р-ні столиці. 
Генпідрядником виступає ТОВ "Європейські технології будівництва". Нагадаємо, "Рошен" у 
2018 р. заявив про інвестування 90 млн грн у створення громадського простору на терито-
рії фабрики. Умовна назва проекту реконструкції - "Рошен Плаза". Фабрика не припиняє 
свого існування, але потужності її зменшені. На території залишиться частина виробничих 
приміщень, в одному з корпусів буде офіс, а також об'єкти громадського призначення. 
Перший етап благоустрою фабрики передбачає демонстраційний центр з лінією вироб-
ництва шоколаду, благоустрій площі та відкриття безкоштовного сезонного катка площею 
понад 2 тис. кв. м. Другий етап маэ завершитися в 2019 році, він передбачає установку 
динамічного фонтану і створення технічного комплексу для відео-проекції і світло-
музичного шоу. Роботи із реконструкції, імовірно, завершать до 2020 року. Відзначимо, 
запуск нової фабрики Roshen під Києвом знову відклали. Корпорація Roshen планувала 
запустити нову кондитерську фабрику з виробництва крекерів і печива в Бориспільському 
районі неподалік під Києвом восени 2018 року, але запуск відкладено. … 

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

 
В АВК прокомментировали решение суда  

в пользу Проминвестбанка 

14.01.2019 
Владелец компании АВК Владимир Авраменко заявляет, что 

продолжает вести переговоры о реструктуризации долга с Проминвестбанком, 
в пользу которого в декабре вынес решение Хозсуд Донецкой обл.  

"Несмотря на информационную волну сообщений в СМИ, об удовлетворении иска 
Проминвестбанка к Кондитерской  фабрике АВК в Днепре, считаем целесообразным 
сообщить о том, что фабрика работает в штатном режиме. В то же время компания и в 
дальнейшем находится в переговорном процессе с Проминвестбанком по 
реструктуризации задолженности по кредитным обязательствам", - сообщили LIGA.net в 
пресс-службе компании. Напомним, ранее Проминвестбанк (принадлежит российской 
госкорпорации Внешэкономбанк) отсудил у ЗАО Кондитерская фабрика А.В.К завод в 
Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 млрд. грн. Об этом 
сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Хозсуда Донецкой области от 13 декабря. 
Суд обратил взыскание на недвижимость расположенную на ул. Журналистов в Днепре 
(здесь расположены производственные цеха фабрики А.В.К – Ред.), основные средства и 
транспорт. Указанное имущество в рамках процедуры исполнительного производства 
продадут на публичных торгах, говорится в решении суда. По данным госреестра, 
конечными бенефициарами Кондитерской фабрики АВК являются Владимир Авраменко и 
Валерий Кравец. В октябре 2016 года Авраменко констатировал, что "кредиторами 
компании являются банки страны-оккупанта, а переговоры с ними вести сложно". По его 
словам, он готов был покрыть часть долга АВК, но какую именно долю задолженности 
сможет вернуть банкам, не уточнил. …. 

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

http://agravery.com/uk/posts/show/novini-kompanij-molocnij-alans-minulogo-roku-narostiv-prodazi-na-8
https://delo.ua/business/itogi-goda-moloko-349186/
https://ubr.ua/market/trade/ukraintsy-stali-pit-bolshe-kofe--3862385-3862385
https://ubr.ua/market/trade/ukraintsy-stali-pit-bolshe-kofe--3862385-3862385
https://socportal.info/2019/01/11/ukraina_uvelichila_import_kofe.html
https://agropolit.com/news/10649-ukrayintsyam-nadali-kvoti-na-vilov-morskogo-okunya-v-atlantichnomu-okeani--derjribagentstvo
https://agropolit.com/news/10674-virobnitstvo-konservovanoyi-ribi-zroslo-na-13
http://uifsa.ua/uk/news/news-of-ukraine/results-of-2018-in-the-fish-industry-of-ukraine
http://uifsa.ua/uk/news/news-of-ukraine/sonsumption-of-fish-and-seafood-is-growing-in-ukraine
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/17/643649/
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/554169.html
https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/ukrainskaya-dochka-rossiyskogo-gosbanka-otsudila-fabriku-u-avk
https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/v-avk-prokommentirovali-reshenie-suda-v-polzu-prominvestbanka
http://milkalliance.com.ua/
http://uifsa.ua/uk
http://roshen.com/
http://www.avk.ua/
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Какие украинские компании входят в  
ТОП-100 кондитеров мира 

18.01.2019 

В мировом рейтинге производителей сладостей Candy Industry ТОР-100 
за 2019 год осталось только два украинских производителя вместо ранее 
фигурировавших трех. 

Так, корпорация "Roshen" президента Петра Порошенко за год опустилась на две 
позиции. Она заняла 27 место с оборотом в $800 млн, 10 тыс. сотрудников и 8 производ-
ственных площадок. Кондитерская компания "Конти", которая принадлежит бизнесмену 
Борису Колесникову, потеряла одну позицию в рейтинге. Теперь она  занимает 44 место. У 
"Конти" 5 фабрик и 8 тыс. сотрудников. Оборот группы составляет $473 млн. Кондитерская 
компания АВК, которая принадлежит бизнесмену Владимиру Авраменко,  не вошла в сотню 
крупнейших производителей сладостей мира. В прошлогоднем рейтинге АВК занимала 64 
позицию с оборотом в $275 млн. В первой пятерке мировых кондитеров также произошли 
значительные изменения. Так, первенство по-прежнему удерживает американская 
корпорация Mars. Ее оборот - $18 млрд. На 53-х заводах компании работает 34 тыс. 
сотрудников. На втором месте - итальянская Ferrero Group. Ее оборот - $12,39 млрд. У 
компании 25 производственных площадок. На третью позицию поднялась аргентинская 
компания Arcor. Годом ранее она занимала в рейтинге 10 место. Годовой оборот компании 
составил $12 млрд при 47 заводах, на которых трудятся 22 тыс. сотрудников. Аргентинцы 
потеснили с третьей позиции американского гиганта Mondelez International с оборотом 
$11,79 млрд. Замыкает пятерку лидеров японская Meiji Co. Ltd. Оборот компании составил 
$9.66 млрд. Годом ранее она занимала 4-е место в сотне лучших кондитеров мира. Кроме 
того, в рейтинг впервые вошла ирландская компания Valeo Foods Group, заняв 20 позицию .. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
 СНЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Компанії родинного бізнесу Рибалки з’ясовують  
стосунки у судах 

14.01.2019 

ТОВ "Самоцвіт" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської 
обл. з позовом про стягнення із ТОВ "Украгро-2003" заборгованості у сумі 1,4 
млн грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень. 

У своїй позовній заяві "Самоцвіт" вказує, що підприємство "Украгро-2003" має 
сплатити Товариству 1 млн 411 тис. грн попередньої оплати за договором про надання 
маркетингових послуг. Відповідний договір був заключний у 2014 році. Розглянувши 
матеріали справи, суд задовольнив позовну заяву ТОВ "Самоцвіт" та видав наказ про 
стягнення з ТОВ "Украгро-2003" на користь Товариства заборгованості у сумі 1,4 млн грн. 
Згідно з ухвалою Печерського райсуду, ТОВ “Самоцвіт” і ТОВ “Украгро-2003” входять до 
складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія 
Рибалки. Раніше УНН повідомляв, що за останні три роки ТОВ "Самоцвіт" фігурувало в 100 
кримінальних судових справах. Нагадаємо, що адвокати Рибалки системно погрожують ЗМІ 
за новини про сімейний бізнес нардепа. Також нагадаємо, що депутат Рибалка прогулює 
кожне четверте засідання парламенту, і жодна з його законодавчих ініціатив за останній рік 
так і не стала законом.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Компания "Coca-Cola Украина" запустила новую линию  
мощностью 40 тысяч бутылок в час 

11.12.2018 

Компания "Coca-Cola Украина", принадлежащая американской Coca-
Cola, запустила на заводе в Броварах новую производственную линию 
мощностью 40 тыс. бутылок в час.  

"Со вчерашнего дня (с 10 декабря) эта инвестиция заработала на нашем заводе и 
ежечасно отправляет потребителям 40 тыс. бутылок любимых напитков", - сообщил 
сообщил директор по коммуникациям Coca-Cola Beverages Ukraine Андрей Бублык. 
Официальное представительство компании Coca-Cola в Украине открыто в 1992 году. 
Первый завод компании в Украине был открыт во Львове. В настоящее время компания 
владеет одним заводом в Броварах (Киевская область, заработал в 1998 году). Продукция 
компании распространяется через 21 дистрибьюторский центр. 

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

 
Виробник соків з Черкащини у 2019 р. 

розширить асортимент 
13.12.2018 

ГК «МАЇС» (Черкаська область), що є власником ТМ «Найсік» у 2019 
році планує розширити лінійку соків. Про це під час  виставки Ukranіan 
Food Expo повідомив менеджер торгової марки «Найсік» Іван Богун. 

Наразі асортимент продукції становлять яблучні соки та соки з овочів. На наступний 
рік компанія планує розширити лінійку фруктовими соками з винограду, вишні та малини. 
«Малина у нас є своя, ми самі вирощуємо, а виноград плануємо закуповувати», — сказав він. 
Він зауважив, що сировина проходитиме всі необхідні аналізи. «Ми не один сік не 
випускаємо без аналізу самої сировини. Наприклад, яблучний сік розробляли наші 
технологи, це не один сорт яблук, а декілька, збалансовані до найкращих смакових 
якостей», — зауважив Богун. Та додав, що на сьогодні в лінійці компанії 6 видів соків. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

На Херсонщині відкрили завод з  
виробництва яблучного соку 

13.12.2018 

Компанія «Дніпро» збудувала і запустила сучасний цех з виробництва 
яблучного соку в Генічеському районі Херсонської області. Сік випускатимуть 
під торгівельною маркою «Краса Азова». 

Потужність з перероблення фруктів нового підприємства складає 1,5 тонни/год. За 
годину завод може віджати тонну соку. На підприємстві встановлено обладнання 
австрійського виробництва. Цього року «Дніпро» випускатиме тільки яблучний сік, а на 
наступний рік розширить асортимент яблучно-персиковим, яблучно-виноградним, 
яблучно-сливовим, яблучно-грушевим і яблучно-морквяним соками. Технологія 
виробництва дозволяє виробляти натуральний сік без додавання концентратів, води або 
цукру. Розлив соку проводиться в скло та картон, які упаковуються за європейськими 
стандартами. Для виробництва соку використовують місцеву сировину. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
 
 

 

Новини компаній: ТB Fruit збільшить присутність  
на ринках США та Японії 

14.12.2018 

Компанія Т.B. Fruit, найбільший експортер яблучного концентрату 
планує розширювати свою присутність на ринках США та Японії. Про це заявив 
заступник директора департаменту продажів Т.B. Fruit Олександр Кудін. 

«На сьогодні близько 10¿ яблучного концентрату компанія Т.B. Fruit спрамовує на 
Азійські ринки», - зазначив він на конференції «Fruit, Berries & Vegetables» у межах виставки 
«Ukrainian Food Expo». Він також зауважив, що торговий конфлікт між США та Китаєм 
«зіграв на руку» українським компаніям експортерам яблучного концентрату і вони цього 
року значно розширили обсяг експорту продукції на ці ринки. Оскільки наступного року в 
Японії на етикетках необхідно буде вказувати країну погодження продукції, а репутація 
китайських виробників не дуже хороша, тому в українських виробників з'явився гарний 
шанс. T.B.Fruit об'єднує підприємство «Яблучний Дар» (входять 6 заводів: у Хмельницькій, 
Харківській, Львівській і Вінницькій областях), заводи T.B.Fruit Dwikozy і T.B.Fruit Annopol 
(або - Польща), компанії «Танк Транс Україна» і Tank Trans Polska, які займаються 
внутрішніми й міжнародними перевезеннями наливних вантажів автоцистернами, а також 
садівничий комплекс «Т.Б. Сад» із 700 га садів яблуні, вишні, полуниці й малини. З 2011 
року Т.B.Fruit виробляє соки прямого віджиму під ТМ Galicia. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Аналіз ринку функціональних напоїв  

та ізотоніків України 
26.12.2018 

Наш організм являє собою складну біологічну машину. Як і будь-яка 
машина, він буде надійно працювати тільки за умови належного догляду та 
харчування. Про це пише pro-consulting.ua  

Ця ідея лежить в основі концепції здорового способу життя та існування ринку 
функціональних напоїв. Все більше українців вживають їх для насичення організму 
вуглеводами, органічними кислотами, мінеральними речовинами та іншими біологічно 
активними компонентами, що допомагають йому краще справлятися з навантаженнями і 
протистояти несприятливим умовам зовнішнього середовища. Ринок ізотоніків і 
функціональних напоїв знаходиться в Україні ще на ранньому етапі свого розвитку. 
Більшість цієї продукції імпортного походження. Знецінення національної валюти 
призвело до зростання вартості напоїв і скорочення продажів. Так, в 2017 році обсяг цього 
ринку зменшився на 7¿. Разом з тим, той же самий валютний фактор сприяв збільшенню 
вітчизняного виробництва функціональних напоїв. Він росте, починаючи з 2016 року, і за 
рахунок цього за підсумками 7 місяців 2018-го зафіксовано збільшення обсягу ринку на 8% 
в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Одною з основних умов розвитку 
ринку функціональних напоїв в нашій країні є підвищення купівельної спроможності 
українців. Тому зростання середньої зарплати, що спостерігається в останні роки, дає 
позитивний сигнал його учасникам. Щоб оцінити потенціал для розвитку нашого ринку 
функціональних напоїв досить порівняти їх середнє споживання в Україні - 0,05 літра на 
людину в рік і в Західній Європі і США - понад 100 літрів. Зараз сприятливий момент для 
українських виробників для того, щоб збільшити свою частку на ринку. Для цього 
необхідно не тільки нарощувати кількісні показники випуску, а й розширювати 
асортимент. В даний час вітчизняні виробники випускають тільки вітамінні функціональні 
напої, такі як Aquarte. Інші види даної продукції завозяться з-за кордону. Причому, це не 
тільки напої в рідкому вигляді, а й сухі суміші для їх приготування, наприклад, Isotonic XXI 
Power, Isotonic Sea Energy, Isotonic Athletic Nutrition, ISODRINX Nutrend, Hydrate Perform 
Isostar, ISOTEC Scitec Nutrition, Iso Plus powder Olimp та інші. Основні обсяги поставок йдуть 
з Польщі, Бельгії та Іспанії. Купити функціональні напої в Україні можна як в звичайних 
продуктових супермаркетах - 48¿ від загального обсягу реалізації, так і в спеціалізованих 
торгових точках, в тому числі інтернет-магазинах. Окремі види функціональних напоїв 
можна зустріти навіть на деяких автозаправних станціях. Аналіз ринку показує, що 
подальше підвищення добробуту українського населення буде сприяти збільшенню кола 
споживачів функціональних напоїв і ізотоніків, а значить і зростанню обсягів їхніх 
продажів. Розвиток внутрішнього виробництва даної продукції дозволить не тільки 
знизити імпортну складову ринку, але і наростити експорт. 

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

  
Рынок безалкогольных напитков вырос  

на четверть - итоги 2018 г. 
14.01.2019 

Безалкогольные напитки, несмотря на рост цен в среднем выше, чем у 
большинства продовольственных категорий, приросли по сравнению с 
прошлым годом и в объемах производства, и в денежном выражении. 

Прошлый год был годом восстановления потребления для большинства категорий 
продуктов, и безалкогольные напитки не стали исключением. Примечательно, что продажи 
безалкогольных напитков (минеральная вода, сладкая газированная вода, холодный чай и 
энергетические напитки) в денежном выражении в период декабрь 2017 - ноябрь 2018 (12 
мес.) выросли больше, чем продовольственных товаров - 25,8¿ и 21,4¿ соответственно. 
Как показывают данные аудита розничной торговли Nielsen, потребитель в 2018 году был 
открыт к новинкам. А в случае, когда новый продукт включал еще и какую-либо 
дополнительную выгоду, например, польза или отсутствие угрозы для здоровья, удобство, 
мультифункциональность или имидж, цена выше средней воспринималась потребителем 
спокойно. Именно поэтому безалкогольные напитки, несмотря на рост цен в среднем выше, 
чем у большинства продовольственных категорий, приросли по сравнению с прошлым 
годом и в объемах, и в денежном выражении. Основными драйверами роста стали самые 
большие по объемам продаж категории - минеральная вода и сладкие газированные 
напитки. Эти две категории суммарно составляют более 60¿ продаж всех безалкогольных 
напитков, с показателем роста в денежном выражении 27,1¿ и 27,2¿ соответственно. А вот 
категория энергетических напитков стала лидером по показателю роста, как в объемах, так 
и в денежном выражении в основном за счет роста премиальных брендов. Основными 
трендами 2018 г. стали - удобство, полезность и функциональность, все они очень хорошо 
отобразились в Б/А напитках и повлияли на позитивный рост категории. Так, к примеру, 
газированные напитки росли за счет новых запусков с низким содержанием сахара (польза 
для здоровья). Минеральная вода, которая и без того воспринималась потребителями как 
полезная категория, росла за счет меньших упаковок. Соки также росли за счет так 
называемого single serve, то есть упаковки, которая рассчитана на персональное 
потребление напитка и дополнительной выгоды для потребителя в формате витаминного 
набора для разных сфер жизни, будь то фитнес или поддержка иммунитета. Производители 
в прошлом году решили напомнить украинцам, что соки не только вкусные, но и полезные. 
Интересно также, что значительный прирост продаж показали и собственные марки сетей 
(СТМ) в категории энергетические напитки, хотя доля собственных марок в этой категории 
сравнительно небольшая - 2,1¿, в то время как в среднем по безалкогольным напиткам 
доля в денежном выражении собственных марок сетей составляет  - 3,3%. Лидером по доле 
продаж СТМ в денежном выражении в 2018 г. стала категория холодный чай. От общих 
продаж, эта категория составила в 2018 году 11,2¿ напитка…. 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам delo.ua 
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Индийские фармацевтические производители увеличили  
экспорт в Украину почти до $100 млн 

17.12.2108 

Индийские фармацевтические производители в 2017-2018 
финансовом году нарастили экспорт в Украину на 14,36% по сравнению с 
предыдущим периодом - до $95,96 млн.  

Такие данные на встречи для фармацевтических и растительных препаратов в Киеве 
сообщил исполнительный директор Совета содействия экспорту фармацевтических 
препаратов Индии (PHARMEXCIL) Кини Рагхувеер. По данным Совета экспорт нефасован-
ных препаратов in-bulk из Индии в Украину вырос на 71,14¿ - до $3,44 млн, рецептурных 
препаратов вырос на 11,72¿ - до $87,06 млн. Вместе с тем, на 23,39¿ вырос экспорт аюр-
ведической и растительной продукции – до $2,69 млн. Одним из наиболее перспективных 
направлений сотрудничества Украины и Индии в фармацевтической сфере являются 
совместные проекты по производству БАД, растительных аюрведических препаратов, а 
также активных фармингредиентов (АФИ, субстанций) и готовых лекарственных форм. 
Кроме того, исполнительный директор PHARMEXCIL отметил перспективы сотрудничества 
украинских и индийских фармпроизводителей в сфере трансфера технологий и 
контрактно-исследовательском направлении. В свою очередь глава Ассоциации индийских 
фармацевтических производителей (IPMA) отметил, что сотрудничество с PHARMEXCIL 
имеет важную роль для создания бизнес-возможностей … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» провела зміни  

в керівному складі компанії 
15.01.2019 

Генеральним директором компанії став Андрій Обрізан. До цього він 
очолював проект інноваційної компанії зі штаб-квартирою в Цюріху 
(Швейцарія), яка розробляє IT-продукти в галузях охорони здоров’я. 

Андрій Обрізан має ступінь магістра медицини і ступінь магістра економіки, а також 
пройшов курс підприємництва та інновацій в Haas School of Business, одному з бізнес-
коледжів у складі University of California, Berkeley. Він має дев’ятирічний досвід роботи в 
практичнiй медицині, зокрема – лікарем-анестезіологом. Андрій Обрізан працював у 
провідних українських та міжнародних фармацевтичних компаніях, серед яких: Корпорація 
Артеріум, Біофарма, TEVA/PGT Healthcare, Richter Gedeon. Його ключовими досягненнями у 
цих компаніях були: розробка і реалізація бізнес-планів та стратегій; підбір, навчання і 
мотивація команд; реорганізація відповідно до сучасних стандартів бізнесу; підвищення 
прибутковості; запуск нових брендів; реалізація проектів соціальної відповідальності. «Для 
мене важливо, що після багатьох років роботи в зарубіжних компаніях я повертаюся у 
вітчизняну фармацевтику. Моя мета – вивести «Дарницю» на рівень провідних 
міжнародних фармвиробників. Своїми основними завданнями я бачу укріплення лідерства 
на внутрішньому ринку, налагодження партнерських зв’язків з провідними міжнародними 
виробниками, доповнення продуктового портфелю сучасними, ефективними, але водночас 
доступними лікарськими засобами», - зазначив Андрій Обрізан.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 

 
ПАТ "Фармак" планує вийти на американський  

ринок до кінця 2019 р. 
18.01.2019 

ПАТ "Фармак" до кінця 2019 року планує вивести свою продукцію на 
ринок Америки, повідомив виконавчий директор компанії Володимир 
Костюк на прес-конференції. 

"Частка нашого експорту в 2018 році становила 25¿ усіх обсягів продажу. Ми 
експортували продукцію до різних країн, зокрема до країн Європи, Африки, Азії та 
Австралії. Цього року плануємо вийти на американський ринок", - сказав він. В.Костюк 
також зазначив, що "Фармак" планує співпрацювати з Європейським банком реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) і збільшити інвестиції в розвиток інноваційних технологій компанії. 
"Минулого року ми інвестували близько 700 млн грн у лабораторії, в розробку нових 
лікарських засобів, в ІТ. Цього року ми робимо все, щоб збільшити інвестиції, зокрема, ми 
запланували вкласти близько $35 млн у розвиток ІТ-лабораторії. Започатковуємо багато 
нових проектів. Також ми плануємо активно співпрацювати з ЄБРР", - сказав В.Костюк. За 
його словами, компанія планує розширити свою продуктову лінійку. "Компанія активно 
розвиває продуктову лінійку - щороку випускаємо до 20 нових препаратів. Цього року 
плануємо випустити 23 нові продукти", - повідомив В.Костюк. ПАТ "Фармак" входить до 
трійки лідерів фармацевтичної галузі України, експортує продукцію до 20 країн світу. В 
портфелі компанії - 220 продуктових досьє. Щорічно вона виводить на ринок до 20 нових 
препаратів. У компанії функціонують 19 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP. ... 

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

 
Латвийский фармконцерн с представительством в Украине 

увеличил продажи на 8% в 2018 г. 
18.01.2019 

Латвийский фармацевтический концерн Olainfarm в 2018 году 
увеличил объем реализации продукции на 8% относительно 2017 года - до 
123,645 млн евро. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно сообщению компании, крупнейшими рынками сбыта продукции концерна 
в прошлом году были Россия (31¿ всех продаж), Латвия (28¿), Белоруссия (11¿) и 
Украина (9¿). Больше всего за год вырос объем реализации в Белоруссии - на 54¿. В 
Таджикистане продажи увеличились на 32¿, в Узбекистане и Польше - на 28¿, в России - 
сократились на 5¿. Доход только Olainfarm в минувшем году составил 93,747 млн евро, что 
на 2¿ больше, чем в 2017 г. Объем реализации входящей в концерн аптечной сети Latvijas 
aptieka в 2018 году составил 23,524 млн евро, что на 9¿ больше, чем годом ранее. Оборот 
дочернего предприятия зеленой фармацевтики Silvanols достиг 5,885 млн евро (рост на 
14¿), завода производству эластичных медицинских изделий Tonus Elast и занимающегося 
распространением его продукции в России Elast Medikl - 10,054 млн евро, центров здоровья 
Diamed и Olainmed - 2,599 млн евро, белорусской "дочки" NPK Biotest - 2,36 млн евро. В 
декабре минувшего года оборот Latvijas aptieka составил 2,124 млн евро (рост на 6¿ к 
декабрю 2017 года), Silvanols - 0,558 млн евро (рост на 39¿), Tonus Elast и Elast Medikl - 
0,862 млн евро, Diamed и Olainmed - 0,207 млн евро, NPK Biotest - 0,23 млн евро. 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. Продукция экспортируется в более чем 40 стран. Дочерние 
предприятия расположены в Литве, Турции и Киргизии, представительства - в России, 
Белоруссии, Таджикистане, Албании, Монголии, Узбекистане и на Украине. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 

 
 

 ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

В Минздраве разработали новый техрегламент  
для косметических изделий 

16.01.2019 

В Украине ужесточат требования к производителям и импортерам 
косметических средств. Как к отечественным, так и импортным. 
Соответствующий технический регламент разработали в Минздраве.  

Основная цель постановления КМУ «Об утверждении Технического регламента на 
косметическую продукцию» - обеспечить потребителей более качественной и безопасной 
косметикой, а также облегчить доступ нашей продукции на рынки Европы. В случае 
принятия документа, за его выполнением будет следить Гослекслужба. И все выполнять 
будет непросто. Производителям придется потратиться на совершенствование своего 
производства и изменение косметической рецептуры. На выполнение новых требований 
дадут полтора года после утверждения документа. Технический регламент поставит в 
равные условия всех производителей косметики - украинской и импортной. Действующие 
в Украине старые государственные санитарные правила, основанные еще на старой 
европейской директиве 1976 г., содержат ≈ 412 веществ, запрещенных к использованию в 
производстве косметики. В новом регламенте перечень опасных ингредиентов расширят 
до 1328 веществ. Все потому, что создатели более дешевой косметики часто используют в 
ее производстве синтетические, опасные (канцерогенные) добавки, которые 
накапливаются в организме и, в лучшем случае, могут вызывать кожные раздражения и 
аллергию. А в худшем - серьезные заболевания. Производителей и импортеров вынудят не 
только получать сертификаты безопасности, где обяжут подробно расписать все 
составляющие продукта, но и снабжать косметические упаковки инструкциями и 
предупреждениями о «нежелательных» побочных эффектах от использования. 
Одновременно пропишут требования к внешнему виду упаковки косметики и ее 
маркировке. Чтобы потребителю было предельно ясно, что и для чего он покупает. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам ubr.ua 
 

 
 
 ДЕРЕВООБРОБНА & МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

В Раде требуют от Кубива защитить фанерную  
промышленность Украины 

12.12.2018 

Министерство экономического развития и торговли Украины должно 
принять неотложные меры по защите интересов отечественного фанерного 
производства. Об этом пишет minprom.ua 

"Разделяю обеспокоенность украинских производителей фанеры, вызванную 
протекционистскими действиями Турции и отсутствием адекватной реакции украинской 
власти", - говорится в обращении главы комитета Верховной Рады по промышленной 
политике Виктора Галасюка, адресованном главе Минэкономторга Степану Кубиву. Он 
отметил, что Турция фактически закрыла свой рынок для украинской фанеры - ввела 
индикативные цены на ее импорт и повысила ввозные пошлины до 27¿. Это, вместе с 
существующими там налоговыми льготами для местных производителей, создало 
комплекс условий для развития турецкого фанерного производства и дополнительный 
спрос на сырье. В результате экспорт украинского лущеного шпона (сырье для 
производства фанеры) в Турцию вырос почти в 4 раза по сравнению с 2014 г. "Украина из-
за губительной экономической политики власти в очередной раз подтвердила роль 
ресурсного донора", - подчеркнул глава комитета ВР по промполитике. По его мнению, эта 
красноречивая ситуация далеко не случайна и должна быть учтена, в том числе, при 
согласовании условий соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 
 

 
 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ  
 

 
 

У США та Канаді зустріли Новий рік із ялинковими  
прикрасами з Тернопільщини 

01.01.2019 

Унікальні новорічні скляні ялинкові вироби із Тернопільщини 
прикрасили домівки багатьох жителів США та Канади. Про це повідомив 
засновник товариства «Орбітал», що в містечку Теребовля, Юрій Дзюбан. 

«Наше підприємство діє вже 15 років. Спеціалізуємось на виробництві новорічних 
іграшок. Виробляємо понад 400 найменувань. Понад 70¿ продукції реалізовуємо за 
кордоном. Щороку у європейські країни, США та Канаду відправляємо від 400 тисяч 
оригінальних ялинкових прикрас», - зазначив Дзюбан. За його словами, уся сировина,яку 
використовують під час виробництва новорічних іграшок – екологічно чиста, має 
відповідні сертифікати. Уже кілька років на підприємстві застосовують нові німецькі лаки, 
мають запатентовані авторські розробки із застосуванням рідкого срібла та бісеру. Крім 
того, тут випускають верхівки для ялинок, підвіски, дзвоники, фігурки відомих казкових 
героїв та персонажів мультфільмів. Цьогоріч до асортименту продукції додалися і 
різноманітні свинки, як символ 2019-го, року жовтої земляної Свині і, звичайно, 
рівновеликі скляні кольорові кулі з побажанням щасливого Різдва й Нового року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua  
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АМКУ начал расследование коррупционной схемы в Минюсте:  
следить за имуществом через коммерческий сайт 

10.12.2018 

АМКУ начал расследование ситуации с сервисом "SMS-маяк", 
интегрированном в платформу "Лига. Закон". Об этом сообщила 
госуполномоченной Антимонопольного комитета Агии Загребельской. 

Она уточняет, что с помощью этого сервиса в Минюсте предлагают следить за 
изменением статуса своего недвижимого имущества. За 30 грн в месяц каждый может 
получать СМСки или е-мейлы если в Госреестре прав на недвижимое имущество меняется 
статус. А за 36 грн можно отслеживать сам факт подачи заявления на проведение регистра-
ционного действия по изменению статуса вашего объекта. Своевременное информирова-
ние о таких намерениях позволяют владельцу имущества вовремя обратиться к госреги-
стратору и в суд и заблокировать действия мошенников. Как сообщает Загребельская, дело 
начали по признакам совершения государственным предприятием "НАИС"(Национальная 
автоматизированная информационная система) Министерства юстиции нарушения 
законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного ч. 1 ст. 13 и п. 2 
ст. 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде злоупотребления 
монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг по обеспечению доступа и 
пользования Единственными и Государственными реестрами, что привело к недопущению 
конкуренции на рынке информирования о регистрационных действиях в Государственном 
реестре прав на недвижимое имущество. Предпосылкой для этого решения было 
проведение расследования по заявлению ООО "Современные Системы Домоуправление". … 

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

 

Нові будівельні норми: яке перепланування у квартирі  
вже не потребує дозволу 

19.12.2018 

Уряд затвердив оновлений Перелік будівельних робіт, які не 
потребують документів, що дають право на їх виконання, та після 
закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. 

Відтепер не потрібно дозволів на перепланування не тільки квартир у багатоквар-
тирних будинках, а й торговельних залів та офісних приміщень. "18 грудня 2018 р. Кабінет 
міністрів України затвердив оновлений Перелік будівельних робіт, які не потребують 
документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає 
прийняттю в експлуатацію. Відповідний проект постанови розроблений Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України", - 
повідомляє Урядовий портал із посиланням на заступника міністра регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України Лева Парцхаладзе. Як пояснив Парцхаладзе, торік 
Мінрегіон розробив перелік нескладних будівельних робіт, які можуть виконуватися без 
отримання дозволу та не потребують введення в експлуатацію. На його думку, це значно 
спростило можливість облаштовувати, наприклад, пандуси та інші засоби доступності або 
заміняти блоки балконів, вікон, дверей. "Цього року ми ініціювали розширення цього 
переліку. Зокрема, якщо раніше для перепланування квартири обов’язково потрібно було 
отримувати дозвіл ДАБІ, то тепер такі роботи, якщо немає втручання в несучі конструкції, 
не потребують цих документів”, - додав заступник міністра. Так, згідно з постановою, до 
переліку увійшли роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого 
приміщення, а також нежилого будинку або споруди та приміщень в них (виконання яких 
не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та інженерні системи 
загального користування), що належить до об’єктів за класами наслідків СС1 (незначні 
наслідки), СС2 (середні) та СС3 (значні). Зміни стосуються перепланування не тільки в 
приватних будинках, а й у квартирах багатоквартирних будинків. Крім того, за словами 
Парцхаладзе, можна робити перепланування або переоснащення (без втручання в 
огороджувальні та несучі конструкції) торговельних залів ТРЦ, офісних приміщень бізнес-
центрів, та інших об’єктів, що за класом наслідків належать до СС2 та СС3. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Dragon Capital, приобрела 295 тыс. акций инвестфонда DUPD и  
увеличила долю в акционерном капитале компании 

14.01.2019 
Компания Dragon Capital приобрела 294,82 тыс. акций инвестфонда 

Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о.Мэн) и увеличила 
долю в акционерном капитале компании до 61,17%.  

Как сообщила DUPD на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), 10 января 2019 г. 
Dragon Capital приобрела 294,82 тыс. простых акций стоимостью GBP0,1101 за акцию на 
общую сумму GBP32,5 тыс. ($41,6 тыс.). Фонд DUPD основан в конце февраля 2007 года. 
Акции девелопера котируются на Лондонской фондовой бирже. В рамках IPO и SPO в 2007 
году привлек $308 млн. В его портфеле коттеджные городки в пригороде Киева Riviera 
Villas (суммарная площадь земельных участков – 14,3 га, доля DUPD – 59,6%) и Green Hills 
(16,2 га, 100%), доля в девелоперской компании Arricano, 38 квартир в коттеджном 
комплексе "Садок Вишневый", жилой комплекс Obolon Residences, а также ряд земельных 
участков в разных регионах Украины. DUPD в первой половине 2018 году сократил чистую 
прибыль на 46,5% – до $0,75 млн. В 2017 году фонд увеличил чистый убыток на 3,5% – до 
$4,85 млн. Инвесткомпания Dragon Capital входит в группу компаний "Драгон Капитал", 
основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. 
Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр 
инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. 
Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской 
бизнес ассоциации Томаш Фиала. Как сообщалось ранее, DUPD решил с 1 января 2019 года 
изменить условия договора по управлению инвестициями со своим инвестиционным 
менеджером – компанией DCM Ltd из Dragon Capital Group. В частности, правление DUPD 
приняло решение снизить фиксированную часть вознаграждения DCM Limited до $0,8 млн в 
2019-м и 2020 гг. (ранее - $1 млн). По мнению независимых директоров DUPD Марка 
Ивашко и Лу ван дер Хейдена, приведенному в сообщении, новые условия продолжат 
соответствовать интересам инвестменеджера и акционеров компании и будут 
стимулировать инвестменеджера к максимизации доходов от продажи активов DUPD. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Набережную Киевского моря  
хотят застроить 

15.01.2019 

В Вышгородской мэрии пройдут общественные слушания проекта 
детального плана территории по застройке почти 32 га набережной 
Киевского моря. Об этом сообщает zagorodna.com 

Площадь участка проектирования составляет 31,87 га. В пояснительной записке к 
ДПТ сообщается, что целью проекта является уточнение в более крупном масштабе 
положений генерального плана города, разработанного в 2008 году, а также «Концепции 
застройки набережной Киевского моря», разработанной в 2016 году. «Самым крупным из 
предложенных в ДПТ объектов является малоэтажный просветительско-туристический 
комплекс «Молодежь Украины» и учебное заведение для детей с ограниченными 
возможностями; кроме того – несколько кафе тематической серии «Древний Вышгород», 
комплекс открытых спортивных сооружений, обустройство зоны отдыха с беседками, 
причалов, пляжной зоны с сопутствующими сооружениями и физкультурными 
площадками», – сказано в документе. Отмечается, что расположенное рядом певческое поле 
может стать хорошим местом для проведения фольклорных фестивалей. 

Читать полностью >>>  
По материалам zagorodna.com 

 
У Харківській області незаконно  

приватизували 2 га лісу 
19.01.2019 

Харківська місцева прокуратура №6 розпочала кримінальне 
провадження за фактом зловживання службовим становищем колишніми 
посадовими особами райдержадміністрації (ч.2 ст.364 КК України). 

"За даними слідства, в 2009 році посадові особи під виглядом відведення земель 
сільськогосподарського призначення передали в приватну власність 2 га лісу", - цитує прес-
служба керівника місцевої прокуратури Андрія Яковлєва. За інформацією прокуратури, 
землі лісового фонду були передані без згоди їх постійного користувача - ДП "Жовтневий 
лісгосп". Досудове розслідування проводиться органами поліції. Ведення слідства 
перебуває на контролі керівництва місцевої прокуратури. Також повідомляється, що 
Східний апеляційний господарський суд (м. Харків) підтримав позицію прокуратури і 
задовольнив позов про повернення в комунальну власність Харкова 3 га землі у міському 
Лісопарку. "Постанова суду вступила в законну силу, перебіг її виконання перебуває на 
контролі прокуратури області", - повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області. 
У 2014 році Харківська міськрада своїм рішенням на безоплатній основі передала ділянку 
вартістю майже 59 млн грн у власність одному з обслуговувальних кооперативів. … 
За матеріалами interfax.com.ua 
 

 
 ЖИТЛОВА 

В Украине начал сдуваться пузырь на рынке  
жилой недвижимости 

05.01.2019 
Украинские застройщики уже поняли, что перекачали рынок жилой 

недвижимости  и начали сбавлять темпы. Об этом сообщает служба новостей 
портала hvylya.net 

По данным НБУ, приведенным в последнем отчете о финансовой стабильности, если 
по итогам четвертого квартала 2017 года в эксплуатацию сдали около 50 млн. кв.м жилья, 
то в 2018 г. - меньше 40 млн. В Киеве количество новых квартир, выставленных на продажу, 
уменьшилось с прошлогодних 60 тыс. до 38 тыс. «За 9 мес. объем введенного в эксплуата-
цию жилья уменьшился по Украине на 36¿, а Киеве - на 45¿», - констатируют в НБУ. 
Правда, столь рекордный обвал во многом - «статистический», то есть, связан с «нетипично 
большой базой сравнения». В 2017 г. в том же Киеве количество введенных в эксплуатацию 
объектов выросло почти вдвое, так как действовала сниженная ставка паевого участия и 
готовилось введение новых строительных норм, из-за чего застройщики пытались как 
можно быстрее сдать объекты и оформить документацию. В 2018-м же году последовал 
провал - количество выданных разрешений на строительство обвалилось на 85¿. Но 
реально темпы работ все же замедляются, если и не на 40-50¿, то, как минимум, на треть. И 
в следующем году строить будут еще меньше, - уверен Григорий Перерва. Причин 
несколько. Во-первых, с 1 сентября вступили в силу новые государственные строительные 
нормы (ГСН), которые ужесточают требования к жилым домам. По подсчетам Минрегиона, 
средняя себестоимость квадратного метра жилья в этом году составляет 11,8 тысяч гривен, 
а в некоторых городах еще дороже. Скажем, в Киеве - 13,8 тыс. грн., в Харькове - 12,5 тыс., 
Киевской обл. - около 12 тыс. грн, в Донецкой - 12,4 тыс. грн. и т.д. … 

Читать полностью >>>  
По материалам hvylya.net 

 
Киев и пригород застроят доходными домами:  

что предложат людям? 
17.01.2019 

Меблированная новостройка с ремонтом, техникой и круглосуточным 
обслуживанием - за такую аренду готовы платить по вменяемому ценнику. Об 
этом пишет ubr.ua 

Зарабатывают доходы на домах двумя способами. Первый: один или несколько 
бизнесменов выкупают у застройщика полдома/дом еще на этапе фундамента, а после 
возведения недвижимости, ремонта и полного оборудования создают управляющую 
компанию. После чего начинается самое интересное - сдача в аренду с полным обслужива-
нием по ходу. То есть получение дохода от базовой инвестиции. Такие проекты в Украине 
были, но совсем немного. Чаще реализуется вторая модель - когда строит, ремонтирует, 
сдает в аренду и обслуживает жилье одна структура. Это строительная компания и 
родственные ей предприятия. Кто-то делает доходным весь построенный дом, а кто-то - 
половину или даже четверть. Например, один из четырех подъездов. ¾ или ½ новостройки 
продается, а оставшееся сдается в аренду квартиросъемщикам. Тем, у кого нет денег на 
собственное жилье, но он хочет жить в качественных квартирах. В Киеве средняя 
стоимость аренды однокомнатной квартиры в новостройке сейчас составляет эквивалент 
$500/мес. По мере роста в столице средних арендных ставок, строители все больше 
интересуются доходными домами. В 2019 в этом формате будет запущено сразу несколько 
проектов. «Массовым формат вряд ли станет, но киевский рынок вполне может поглотить 
до десятка доходных домов в классах комфорт, бизнес и премиум», - заверила директор 
Residential Development Solutions Ярослава Чапко. Ключевой момент -инвестиции. … 

 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Квартиры в лизинг - как 
будет работать в Украине >>>  

По материалам ubr.ua 
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 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА 

 
Велика інвесткомпанія придбала  

офісний центр в Києві 
03.01.2019 

Антимонопольний комітет дозволив інвесткомпанії Dragon Capital 
придбати офіс Фортуна-банку в Києві. Про це повідомляє прес-служба 
комітету, передає портал epravda.com.ua 

"Надано дозвіл компанії Dragon Capital Investments Ltd на опосередковане (через ТОВ 
"Інвесткапітал") придбання активів у вигляді нежитлових приміщень, що належать 
Фортуна-банку в Києві", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 20 листопада "Інвесткепітал" 
в ході аукціону придбала центральний офіс Фортуна-банку. Фонд гарантування вкладів 
фізосіб виставив на продаж нежитлову будівлю площею майже 4 тис кв м, а також земельну 
ділянку площею 0,085 га на вул. Боричів Тік, 35-в Подільському районі Києва. Згідно з 
паспортом аукціону, стартова ціна лота була 127,3 млн грн (знижка 30¿ до попередньої 
ціни в 181,9 млн грн). ТОВ "Інвесткепітал" створено в 2017 р., основним видом діяльності є 
надання в оренду та експлуатацію власного та орендованого майна. Згідно з даними 
Єдиного держреєстру, учасниками компанії є "Фінансова компанія "Інвесткепітал" 
(99,98¿), "Драгон Капітал Інвестментс" (0,02¿). Кінцевим бенефіціаром вказано Томаш 
Фіала. Раніше Dragon Capital завершила операцію з придбання у АТ "Укрсоцбанк" бізнес-
парку Horizon Park Business Center площею 69 тисяч квадратних метрів. 

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

 
Dragon Capital покупает у "Ощадбанка"  

логистический центр "Арктика" 
17.01.2019 

Dragon Capital Investments Ltd (Кипр), входящая в ГК Dragon Capital, 
планирует опосредованно приобрести принадлежащий государственному 
"Ощадбанку" логистический центр "Арктика" под Киевом. 

Согласно повестке дня заседания Антимонопольного комитета, регулятор 17 января 
рассмотрит дело о концентрации в виде приобретения компанией Dragon Capital 
Investments Limited через дочернее предприятие "БЦТ" (Киев) активов в виде целостного 
имущественного комплекса – логистического центра, принадлежащего ЧАО 
"Государственный ощадный банк Украины" (Киев). По данным АМКУ, объект размещен по 
улице Черновола (46, 46-а, 46-б, 46-г) в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. По 
данному адресу действует торгово-логистический центр "Арктика" общей площадью 21,46 
тыс. кв. м. Как сообщалось, в начале ноября 2018 года "Ощадбанк" продал "Арктику" на 
аукционе за 195 млн грн на площадке электронных торгов OpenMarket госпредприятия 
СЕТАМ. Логистический центр введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года и предоставляет 
услуги хранения, перемещения и сортировки товаров самого широкого ассортимента. 
Проданный лот включал земельный участок площадью 4,14 га, комплекс для хранения 
продуктов питания площадью 17,12 кв. м, рыбную ярмарку (2,9 тыс. кв. м, земучасток 0,6 
га), административный корпус (1,2 тыс. кв. м, участок 0,11 га), мехмастерскую (175,4 кв. м, 
участок 0,04 га), а также силовое электротехническое и холодильное оборудование. ООО 
"ТЛК Арктика" основано в 2010 году. Центр предоставляет услуги хранения, перемещения 
и сортировки товаров, включает предприятие по высокотехнологичной рыбопереработке. 
Кроме этого, организована продажа на ярмарке свежемороженой и охлажденной рыбы, 
готовой рыбной продукции, морепродуктов. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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В Укравтодоре озвучили масштабные  
планы на 2019 год 

03.01.2019 

И. о. председателя Государственного агентства автомобильных 
дорог Славомир Новак сообщил, что в 2019 г. в Украине появится 500 
кольцевых развязок, 500 островков безопасности и тысяча освещенных 
пешеходных переходов. 

"Украина является сейчас, по моему мнению, единственным государством - я хотел 
сказать, что в Евросоюзе, но еще не так - в Европе, которое имеет независимое обеспечение 
финансирования для улучшения безопасности дорожного движения. 5¿ от поступлений с 
акцизов в дорожный фонд мы записываем на фонд безопасности. И благодаря этим 
средствам со следующего года начинаем строительство 500 кольцевых развязок, 500 
островков безопасности. Это на въездах в населенные пункты для ограничения скорости. И 
построение 1000 бело-красных с освещением современных пешеходных переходов", - 
сказал он. "Это существенно будет менять безопасность дорожного движения. Потому что, 
к сожалению, Украина является лидером в этом "черном" рейтинге смертей на дорогах. И с 
этим нужно жестко бороться. Будем строить также интеллектуальную транспортную 
систему, чтобы автоматически штрафовать за скорость. Но и, в том числе, строить и 
ремонтировать новые дороги, бороться с перегруженными фурами и всеми другими 
вещами, которые будем реализовать с вами", - добавил Новак. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
Топ-10 найбільших дорожніх ремонтників:  

розклад змінився 
04.01.2019 

У 2018 р. у «Прозорро» оприлюднено дані про договори на дорожні 
роботи на 40 млрд грн. Із цієї суми 45%, або 18 млрд грн. припало на 10 
найбільших підрядників, тоді як більше половини підрядів отримали 
десятки інших компаній. 

Цей розклад значно відрізняється від 2017 року. За даними CoST, тоді десятка 
лідерів отримала 70¿ підрядів. Лідером рейтингу як і рік тому залишилось ТОВ 
«Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного з угодами на 
5,39 млрд грн., що склало 14¿ річної суми дорожніх підрядів. За даними «Наших грошей», 
неофіційним покровителем цієї компанії у парламенті вважають голову бюджетного 
комітету Андрія Павелка (БПП). ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» поступилось другим 
місцем турецькій компанії  «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S.». Джерела 
«Наших грошей» вказують, що українська фірма, яку заснували Онур Четінджевіз, Ісхан 
Четінджевіз з Туреччини і львів’янин Олег Фаріон, нібито вже не має стосунку до 
турецького «Onur», а потрапила під вплив першого заступника голови фракції БПП Ігоря 
Кононенка. Відтак турецькі «родоначальники» повернулись на український ринок 
турецькою юрособою. З переліку найбільших підрядників зникла фірма «Альтком», яка за 
часів Януковича мала протекцію від Бориса Колеснікова (тоді віце-прем’єр, а нині нардеп 
від «Оппоблоку»). Після Майдану «Альтком» в 2017 р. знову з’явився у держпідрядах нібито 
за підтримку уряду Володимира Гройсмана, але зараз випав з обойми. У лідерах зявилась 
фірма «Полтавабудцентр» Славіка Асланяна, пов’язана з Араіком Амірханяном, власником 
компанії «Дорлідер», що отримувала великі підряди за часів Януковича. … 

Читати повністю (інфографіка) >>>                              © Юрій Ніколов, Анна Сорока, «Наші гроші» 

За матеріалами nashigroshi.org 
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Українці зможуть повернути гроші за  

неякісні комунальні послуги 
01.01.2019 

З 1 травня 2019 р. українці зможуть вимагати відшкодувань за 
отримання неякісних житлово-комунальних послуг. Про це повідомив 
міністр ЖКГ України Геннадій Зубко за підсумками засідання уряду. 

За його словами, Кабінет міністрів України затвердив відповідну форму скарги на 
якість комунальних послуг та механізм її перевірки. Постанова набуде чинності 1 травня 
2019 р. "Це буде стосуватися перевірок якості послуг з постачання теплової енергії, гарячої 
води, централізованого водопостачання і водовідведення, вивезення побутових відходів, 
управління багатоквартирним будинком", - підкреслив Геннадій Зубко. Для отримання 
відшкодування споживачам комунальних послуг необхідно буде подати акт-претензію і 
дочекатися результатів перевірки якості послуг ЖКХ. Нагадаємо, восени 2018 року в 
Україні вперше ввели контроль опалення. Для цього Національна комісія держрегулювання 
енергетики і комунальних послуг ввела моніторинг показників якості в сфері 
теплопостачання. Зокрема, звітність про безперервність теплопостачання буде подаватися 
щорічно і міститиме дані про середню тривалість перерв у теплопостачанні, їхню кількості, 
а також тривалість ліквідації наслідків аварії понад допустимі терміни. Щорічна звітність 
про якість теплоносія міститиме також кількість випадків недотримання параметрів 
тиску/температури за результатами проведених вимірювань. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами biz.nv.ua 
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Рынок грузовых перевозок  
Украины 

17.12.2018 

Украинский рынок грузоперевозок выходит из крутого пике, 
которые были в 2014 и 2015 г. Эти 2 года были сложными, поскольку 
объемы внешнеторгового оборота упали на 22,8% и 30,2 % соответственно. 

Одной из важных  причин такого падения стала потеря российского направления 
экспорта товаров, сокращение промышленного производства и общее падение экономики 
Украины. Однако, уже в следующем году отечественным экспортерам удалось наладить 
новые каналы поставок и в значительной мере компенсировать потери. Падение внешней 
торговли остановилось в 2016-м, а в 2017-м начался его рост, который продолжился и на 
протяжении трех кварталов текущего года. Основным видом транспорта в Украине по-
прежнему остается железная дорога. Вместе с тем проблемы, накопившиеся в этой отрасли, 
уже привели к сокращению ее доли в общем объеме грузоперевозок с 62,5¿ в 2014 году до 
55,9¿ в 2017-м. Главной проблемой железнодорожников является изношенность 
подвижного состава и самих путей. Дефицит вагонов составляет до 10 тыс. в месяц, их 
оборачиваемость находится в пределах 9-15 дней при норме в 5-7 дней. Средний возраст 
магистрального локомотивного парка, насчитывающего 1758 единиц, - 30 лет. Примерно 
половина имеющихся локомотивов постоянно простаивает из-за поломок. Одновременно с 
этим, перманентно растут тарифы на услуги железнодорожников. Наибольший рост – на 
37,7% - был зафиксирован в 2015 году. Вместе с тем в Украине трудно найти альтернативу 
железнодорожному транспорту, особенно для перемещения больших объемов грузов на 
значительные расстояния. Некоторую часть грузопотока может взять на себя 
автомобильный транспорт. Его доля в грузообороте незначительно выросла с 11,7¿ в 2014 
году до 12,6¿ - в 2017-м. Но и автомобилисты Украина не свободны от влияния негативных 
факторов. Обесценивание гривны, инфляция и нестабильная ситуация на рынке нефти 
приводят к скачкам стоимости дизельного топлива. Только в течение этого года цена на 
оптовом рынке менялась от минимума в 22,23 грн в марте, до максимума в 30,17 грн в 
октябре. Поэтому стоимость грузоперевозок также растет. С 2014 года она увеличилась 
примерно в два раза – с 14 грн до 25-27 грн за километр. Вместе с тем, если вспомнить, что 
гривна за это время обесценилась значительно больше, то окажется что цена услуг 
автомобилистов, посчитанная в валюте, снизилась за счет уменьшения прибыли 
перевозчиков. Дополнительную нагрузку на них создают низкое качество украинских 
автомобильных дорог и ужесточение габаритно-весового контроля фур со стороны 
Укртрансбезпеки. В последние годы у автотранспортников добавилась еще и проблема 
дефицита кадров. Многие квалифицированные украинские водители, особенно в западных 
регионах, предпочитают работать в Польше и других странах, где зарплаты значительно 
выше, чем на родине. По данным Государственной службы занятости Украины, в январе-
октябре 2018 года дефицит водителей составил не менее 20 тыс. человек при количестве 
вакансий – 55 тыс. Несмотря на описанные выше проблемы, транспортная отрасль 
Украины имеет потенциал для развития и частично уже использует его. Появляются новые 
логистические объекты, для обслуживания которых требуется большое количество 
транспорта. Так, за первое полугодие 2018 года инвестиции в транспорт составили $28 
млрд, 77¿ из которых потрачено на приобретение новых активов. В среднесрочной 
перспективе ожидает дальнейший рост внешнего и внутреннего грузооборота в Украине, 
что увеличит спрос на услуги всех видов транспорта, а значит в отрасли появятся средства 
для выхода на новый качественный уровень работы. 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам marketing.rbc.ua 
 

 

 
Рынок контейнеров Украины: итоги  

уходящего года 

27.12.2018 
За 11 месяцев  2018 г. рынок контейнеров Украины вырос на 17% - 

до чуть более 614,14 тыс. TEU. Об этом говорят  данные Marine Container 
Service, передает marketing.rbc.ua 

"С 2014 г. это самый большой показатель по росту рынка контейнеров", - сообщила 
исполнительный директор Marine Container Service Катерина Балютова. Рост наблюдается 
во всех сегментах - как в экспортном, так и импортном. "Импорт вырос на 22¿. Если гово-
рить о росте на линиях, импорт Maersk вырос всего на 7¿, MSC - на 15¿. Самый большой 
рост в 2018 г. показала компания ZIM - 61%", - рассказала Балютова. Экспорт контейнеров 
также показал внушительный рост, на 13¿. Крупнейший игрок на украинском рынке - 
компания Maersk - показала рост всего в 1¿, тогда как ZIM опять-таки показала самые 
высокий рост экспорта - 20%. Как и ранее, на контейнерном рынке Украины не появилось 
новых игроков, поменялась лишь процентовка в контейнерообороте. Однако стоит 
напомнить, что Maersk Line с апреля перестала разгружаться в порту Одессы и теперь 
Maersk будет "заходить не в три порта в одной акватории, а в два. "Основные игроки, 
которые на рынке занимают самую большую долю, остаются прежними. Как и ранее, лидер 
рынка контейнерных перевозок ? компания Maersk, которая "держит" 21¿ рынка. Второе 
место делят между собой MSC и COSCO ? 15¿",- сообщила Балютова. "В экспортной 
статистике игроки те же, только подключается ZIM в большем количестве, потому как 
Maersk держит по-прежнему 27¿ всего экспорта. На втором месте CMA CGM с 18¿, тройку 

https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/3/644050/
https://biz.censor.net.ua/news/3106934/dragon_capital_pokupaet_u_oschadbanka_logisticheskiyi_tsentr_arktika
https://bin.ua/news/regional/ukraine/229419-500-novyx-razvyazok-i-tysyacha-perexodov-v.html
http://nashigroshi.org/2019/01/04/top-10-naybil-shykh-dorozhnikh-remontnykiv-rozklad-zminyvsia/
https://biz.nv.ua/ukr/finance/novatsiji-2019-ukrajintsi-zmozhut-povernuti-hroshi-za-nejakisni-komunalni-posluhi-2515913.html
https://marketing.rbc.ua/news/17.12.2018/10107


 

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

 

замыкают MSC с 13¿ рынка", - добавила Балютова. В свою очередь, в ZIM рост показателей 
объясняют удачным совмещением многих факторов. "Нам кажется, что мы выбрали опти-
мальный сервис с оптимальными портами и транзитным временем, который позволяет 
покрыть наиболее востребованные порты для украинского экспорта и импорта", - отмечает 
генеральный директор "ZIM Украина" Андрей Кузьменко. По его словам, свою лепту в рост 
показателей внесли два события. Первое - рост импорта солнечных батарей из Китая, что 
привело к сокращению транзитного времени и изменению рыночных ставок. Второе - 
"размазанный" сезон по экспорту зерна, который, в то же время был дополнен ростом 
экспорта шрота. Именно эти факторы позволили ZIM вырасти на 42¿. 

Рост и далее? Эксперты утверждают, что в 2019 г. динамика роста контейнеро-
оборота замедлится, но рост все равно будет. "Думаю, что в 2019 г. рост контейнерооборота 
продолжится с некоторым замедлением, но позитивная динамика сохранится. В отсутствии 
негативных внешних факторов, которые находятся за пределами контроля экспортеров и 
импортеров, мы ожидаем сохранение тенденции к увеличению объемов контейнерных 
перевозок", - рассказал глава Ассоциации контейнерных линий Украины (АКЛУ) Александр 
Щекин. Под внешними факторами эксперт подразумевает внешнюю или внутреннюю 
политическую нестабильность, волатильность на внешних рынках, либо нестабильность 
курса гривни. При этом колебания курса, мотивируя развитие экспорта, оказывает 
сдерживающее влияние на импорт. При стабильном курсе гривни и сохранении прогноза 
роста ВВП на 2019 год импорт контейнеров может показать прирост в пределах 14-15¿ за 
год. В то же время Щекин отмечает, что объемы перевозок бытовой электроники и товаров 
из потребительского сегмента продолжают восстанавливаться за счет относительно 
стабильной гривни и отложенного спроса. Кроме того, по его словам, в этом году заметно 
выросли объемы перевозки автомобилей (примерно 8-9¿ рынка), и эксперт прогнозирует 
дальнейший рост этого сегмента. На импорт также повлияет и ряд инфраструктурных 
проектов в солнечной энергетике, которые должны реализоваться в 2019-2020 гг. "Также 
неплохой результат традиционно показывают цитрусовые и бананы - они занимают 
совокупно около 8-9¿ рынка и, по моему мнению, в 2019 г. сохранят свою долю",- 
резюмирует Щекин. Если говорить об экспорте, то позитивную динамику в 10¿ контейнер-
рооборот покажет за счет сельскохозяйственной продукции: пшеницы, фуражного зерна, 
ячменя, гречки, подсолнечного масла, шрота и прочего. "Благоприятная конъюнктура на 
внешних рынках, ослабление гривни делает привлекательными как традиционные экс-
портные грузопотоки, так и стимулирует появление новых. Кроме традиционных зерновых 
есть достаточно заметные в сельскохозяйственной группе товары, прошедшие переработ-
ку, такие как подсолнечное масло, по производству которого Украина занимает лідирую-
щие позиции в мире, а также шрот масличных культур. Это перспективные направления 
для экспорта. Так, например, экспорт шрота в этом году займет около 12-14¿ рынка и, 
скорее всего, этот процент не будет стоять на месте в 2019 г.", - объяснил Щекин. Он также 
отметил, что в будущем году можно ожидать дальнейшего восстановления экспорта 
лесоматериалов ? переработанного леса, пиломатериалов, дров. Более того, ожидается, что 
рост покажет и экспорт продуктов с добавленной стоимостью. "Это тот переработанный 
лес, который пока разрешен к экспорту, хоть эту область на сегодня "лихорадит" очень 
сильно… Мы видим заметный рост экспорта продуктов с добавленной стоимостью, это, к 
примеру, мука, сахар, продукты питания или мороженное мясо птицы. По последнему 
сохраняется заметная позитивная динамика последние несколько лет, поскольку крупные 
игроки на рынке инвестируют в развитие производственных мощностей, которые в 
основном "заточены" под экспорт. Пока такие регионы, как Африка, Ближний и Дальний 
восток, покупают украинскую курятину, и мы видим тенденцию к росту", - уточнил Щекин. 

На ж/д колесах. Спрос рождает предложение, и в этом году "Укрзализныця" 
запустила сразу несколько контейнерных поездов. Первой ласточкой стал запущенный в 
конце января контейнерный поезд из Киева в порт "Южный". Проект совместно реали-
зовали "Укрзализныця" в лице филиала ЦТС "Лиски", MAERSK LINE и ООО "Трансинвест-
сервис" (ТИС, крупнейший частный стивидорный оператор в Украине). Всего, по данным 
УЗ, в первой половине года было запущено 5 новых контейнерных маршрутов: КНР-
Казахстан-РФ-Украина-Словакия, Киев-Лиски-Черноморская, Одесса-Порт/Черноморская- 
Рожнятов, Харьков-Лиски-Черноморская и Одесса-Порт-Днепр-Лиски. "По предварительной 
статистике, специализированный поезд ТИС-MAERSK забрал около 30¿ импортных 
объемов MAERSK. Если говорить о контейнерных поездах в Харьков и Днепр, там просто 
очень плохие дороги и автомобилисты просто не хотят ехать в этом направлении. Эти 
поезда были просто необходимы", ? рассказали в Marine Container Service. Однако и это не 
предел. Например, на рынке поговаривают о планах ТИС открывать поезда и в европейском 
направлении. Более того, по данным АКЛУ, в тот момент, когда в Украине реально начнут 
контролировать вес автотранспорта на дорогах, интерес к этому виду транспорта 
повысится. "Можно ожидать, что если это будет происходить, увеличится вместимость и, 
возможно, частота тех поездов, маршруты которые уже открыты", - сообщил Щекин. Но 
несмотря на растущий рынок, объемы перевозимых ж/д транспортом контейнеров по 
территории Украины остается на уровне примерно 1¿.  "Плюсы таких поездов в том, что 
они имеют фиксированное расписание отправок, скорость доставки выше, чем в обычных 
поездах, нет простоев на промежуточных станциях, что снижает риск краж грузов. Также 
позитивный момент, что Украина понемногу начала включаться в маршруты Нового 
шелкового пути, где для нас есть большой потенциал роста", ? рассказал эксперт ЦТС-
Консалтинг Павел Руденко. 

Есть проблемы? А если найду? На рынке говорят, что одна из основных проблем - 
перевозки контейнеров автотранспортом. По данным Marine Container Service, уходящий 
год для импорта контейнеров был сложным из-за проблемы с вывозом контейнеров 
автотранспортом. "По импорту в октябре прошло 39 тыс. TEU. Последний раз, согласно 
статистике, 39 тыс. TEU приходило до кризиса в ноябре 2008 г. За 10 лет импорт впервые 
показал такую цифру, и рынок явно был не готов к вывозу такого количества импортных 
контейнеров. По нашим данным, на рынке сейчас 2,5 тыс. автоконтейнеровозов, и они в 
гораздо худшем состоянии, чем это было в 2008 году, потому как тогда рынок был гораздо 
"здоровее"", - рассказали в Marine Container Service. Кроме того, эксперты указывают и на 
еще одну проблему, которая касается не только автотранспортников - отток кадров. 
Последние несколько лет отток водителей в близлежащие страны- Польша, европейские 
страны - катастрофический и частично связан с введением безвиза, это, собственно, также 
влияет на стоимость перевозок. Вместе с тем в Ассоциации контейнерных линий Украины 
рассказали, что проблемы, с которыми сталкивается рынок, появились не в этом году и 
даже не год назад. Среди этих проблем Щекин также называет нарастающий дефицит 
автомобильного транспорта, так же как и постоянные сложности с перевозкой контейнер-
ров "Укрзализныцей". "Безусловно, есть заметная проблема с подвижным составом на ж/д 
— каждый год в пиковый сезон перевозок ситуация с огромными очередями за 
платформами повторяется. Первая проблема - недостаток и изношенность подвижного 
состава для перевозки контейнеров. Вторая - железная дорога неоптимально использует 
свое оборудование. В этом секторе есть значительный потенциал для роста перевозок 
контейнеров. Кроме того, в последние годы масштабных инвестиций в автотранспорт не 
происходило в силу неопределенности, провалов рынка и падения ставок. Потому да, 
дефицит есть. Будет ли этот дефицит закрываться за счет новых грузовиков или поездов - 
покажет время", - рассказал глава АКЛУ. Кроме того, есть проблема с дорогами на 
подъездных путях к портам. Несмотря на декларированные чиновниками еще в 2017 г. 
строительство бетонных дорог к подъездам к портам или даже проект бетонной дороги, 
которая соединит порты Большой Одессы, пока все заявления остаются заявлениями. 
 

Читать полностью (инфографика) >>>  
 

Читайте также: Кто больше всего в 
Украине зарабатывает на логистике >>> 

По материалам marketing.rbc.ua 
 

 

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

 
До Індикативного плану розбудови Транс’європейської транспортної мережі 

включені 39 українських інфраструктурних проектів 
18.01.2019 

В п’ятницю, 18 січня ц.р. відбулась зустріч Міністра інфраструктури 
України Володимира Омеляна з Головою Представництва Європейського 
Союзу в Україні Хюґом Мінґареллі. 

Зустріч було присвячено обговоренню проекту ЄС «Допомога органам влади України 
в удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проекту». У заході також взяли 
участь: Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим 
Нефьодов, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України Лев Парцхаладзе, керівник проекту ЄС «Допомога органам влади 
України в удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проекту» Бернар 
Семерія, Директор Національного Секретаріату CoST Наталія Форсюк, представники Офісу 
ефективного регулювання та Команди підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури. 
На прес-конференції, яка відбулась за підсумками зустрічі, Міністр інфраструктури України 
подякував європейській стороні за допомогу в розвитку української інфраструктури та 
висловив сподівання на продовження успішної співпраці. ««Drive Ukraine 2030» - 
Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена Урядом 
минулого року. Ми розробляли її за підтримки європейських партнерів і реалізовувати 
будемо також спільно. 39 українських інфраструктурних проектів, що передбачені «Drive 
Ukraine 2030», включені до Індикативного плану розбудови Транс’європейської транс-
портної мережі (TEN-T). План підготовлено Європейською комісією та Світовим банком з 
метою розвитку транспортного сполучення в країнах Східного партнерства», - повідомив 
Володимир Омелян. Він наголосив, що Україна вже включена до Транс’європейської 
опорної транспортної мережі і стає важливим учасником розбудови транспортного 
коридору у сполученні Європа – Азія: «Історичну значущість цього неможливо переоцінити. 
Українська транспортна мережа вперше стає частиною стратегічних транспортно-
логістичних коридорів Євросоюзу. Реалізація передбачених Індикативним планом проектів 
дозволить значно поглибити інфраструктурну євроінтеграцію України та в перспективі 
стати органічною частиною загальноєвропейської транспортної мережі». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінінфраструктури України 

 
Проект ЄС розробив Комплексний план дій з удосконалення управління 

інфраструктурними проектами в Україні 
18.01.2019 

В Києві на міжміністерській нараді 18 січня представили проект 
Комплексного плану дій (КПД) для реформування управління циклами 
інфраструктурних проектів в Україні. 

Розробку Плану підтримав проект ЄС «Допомога органам влади України в 
удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проекту» (МЦІП). «ЄС та інші 
донори готові підтримувати оновлення української транспортної мережі. Для цього ми 
потребуємо не лише відповідної законодавчої бази, особливо у сфері автомобільного та 
залізничного транспорту, а й реформування системи підготовки та впровадження проектів 
транспортної інфраструктури в Україні. Ми раді підтримати міністерство та український 
уряд у цьому процесі», − наголосив посол Хюг Мінгареллі, голова Представництва ЄС в 
Україні. Запропонована реформа менеджменту циклом інфраструктурного проекту 
скоротить час і витрати на реалізацію інфраструктурних проектів, забезпечить їхнє 
прозоре, підзвітне та ефективне управління відповідно до кращих європейських практик. 
Так, на 2019р. на ремонт та технічне обслуговування доріг виділено 55 млрд грн, з яких 14,6 
млрд грн - на місцеві дороги. «Оскільки в Україні немає ретельно побудованої основи для 
менеджменту циклом інфраструктурного проекту, розробка відповідної реформи є 
першочерговим завданням. Наслідком стане суттєва економія часу та коштів для 
інфраструктурних проектів, а також створення контрольованої, прозорої та дієвої системи 
управління інфраструктурою. На сьогоднішній міжміністерській нараді ми обговорили з 
колегами з Мінрегіону та МЕРТ низку рішень, які повинні у підсумку створити умови для 
формування ефективної та сталої транспортної системи в Україні», - зазначив Володимир 
Омелян, міністр інфраструктури України. План дій охоплює законодавчі, адміністративні, 
операційні, фінансові та організаційні питання, а саме: визначає законодавчі прогалини, які 
необхідно заповнити відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; сприяє 
розвитку інфраструктурних проектів в Україні, розроблених з врахуванням соціальної і 
екологічної відповідальності; ініціює навчальні програми для міністерств, відомств, 
державних підприємств та місцевих органів влади, тощо. Сьогодні проект КПД складається 
з 20 пакетів дій щодо кожного етапу циклу інфраструктурного проекту: планування, 
формулювання та попередня оцінка, закупівля, будівництво, технічне утримання, 
моніторинг та підсумкове оцінювання. Кожний пакет передбачає конкретні заходи і період 
впровадження (загалом 75). Керівник проекту ЄС «Допомога органам влади України в 
удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проекту» (МЦІП) Бернар Семерія 
підкреслив, що План передбачає розробку та прийняття нормативно-правових актів, … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Представництва Європейського Союзу в Україні 
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Госавиаслужба ввела ограничения  
на полеты беспилотников 

15.01.2019 

Государственная авиационная служба Украины еще в июне 2018 г. 
ввела ограничения на полеты беспилотников, но лишь сейчас обнародовала 
карту, на которой указаны зоны, где они действуют.  

В ведомстве уточнили, что на фоне возрастания количества беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) есть необходимость разработать правила, которые 
позволят интегрировать новые виды воздушных суден к существующей системе 
воздушного пространства. «Сейчас вопрос безопасного использования беспилотных 
воздушных судов недостаточно урегулирован, а действующая нормативная база 
затрудняет их эксплуатацию с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби. 
Учитывая стремительное развитие рынка беспилотных воздушных судов, мы работаем над 
разработкой новых правил, которые безопасно интегрируют новые виды воздушных судов 
существующей системы использования воздушного пространства», - говорится в 
сообщении пресс-службы ведомства. Согласно новым правилам, беспилотники весом до 20-
ти кг можно запускать в пределах обозначенных зон, написав письмо в «Украэроцентр» за 
10 рабочих дней до старта полетов или позвонить по указанному на сайте Госавиаслужбы 
телефону. Отметим, что согласно карте, получать специальное разрешение на полеты, 
среди прочего, нужно для полетов над Конча-Заспой и домом президента Украины Петра 
Порошенко (пгт Козин).  

Читать полностью >>>                                                         Карта >>> 
По материалам journalist.today 
 

https://marketing.rbc.ua/news/27.12.2018/10111
https://delo.ua/business/kto-bolshe-vsego-v-ukraine-zarabotal-na-logistike-337980/
https://delo.ua/business/kto-bolshe-vsego-v-ukraine-zarabotal-na-logistike-337980/
https://mtu.gov.ua/news/30611.html
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://journalist.today/gosaviasluzhba-vviela-oghranichieniia-na-poliety-biespilotnikov/
https://avia.gov.ua/bezpilotni-povitryani-sudna-2/
http://mtu.gov.ua/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/index_uk.htm
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 ІНФРАСТРУКТУРА  
 АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ 

 
Аеропорт Київ за рік збільшив пасажиро- 

потік на понад 50% 
03.01.2019 

За підсумками 2018 року міжнародний аеропорт Київ обслужив 2 млн 
812 тисяч 300 пасажирів. Про це повідомляється на його сторінці у Facebook, 
передає служба новин порталу biz.nv.ua 

Таким чином пасажиропотік столичного аеропорту у порівнянні з 2017р. збільшився 
на 51,9¿. Як зазначається, кількість рейсів за 2018 й склала 30248, що на 30,1¿ більше 
аналогічного періоду попереднього року. З них міжнародних - 25 423, а внутрішніх - 4825. 
Найбільш популярними міжнародними напрямками були Мінськ (Білорусь), Шарм-ель-
Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Анкара (Туреччина), Дубай (ОАЕ), Анталія (Туреччина) 
та Рим (Італія). Внутрішніми рейсами найчастіше літали в Одесу, Запоріжжя та Львів. 

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

 
Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков"  

в декабре 2018 года составил 79 тысяч чел 
09.01.2019 

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в декабре 2018 
года составил 78,6 тысяч чел., что на 30% больше, чем за аналогичный 
период 2017 года (690,5 тыс. чел.).  

По информации пресс-службы аэропорта, количество пассажиров в международном 
направлении в декабре-2018 составил 60,3 тыс., что на 37¿ больше, чем в декабре-2017. 
Наибольшим спросом пользовались рейсы в Шарм-Эль-Шейх (SkyUp, Windrose, Azur Air 
Ukraine, МАУ, Bravo Airways), Киев (МАУ), Стамбул (Turkish Airlines, Pegasus), Варшаву (LOT) 
и Вену (Wizz Air). Как сообщалось, в ноябре 2018 года пассажиропоток аэропорта "Харьков" 
составил 72,7 тыс. чел., что на 19¿ больше, чем за аналогичный период 2017 г. Харьковский 
аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его 
территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 
650 чел. в час. Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH… 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Новий рік розпочинаємо з  

нових можливостей 
10.01.2019 

З перших днів 2019 р. на аеродромі "Біла Церква" значно 
активізувалась  діяльність. Вже 2 січня повітряні ворота Білої Церкви 
відкрились для посадки транспортного літака Ан-12. 

Наступного дня, 3 січня 2019 року, білоцерківські фахівці з проведення технічного 
обслуговування авіаційної техніки провели контрольний обліт іншого "антонівського 
птаха" після виконання регламентних робіт. Перший виліт з аеродрому в новому році 
здійснив літак Ан-12 авіакомпанії "Україна-Аероальянс" за маршрутом "Біла Церква - 
Львів". Цього ж дня, 9 січня, також після проходження технічного обслуговування з аеро-
дрому вилетів вантажний літак авіакомпанії "Cavok Air" до міжнародного аеропорту "Борис-
піль". У період новорічних та різдвяних свят КП "Білоцерківський вантажний авіаційний 
комплекс" не припиняє своєї діяльності та навпаки - йде на зустріч авіакомпаніям, 
забезпечуючи стабільну роботу аеродрому з виконання авіаційних операцій. За першу 
декаду січня КП "БВАК" здійснило 4 операції зі злету, посадки та обльоту повітряних суден. 
За цей період відбувалось очищення злітно-посадкової смуги в умовах інтенсивного 
снігопаду, що дозволило підтримувати летовище в належному робочому стані для 
безперебійного виконання заявок від авіакомпаній на проходження повітряних суден ТОіР. 

Читати повністю (фото) >>> 
За матеріалами bcavia.com 

 
 ПЕРЕВІЗНИКИ 

НАТО продовжить використовувати транспортні  
літаки Ан-124-100 "Руслан" 

04.01.2018 

НАТО продовжить до 2021 р. використовувати два транспортних 
літаки Ан-124-100 "Руслан". Про це йдеться в повідомленні державного 
підприємства "Антонов" у Facebook.  

"В рамках програми SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) на чергових три роки 
укладено новий контракт на виконання стратегічних перевезень літаками ДП "Антонов". 
Літаки авіакомпанії "Авіалінії Антонова", підрозділу ДП "Антонов", продовжать виконання 
стратегічних авіаперевезень в рамках програми SALIS. Відповідний контракт укладено на 
чергові три роки – до 31 грудня 2021 р. Відповідно до контрактних зобов’язань, починаючи 
з 1 січня 2019 року, ДП "Антонов" надає 2 літаки Ан-124-100 на постійній основі для 
виконання авіаперевезень в інтересах учасників програми SALIS", - йдеться в повідомленні. 
Згідно з інформацією на сайті НАТО, замовниками оренди літаків в рамках програми SALIS є 
10 країн-членів НАТО: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Люксембург, Норвегія, 
Польща, Словаччина та Словенія.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

 
Банкрутство "Дніпроавіа": суд відхилив кредиторські  

вимоги Приватбанку на 1,5 млрд грн 
08.01.2019 

Господарський суд Дніпропетровської області 17 грудня в рамках 
справи про банкрутство ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" відмовився 
задовольнити заяву Приватбанку про визнання його вимог до "Дніпроавіа" в 
розмірі 1,5 млрд грн. 

Разом з тим, 17 грудня суд затвердив реєстр вимог кредиторів “Дніпроавіа”, 
включивши до нього в т.ч. вимоги Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA - 920,8 млн 
грн (4 черга) і 489,5 млн грн (6 черга); ТОВ "Альянс Партнер Груп" - 823,8 млн грн (4 черга); 
ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" - 598,8 млн грн (4 черга); ТОВ "Галтера" - 
545,9 млн грн (4 черга); Troyon Assets Limited - 340,6 млн грн (4 черга); Feyen Consulting 
Limited - 216,9 млн грн (4 черга); Brassbox Limited - 179,6 млн грн (4 черга); ПАТ 
"Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" - 132,8 млн грн 
(4 черга) тощо. Свої вимоги до “Дніпроавіа” Приватбанк обгрунтовував нарахуванням 
винагороди за користування кредитом та пені відповідно до низки кредитних договорів 
2011-2014 років, укладеним між банком та авіакомпанією (у т.ч. №4Д11108И, №4Д11109И, 
№4Д11110И, №4Д11111И, №4Д13319И, №4Д13668И, №4Д14007И). Суд відхилив ці вимоги 
Приватбанку на підставі судових ухвал від 26 листопада, які були винесені в рамках цієї ж 
справи та якими за клопотанням ТОВ “Галтера” було визнано недійсними умови кредитних 
договорів в частині нарахування винагороди за користування кредитами (приклад 
аргументації суду - тут). 22 грудня Госпсуд Дніпропетровської області зупинив 
провадження в справі про банкрутство ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа", з огляду на 
подання Приватбанком апеляційних скарг на ухвали від 26 листопада…. 

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

 

Что на самом деле происходит в 
 компании "МАУ" 

10.01.2019 

Над крупнейшим украинским авиаперевозчиком МАУ сгущаются тучи. 
Слухи о серьезных финансовых проблемах в компании ходят уже давно. Но в 
последнее время они находят все больше подтверждений.  

Сейчас МАУ активно "режет" расходы по всем направлениям, начиная от сервиса и 
заканчивая персоналом. Так, с 15 января этого года вступают в силу новые правила провоза 
ручной клади на всех рейсах "Международных авиалиний Украины". Пассажиры, которые 
купили билет "без багажа" смогут взять на борт только одну сумку весом до 7 кг, а также 
верхнюю одежду или зонт. За все остальное - ноутбук, пакеты из Duty free и др. - придется 
доплачивать по 15 евро, хотя ранее эти вещи можно было провозить в салоне бесплатно. 
"Порезали" также программу лояльности - если ранее владельцы карточек Panorama Classic 
могли провозить бесплатно 12 кг ручной клади, то теперь такая привилегия осталась 
только для держателей карт Premium. Урезали также начисление льготных миль (ранее за 
каждый потраченный доллар полагалось 10 миль, а теперь - от 5). Вице-президент МАУ по 
коммерции Сергей Фоменко считает, что "новая политика провоза ручной клади 
становится все более прозрачной и понятной". Впрочем, пассажиры так не думают - 
специализированные форумы и соцсети переполнены возмущенными комментариями. 
Ранее МАУ отменила бесплатное питание на борту (бутерброд там стоит €3, а растворимый 
кофе или чай из пакетика - €2) и ввела плату за регистрацию в аэропорту. То есть, по-сути, 
компания переходит на режим лоукост-полетов, хотя при этом не позиционируется как 
лоукостер. Плюс - в МАУ начались серьезные кадровые чистки. Как стало известно "Стране" 
из своих источников, в компании идут массовые сокращения, задерживают выплату 
зарплат. На специализированных форумах уже вовсю разгоняются панические настроения. 
Людям даже советуют не бронировать билеты на рейсы МАУ за несколько месяцев вперед - 
мол, вполне возможно, что к тому времени и лететь будет не на чем. Впрочем, некоторые 
эксперты, с которыми пообщалась "Страна" не исключают, что на самом деле проблемы в 
компании не так велики, как их пытаются представить широкой общественности. "Это 
явно политический заказ, месть Коломойскому за Зеленского", - предположил один из 
аналитиков. "Страна" разбиралась, что на самом деле происходит в МАУ. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам strana.ua 
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Понад 135 млн тонн вантажів перевалили  
морські порти України в 2018 р. 

14.01.2019 

За підсумками 2018 року морські порти України перевалили майже на 
2,6 млн тонн вантажів більше ніж у 2017 році. Про це свідчать фактичні дані 
Адміністрації морських портів України. 

Збільшення вантажопотоку спостерігається за чотирма основними напрямками, які 
забезпечують майже 80¿ перевалки: аграрна продукція, руда, металопродукція та 
контейнерні перевезення. Перше місце за обсягами перевалки зайняли аграрні вантажі. У 
2018 році морські порти України перевалили майже 52 млн тонн зернових, кукурудзи, 
гороху та іншої сільськогосподарської продукції. Це на 3,5¿, або на 1,7 млн тонн більше 
минулорічних обсягів. На другому місці – руда – понад 28 млн тонн, що на 2,2¿ або майже 
на 600 тис. тонн більше показників 2018 року. На третьому – металопродукція – понад 18 
млн тонн. Збільшення у порівнянні з минулим роком складає 8,5¿ або 1,26 млн тонн. На 
четвертій позиції – контейнерні вантажі, перевалка яких склала понад 846 тис. TEU, що на 
18¿ більше, ніж тогоріч. Лідерами за обсягом перевалки вантажів у 2018 р. стали порти: 
Южний – 42,7 млн т., Миколаїв – 29,2 млн тонн, Одеса – 21,7 млн тонн, Чорноморськ – 21,5 
млн тонн, Маріуполь – 5,9 млн тонн. В цілому в минулому році перевалка експортних 
вантажів склала майже 100 млн тонн, що на 0,5¿ перевищує обсяги експорту у 2017 році. 
Збільшення експорту відзначається по наступним групам вантажів: аграрна продукція, 
нафтопродукти, олія, вугілля, чорні метали, хімічні та мінеральні добрива, контейнери, 
великотоннажні автомобілі. Імпорт товарів через морські порти України збільшився на 3,3 
млн тонн — до 23,7 млн тонн (+16,5¿). Понад 56¿ імпорту складають поставки руди (7,6 
млн тонн) та вугілля (5,7 млн тонн). Суттєво – у 4,3 рази – збільшився імпорт коксу (485 тис. 
тонн), хімічних та мінеральних добрив – майже у 3 рази до 361 тис. тонн. Транзитні 
перевезення цьогоріч склали 10,2 млн тонн, що на 13,4¿ менше, ніж роком раніше. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АМПУ 
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Как Мининфраструктуры задумало навести  
порядок на ж/д вокзалах Украины 

05.01.2019 

Заместитель министра инфраструктуры пообещал за месяц навести 
порядок на главном ж/д вокзале столицы, а в течение года - на центральных 
вокзалах остальных городов-миллионников.  

В начале декабря "визитную карточку столицы" посетили замминистра Юрий 
Лавренюк, и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов, начальник департамента 
патрульной полиции Евгений Жуков и его первый заместитель Алексей Белошицкий. По 
итогу выездного совещания замминистра опубликовал на своей страние в Facebook пост, в 
котором признал, что криминогенная ситуация на вокзале в последнее время значительно 
ухудшилась. И пообещал уже через месяц избавить вокзал от "скопления криминальных 
элементов и бездомных". Решить вопрос планируется силовыми методами. Так, на вокзале 
появится "настоящая" сервисная служба Нацполиции, введут в эксплуатацию сотню 
видеокамер, а патрулировать территорию каждый день будут более 50 бойцов 
спецподразделения "ТОР".  После этого такой же "эксперимент" в течение года будет 
реализовван и в других городах-миллионниках Украины. В то же время многие 
пользователи напомнили Лавренюку, что проблемы главного транспортного узла столицы 
не ограничиваются одним зданием. В частности, комментаторы обратили внимание на 
хаос, который царит у Южного вокзала. Здесь вам и постоянные пробки из-за неправильно 
припаркованных автомобилей, таксистов, ожидающих заказа, и автобусов, высаживающих 
пассажиров, и грязный, покрытый граффити подземный переход. Вспомнили и вечную 
проблему с беспорядочной торговлей на привокзальной территории. Несмотря на 
популистское, но сомнительное с точки зрения законности обещание очистить вокзал от 
бездомных (быть бездомным и дурно пахнущим — не правонарушение), для многих 
комментаторов этого показалось мало. Другие же, поддержав начинание, задались 
вопросом, почему раньше никто не занялся вокзальными проблемами. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам focus.ua 
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В Україні вперше розробили велосипедні  
держстандарти 

25.12.2018 

Перші в історії державні стандарти України з велоінфраструктури 
розробив Державний дорожній науково-дослідний інститут на замовлення 
Асоціації велосипедистів Києва за підтримки ULEAD з Європою. 

ДСТУ «Планування та проектування велосипедної інфраструктури» містять загальні 
положення про планування велоінфраструктури і розділи про її проектування на вулицях, 
дорогах і перехрестях населених пунктів, а також поза населеними пунктами і велодоріжок. 
Також у велоДСТУ є вимоги до конструкції та експлуатації велосипедної інфраструктури і 
велосипедних парковок. Проект велосипедних ДСТУ має затвердити національний орган 
стандартизації - державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». ДСТУ закладають єдину методоло-
гічну основу для планування і проектування велосипедної інфраструктури. Це дасть змогу 
поліпшити безпеку велосипедистів завдяки проектуванню та будівництву уніфікованої 
велоінфраструктури. ДСТУ також сприятимуть розвантаженню доріг та вулиць, підвищен-
ню безпеки дорожнього руху та зниженню негативного впливу автомобільного транспорту 
на довкілля (особливо у міських умовах). ДСТУ заповнять законодавчу білу пляму і 
допоможуть втілювати в життя розроблені плани веломереж у різних містах України. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Асоціації велосипедистів Києва 

 
Київ продовжить розвивати  

велоінфраструктуру 
10.01.2019 

У 2019 році розвиток велоінфраструктури столиці продовжиться. 
Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян і додав, що у 2018 р. 
вдалося покласти якісний початок цьому розвиткові. 

«Так, ми почали активно наносити розмітку для велосипедистів. За минулий рік 
вона з’явилася на проспекті Палладіна, вулиці Заболотного, проспекті Правди, бульварі 
Дружби Народів тощо – усього на 13 вулицях. Крім того, на плановому будівництві дороги 
вул. Довбуша – просп. Броварський також передбачено влаштування або суміщення 
велосмуг (велодоріжок)», – повідомив заступник голови КМДА. За його словами, уже у 
поточному році розпочнеться будівництво велодоріжки на Набережному шосе, також у 
планах – велодоріжки на вулицях Борщагівській, Милославській, Чорнобильській, 
проспектах Степана Бандери та Космонавта Комарова, Столичному шосе тощо. Дмитро 
Давтян також нагадав, що торік стартував перший громадський прокат велосипедів «Bike 
sharing». «Орендувати велосипеди та кататися містом стає звичною справою для киян. 
Активним людям, які дотримуються здорового способу життя, до вподоби використовувати 
цей транспортний засіб не лише для відпочинку, але й щоб дістатися до роботи. У 
поточному році ми плануємо збільшити кількість пунктів велопрокату та залучити до 
організації інвесторів. За нашим планом, громадський велопрокат має бути доступним у 
всіх районах міста, і в кожному районі, відповідно, має бути створена інфраструктура. Також 
у найближчих планах – облаштування перехоплюючих велопунктів у чотирьох районах 
міста – Оболонському, Деснянському, Голосіївському та Дарницькому. Це також має бути 
інвестиційний конкурс. Компанія-переможець має облаштувати не лише власне 
велопункти, а й здійснити благоустрій територій. Взагалі ми плануємо, що до 2020-го має 
з’явитися 64 нових об’єктів велоінфраструктури, а це амбітна, але цілком досяжна 
позначка», – переконаний Дмитро Давтян. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Чому співробітники українських 
компаній пересідають на велосипеди >>> 

За матеріалами kyiv1.com 
 

 
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Сколько трамваев и троллейбусов 
закупил Киев в 2018 г. 

02.01.2019 

В 2018 году Киев закупил 24 трамвая и 7 троллейбусов. Об этом 
сообщает Центр транспортных стратегий совместно с AllTransUa, 
передает служба новостей портала openkyiv.info 

Со всех городов Украины только Киев покупал новые трамвайные вагоны, 
изготовленные на заводах, причем сразу на трех - Pesa, "Электронтранс" и "Татра-Юг". Все 
остальные города покупали б/у трамваи. В этом году Киев закупил 24 трамвая: 1 - "Татра-
Юг" К1М6, 12 - Pesa 71-414K, 5 - "Электрон" T5B64, 6 - Tatra T6A5 (б/у из Праги). Кроме того, 
столица закупила 7 троллейбусов: 6 - Богдан Т70117, 1 - Богдан Т90117. Также отмечается, 
что в этом году на жилом массиве ДВРЗ провели реконструкцию части трамвайных путей. 

Читать полностью >>>  
По материалам openkyiv.info 
 

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

 
 

С какими результатами "Укрпошта"  
закончила 2018 г. 

10.01.2019 

Чистый доход от реализации продукции и услуг АО "Укрпошта" в 2018 
году увеличился на 1,2 млрд грн (на 23%), по сравнению с 2017 годом — до 
6,8 млрд грн. Об этом пишет delo.ua 

"Чистый доход - почти 6,8 млрд грн. "Укрпошта" увеличила чистый доход более чем 
на 1,2 млрд грн, или 23¿, по сравнению с 2017 г.", - приводит оперативную информацию 
Министерство инфраструктуры Украины на сайте. Доходы "Укрпошты" от импорта 
выросли на 35¿, экспорта - на 57¿. По данным Мининфраструктуры, по объему импорта, 
экспорта и транзита отправлений "Укрпошта" обеспечивает 10¿ авиатрафика страны. 
Согласно сообщению ведомства, в 2018 году "Укрпошта" заняла 33-е место в рейтинге 
Всемирного почтового союза среди 173 почт мира, открыла 174 новых почтовых отделения 
и компьютеризировала более 1300 сельских почтовых отделений. Как сообщалось, 
"Укрпошта" в 2017 году получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,57¿ 
- до 5,5 млрд грн по сравнению с 2016 г. Финансовый результат компании за 2016 год был 
уточнен по результатам аудита и составил 158 млн грн чистой прибыли и 4,6 млрд грн 
чистого дохода. Как сообщалось, с 2019 года "Укрпошта" повышает тариф за пересылку 
простой письменной корреспонденции в среднем на 15¿. Также в "Укрпоште" планировали 
повысить тарифы на доставку пенсий. Однако в ситуацию вмешался президент Петр 
Порошенко, который заявил, что считает такое повышение недопустимым. Также он 
попросил гендиректора ПАО "Укрпошта" Игоря Смелянского пересмотреть размер своей 
зарплаты, которая за год составила почти 4 млн грн, в сторону уменьшения.  

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
 

 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

 
 

Ушел из жизни основатель Ciklum  
Торбен Майгаард 

04.01.2019 

На 49-м году жизни умер программист и датский предприниматель 
Торбен Майгаард, основавший компанию Ciklum, которая является одной из 
крупнейших аутсорсинговых IT-компаний в Украине. 

В сеть просочился скриншот текста письма с этой печальной новостью, 
разосланного внутри компании. Сама Ciklum, потрясенная печальным известием о смерти 
создателя, пока не делала никаких публичных заявлений. О причинах смерти ничего не 
сообщается. Кто займет кресло Торбена в главном киевском офисе Ciklum пока также 
неизвестно. Ciklum — международная компания, основанная в 2002 году датчанином 
Торбеном Майгаардом, в которой работает более 2500 человек. Она занимается 
разработкой программного обеспечения и является одной из крупнейших аутсорсинговых 
IT-компаний в Украине. 

Читать полностью >>>  
По материалам itc.ua 

 
Американцы покупают крупную IT-компанию,  

работающую в Украине 
08.01.2019 

Компания DXC Technology (США) 7 января сообщила о поглощении IT-
компании Luxoft, у которой три офиса разработки в Украине. Об этом 
сообщает служба новостей портала delo.ua 

Стоимость сделки составит около $2 млрд., и она должна быть закрыта к июню 2019 
года. В сообщении отмечается, что покупка Luxoft позволит DXC Technology ускорить рост и 
масштабирование, а также расширит доступ к талантливым специалистам цифровой 
индустрии. "Luxoft и DXC Technology дополняют друг друга, а наше общее видение 
цифровой трансформации делает эту комбинацию отличной для обеих организаций, а 
также выгодной для наших клиентов", — цитируется Майк Лори, президент и CEO DXC 
Technology. Выкуп пройдет при оценке $59 за акцию, что в сумме составит порядка $2 млрд. 
В официальном заявлении говорится, что все средства выплатят деньгами. Также 
уточняется, что Luxoft сохранит свой бренд, но будет работать, как компания, входящая в 
DXC Technology. Также сохранить свою позицию действующий президент и CEO компании 
Дмитрий Лощинин, который будет отчитываться Майку Лори. Luxoft основана в 2000 году 
в Москве. Сейчас головной офис находится в Швейцарии. Компания имеет офисы 
разработки в трех городах Украины (Киеве, Днепре и Одессе). По данным DOU, в Украине у 
компании работает почти 4000 сотрудников из общего количества персонала в 13 тыс. 
человек.Сейчас оказывает услуги для клиентов в 22 странах. Основные направления 
деятельности компании — автомобильная промышленность, финансовые услуги, 
здравоохранение, телекоммуникации и другие сферы экономики. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
 

 

 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ 
 

 
 

Экспортно-импортный банк США возобновляет  
сотрудничество с Украиной 

09.01.2019 

Экспортно-импортный банк США после пятилетнего перерыва 
возобновляет свое сотрудничество с Украиной. Об этом сообщила пресс-
служба посольства Украины в США. 

"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности 
в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве", 
- говорится в сообщении. Указано, что это позволило Эксимбанку США снять ограничения 
на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам 
экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования. "Это 
решение позволит увеличить объемы украинско-американской торговли и является еще 
одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине", - 
подчеркнули в посольстве. Напомним, в 2018 г. международные резервы Украины выросли 
до пятилетнего максимума, увеличившись по итогам года на 10,6¿, и достигли на 1 января 
2019 г. 20,8 млрд долларов в эквиваленте. Перед этим совет исполнительных директоров 
Всемирного банка 18 декабря одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 
млн в качестве поддержки государственной политики. Указанная гарантия призвана 
помочь Украине привлечь в госбюджет на международных рынках около $1 млрд. 

Читать полностью >>> 
По материалам korrespondent.net 
 

 

 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 

Нехватка капитала Укрэксимбанка равна 10,9 млрд грн,  
еще 7-ми банков - 8,8 млрд грн 

02.01.2019 

Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты 
оценки стойкости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже 
проведенных ими по требованию НБУ мер капитализации. 

Согласно обнародованным данным, наибольшую  потребность в покрытии нехватки 
капитала сейчас испытывает государственный Укрэксимбанк - 10,973 млрд грн. Решить эту 
проблему банк должен выполнением плана реструктуризации до конца следующего года. 
НБУ указывает, что вторая по величине нехватка капитала была установлена у ВТБ Банка, 
"дочки" одноименного российского государственного банка, однако это финучреждение 
уже признано неплатежеспособным. После проведенных банками мер в настоящее время 
лишь один из них требует прямой докапитализации в І квартале 2019 г. - Мегабанк на 611 
млн грн. Этому же банку необходимо путем выполнения плана реструктуризации до конца 
следующего года покрыть еще 2,266 млрд грн нехватки капитала, что является вторым 
после Укрэксимбанка показателем. Помимо того, еще шесть банков должны ликвидировать 
суммарно 6,5 млрд грн нехватки капитала выполнением планов реструктуризации до 31 
декабря 2019 года: "Кредит-Днепр" - 2,078 млрд грн, Ощадбанк - 1,588 млрд грн, Альфа-
Банк - 1,051 млрд грн, Банк инвестиций и сбережений - 1,046 млрд грн, Проминвестбанк, 
подконтрольный российскому государственному ВЭБ, - 599 млн грн и "Пивденный" - 169 
млн грн. НБУ уточняет, что всего по итогам оценки качества активов (asset quality review - 
AQR) и стресс-тестирования по неблагоприятному сценарию 24 банков, на которые 
приходится 94¿ всех активов банковской системы Украины, общая потребность в 
капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию была оценена в 42,1 млрд грн, а без 
ВТБ Банка - в 34,7 млрд грн. С учетом мероприятий, осуществленных банками и 
верифицированных НБУ, на конец 2018 года эта цифра снизилась до 19,7 млрд грн. Из 13 
банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию 
четыре банка: ПУМБ, Универсал Банк, банк "Восток" и Сбербанк. … 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
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 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 

 
 

Регулятор согласовал канадской компании Fairfax владение  
СК "АХА Страхование" и "АХА Страхование Жизни" 

12.01.2019 

Нацкомиссия согласовала Fairfax Financial Holdings Ltd 
опосредованное владение 99,98% акций ЧАО "СК "АХА Страхование" и 100% 
ОДО "СК "АХА Страхование Жизни" (Киев), сообщается на сайте регулятора.  

Комиссия также предоставила FFHL Group Ltd (Канада) разрешение на прямое 
владение 99,9989¿ акций СК "АХА Страхование Жизни". Как сообщалось, 
Антимонопольный комитет Украины в начале декабря 2018 года разрешил компании FFHL 
Group Ltd. (Канада) приобрести акции ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и доли 
в уставном капитале ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизни", обеспечивающих 
превышение 50¿ голосов в высших органах управления обществ. АМКУ также разрешил 
компаниям FFHL Group Ltd., АXA SA, Societe Beaujon SA (обе - Франция), ООО "УкрСиб-
Финанс" (Харьков) и ПАО "УкрСиббанк" (Киев) согласованные действия в виде выполнения 
условий, предусмотренных ст.10.3. рамочного договора о купле/продаже акций ЧАО "СК 
"АХА Страхование" и доли ОДО "СК "АХА Страхование Жизни" от 21 октября 2018 года, а 
именно - воздержание от конкуренции и запрет на переманивание работников в течение 
трех лет. Как сообщалось, АХА Group (Франция) 23 октября 2018 года сообщила о 100¿-ной 
продаже ее страхового бизнеса в Украине как non-life, так и life финансовой группе Fairfax 
Financial Holdings Limited (Fairfax). Fairfax со штаб-квартирой в Торонто - холдинговая 
компания по финансовым услугам, которая через сеть собственных компаний 
осуществляет инвестиционный менеджмент, страхование имущества и ответственности, 
перестрахование. Fаirfax в 2016 году приобрела 100¿ СК "QBE Украина", позже 
переименова ее в "Колоннейд Украина". Основная специализация - корпоративный сектор. 
Кроме того, по состоянию на конец 2017 года Fairfax принадлежало 28,06¿ Astarta Holding 
N.V. (Нидерланды) - холдинговой компании агропромышленного холдинга "Астарта". СК 
"АХА Страхование" лидирует в Украине по объему нетто-премий, выплатам страховых 
возмещений, страхованию физических лиц и на рынке КАСКО. За 9 мес. 2018 года компания 
собрала более 1,383 млрд грн валовых страховых премий, что на 12¿, больше, чем за 
аналогичный период 2017 года. Общий объем страховых выплат составил 667,5 млн грн, 
что на 12,8¿ больше, чем в 2017 году. СК "АХА Страхование" принадлежит АХА Group. 
Представлена на украинском страховом рынке с 2007 года. В компании работает более 780 
сотрудников и 1,220 тыс. агентов по всей Украине. "АХА Страхование Жизнь" 
зарегистрирована в июле 2013 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Роздрібний товарообіг в Україні цьогоріч  
збільшився на 15% 

18.12.2018 

Товарообіг вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі за 3 
квартали 2018 року становив 477,8 млрд гривень, що на 14,96% більше, ніж 
за аналогічний період 2017 р. Про це повідомляє Держстат. 

Серед регіонів України лідером за обсягами роздрібного товарообігу у січні-вересні 
2018 року було місто Київ з показником 108,65 млрд грн (на 11,6¿ більше, ніж у січні-
вересні 2017 року); друге місце посіла Дніпропетровська (46,8 млрд грн, приріст до 3 
кварталів 2017 року - 19,4¿), третє - Одеська (38,27 млрд грн, приріст - 11,4¿) області. 
Найменший обсяг товарообігу продемонстрували за 3 квартали 2018 року роздрібні 
підприємства Луганської (3,13 млрд грн, приріст - 38,8¿), Тернопільської (5,1 млрд грн, 
приріст - 9,7¿) та Чернівецької (5,8 млрд грн, приріст - 14,2¿) областей. Дані наведено без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь, 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Инфографика: 20 новых брендов, вышедших на  

украинский рынок в 2018 г. 
08.01.2019 

В 2018-м в Украине начали работу 20 новых зарубежных брендов, что 
на 20% меньше, чем годом ранее. В то же время, украинцы наконец 
дождались появления в стране всемирно известных H&M и Zara Home. 

С одной стороны, можно отметить, что темпы появления в стране новых торговых 
марок замедлились. Однако с другой, многие сильные международные бренды вышли на 
украинский рынок напрямую, открыв свои представительства в стране. В их число вошли 
популярные международные сети универмагов одежды — шведский H&M, а также 
турецкие DeFacto и Koton, на троих открывшие уже пять торговых точек в Украине. Также 
следует вспомнить о выводе испанским fashion-гигантом Inditex всемирно известного 
бренда товаров для дома Zara Home, первый магазин которого открылся в столичном ТРЦ 
Gulliver. По мнению руководителя отдела торговых площадей компании JLL (Украина) 
Екатерины Весны, инвестиции этих глобальных компаний, а также планы по экспансии в 
страну IKEA и Decathlon, говорят об их уверенности в украинском рынке и являются 
важными сигналами для других ритейлеров. Среди вышедших на украинский рынок в 
прошлом году брендов, преобладают торговые марки из Западной Европы. Больше всего 
своих представителей в Украину делегировала Италия – четыре бренда. Кроме того, в 
прошлом году в стране дебютировало по три торговые марки из Германии и Англии, а 
также по две из Швеции и Турции. Любопытно, что из 20-ти брендов, появившихся в 
Украине в 2018 году, лишь один открыл первый магазин не в Киеве: японский Usupso 
выбрал своей стартовой площадкой одесский ТРЦ Riviera. Остальные в основном 
открывались в наиболее успешных ТРЦ столицы. При этом лидерами по открытиям 
дебютных магазинов зарубежных брендов стали ТРЦ Gulliver и ТРЦ Ocean Plaza, через 
которые в Украину вышли 14 новых ТМ – по семь в каждом ТРЦ. Что касается брендов, 
запланировавших выход в Украину в 2019 году, то здесь, без сомнения, стоит отметить 
шведскую IKEA, французский Decathlon, и американский The North Face, который у нас в 
стране будет представлять компания Intertop Ukraine. Помимо этого, в ближайшие 
несколько лет можно ожидать дебюта на украинском рынке таких брендов одежды, обуви 
и аксессуаров, как Steve Madden, The Kooples, Coin, Karl Lagerfeld, а также гастрономической 
сети фуд-холлов Eataly. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Сколько магазинов открыли крупнейшие  

торговые сети Украины в 2018 г. 
04.01.2019 

Портал RAU продолжает подводить итоги работы ритейл-компаний в 
2018-м. Очередная публикация посвящена открытиям новых магазинов 
крупнейшими игроками украинского рынка с разбивкой по сегментам. 

FMCG. Уже привычно лидером по количеству новых торговых точек в продуктовом 
ритейле стала сеть АТБ. По итогам 2018 года корпорацией будет открыто 80 новых 
дискаунтеров, из которых 34 расположены в западном и 14 — в южном регионах страны. 
Также компания провела реконструкцию 42 магазинов. По состоянию на конец 2018 года 
торговая сеть АТБ насчитывала 990 торговых точек, расположенных в 253-х населенных 
пунктах 22-х областей Украины. Скорее всего, планку в 1000 магазинов компания 
преодолеет уже в первом квартале 2019-го. Другой лидер продуктового ритейла Украины – 
Fozzy Group — в прошедшем году также продолжил открытие магазинов флагманских 
брендов. В частности, сеть Сільпо пополнилась семью новыми торговыми объектами, а 
также провела полную реконструкцию магазина в Тернополе. В сети Фора начали работы 
12 новых магазинов. Активно развивался в 2018-м и Ашан, открывший семь торговых 
объектов. В частности, сеть пополнилась крупнейшим гипермаркетом Ашан Rive Gauche в 
Киеве, а также начала развитие двух новых форматов – супермаркетов и магазинов у дома. 
Так, супермаркеты Ашан Зоряний и Ашан Чорновола заработали в Днепре и Львове 
соответственно. А в Киеве компания открыла четыре магазина у дома Мій Ашан. Таким 
образом к концу года сеть Ашан в Украине объединяла уже 27 торговых точек. Сеть Novus в 
2018 году открыла пять новых объектов. Четыре из них начали работу в Киеве, в том числе 
– магазин премиального формата в столичном ТЦ Good Life. Еще один магазин украинского 
ритейлера с литовскими корнями открылся в Ирпене Киевской области. Общая площадь 
новых маркетов Novus составила почти 11 000 кв. м, торговая – 6 350 кв. м. К концу года 
сеть насчитывала 43 магазина в Украине. Также по пять новых супермаркетов в прошлом 
году открыли сети Эко маркет и Varus. Первая пополнилась двумя магазинами в Киеве, и по 
одному в Луцке, Белой Церкви (Киевская обл.) и Вараше (Ровненская обл.). Также компания 
провела восемь реконструкций маркетов, в ходе которых изменила дизайн, фасад и 
торговое оборудование магазинов. Что касается сети Varus, то ее супермаркеты в 2018-м 
открывались только в Днепре и Кривом Роге. Также после реконструкции был открыт 
обновленный магазин ритейлера с видеостенами в Днепре. Таким образом, торговая 
площадь сети Varus в прошлом году выросла на 4200 кв. м. Крупный западно-украинский 
ритейлер Пакко Холдинг в 2018 году открыл три новых торговых объекта разных 
форматов. В частности, в Вараше Ровенской области начал работу супермаркет Вопак 
торговой площадью 550 кв. м. В Ивано-Франковске ритейлер пополнился маркетом Вопак 
Экспресс площадь почти 270 кв. м, а в Радехове Львовской области – оптовым магазином 
Пакко, площадью около 550 кв. м. Помимо этого, компания обновила маркет Вопак 
Экспресс во Владимир-Волынском (Волынская обл.) 

DIY и товары для дома. Сеть торговых центров Эпицентр в прошлом году открыла 
пять новых ТЦ в Киеве, Одессе, Николаеве, а также Староконстантинове и Славуте 
Хмельницкой области. Общая площадь новых торговых объектов сети выросла почти на 
142 000 кв. м. Кроме того, компанией был обновлен самый первый ТЦ бренда в Киеве, его 
площадь увеличилась на 20 000 кв. м (с 17 000 до 37 000 кв. м). Таким образом к концу года 
сеть Эпицентр объединяла уже 50 торговых центров в 35 населенных пунктах Украины. 
Датский ритейлер товаров для дома JYSK в 2018-м открыл в Украине 11 новых магазинов, 
три из которых (в Хмельницком, Харькове и Одессе) начали работу в последний месяц года. 
Кроме них, новые торговые объекты сети заработали в Киеве, Виннице, Хмельницком, 
Харькове, Борисполе и поселке Гатное в пригороде столицы. Еще два магазина в Киеве 
были переоткрыты в новом формате. Сеть Агромат за год открыла четыре новых магазина: 
два в Хмельницком и по одному в Киеве и Одессе. Помимо этого, компания на 2000 кв. м 
расширила площадь специализированного комплекса по продаже плитки и сантехники на 
улице Булаховского в Киеве — до 16 000 кв. м, а также запустила новый интернет-магазин. 
Сейчас сеть торговых точек компании насчитывает уже 18 магазинов по Украине. Торговая 
сеть Butlers за год пополнилась двумя магазинами в регионах. В марте 2018-го компания 
открыла новую торговую точку в херсонском ТРЦ Fabrika, а в августе – в одесском City 
Center. К концу года сеть бренда насчитывала 11 магазинов в Украине. Помимо Одессы и 
Херсона компания представлена в Киеве, Днепре и Львове. Фанцузский ритейлер Leroy 
Merlin в прошедшем году новых магазинов не открывал, однако сообщил о планах запуска 
DIY-гипермаркета весной 2019 года в одесском ТРЦ Riviera. Торговый объект Leroy Merlin в 
Одессе займет площадь в 10 500 кв. м и разместится в отдельном от ТРЦ здании. Магазин 
станет уже пятым для компании в Украине и первым за пределами Киева. В сегменте 
товаров для дома также следует отметить открытие нового магазина украинских брендов 
Всі.Свої на Крещатике, а также вывод в Украину испанской группой Inditex бренда Zara 
Home. Первый торговый объект ритейлера, площадью около 550 кв. м, начал работу в мае 
2018-го в столичном ТРЦ Gulliver. Помимо этого, в прошлом году свой выход на украинский 
рынок официально подтвердил шведский мебельный гигант IKEA, анонсировавший 
открытие первого магазина в 2019 году в столичном ТРЦ Ocean Mall. Площадь этой 
торговой точки составит 6000 кв. м, ассортимент – около 7000 SKU. При этом о дальнейших 
планах развития в Украине IKEA пока не говорит. 

Бытовая техника, электроника, гаджеты. Активными в плане открытий и 
обновлений магазинов в 2018-м были и ритейлеры сегмента техники и электроники. Так, 
сеть Eldorado открыла девять новых магазинов, а также выполнила реформат 47 торговых 
объектов. К концу года компания объединяла 128 магазинов в Украине, 63 из которых уже 
работали в новом формате. Сеть Comfy также запустила девять новых объектов – три в 
Харькове, по одному в Киеве, Днепре, Николаеве, а также городах Фастов (Киевская обл.), 
Ахтырка (Сумская обл.) и Ирпень (Киевская обл.). По состоянию на конец 2018-го в сети 
Comfy работало 93 торговые точки. Ритейлер Алло в прошлом году открыл 60 новых 
магазинов в разных регионах страны, нарастив общее количество торговых точек до 370. 
Также следует отметить запуск компанией нового флагманского формата площадью 500 
кв. м. В сети работает уже четыре таких торговых объекта: два в Харькове и по одному в 
Киеве и Одессе. Фокстрот начиная с марта и по декабрь 2018 года открыл с нуля 15 новых 
фирменных магазинов в Украине, сделав акцент на флагманах, и обновил еще 15 
супермаркетов. Новые торговые точки компании начали работу в Киеве, Днепре, Львове, 
Одессе, Хмельницком, Мариуполе, Ковеле, Бердянске, Вараше, Новой Каховке и 
Первомайске. Суммарная площадь открытых с нуля торговых магазинов составила около 
11 500 кв. м. К концу 2018-го сеть компании насчитывала 162 торговых объекта общей 
торговой площадью 153 000 кв. м. Сеть ТТТ с начала 2018 года и по 25 декабря открыла 35 
новых торговых точек, увеличившись до 146 магазинов. В то же время в компании 
отмечали, что техническое открытие еще 11 объектов было запланировано на конец 
декабря-начало января. Поэтому общее количество открытых за год магазинов могло 
увеличиться. Цитрус в прошлом году открыл новые магазины в Одессе (ТРЦ Gagarinn Plaza), 
Кривом Роге (ТРК Victory Plaza) и Черкассах (ТРЦ Lubava). Помимо этого, компания 
обновила и увеличила площадь торгового объекта в столичном ТРЦ Dream Town, а также 
осуществила релокацию магазина в киевском ТРЦ Lavina Mall. На конец 2018-го сеть Цитрус 
насчитывала 51 магазин, 8 сервисных центров и 4 точки проката. Крупнейшая по 
количеству торговых точек сеть гаджетов – ЖЖУК – прошлый год закончила с показателем 
в 649 магазинов. Учитывая, что на конец 2017-го сеть объединяла 549 торговых объектов, 
чистый прирост сети составил 100 магазинов. Как уточнили в компании, открытий было 

http://www.fixygen.ua/news/20190112/regulyator-soglasoval.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2603486-rozdribnij-tovaroobig-v-ukraini-cogoric-zbilsivsa-na-15-derzstat.html
https://rau.ua/news/grafika-20-novyh-brendov-2018/
https://www.fairfax.ca/Corporate/default.aspx
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гораздо больше, однако также были закрытия и релокации. Торговая сеть MOYO в 2018-м 
открыла два новых магазина в Киеве: торговую точку в новом формате в ТРЦ Dream Town, а 
также круглосуточный трехэтажный склад-магазин площадью 1500 кв. м на улице Марка 
Вовчка, 18 А, который стал крупнейшим в сети MOYO. Помимо этого, компания 
переоткрыла в новом формате два магазина в Киеве: возле станций метро Льва Толстого и 
Почайна. К концу года в сети работало 44 торговых объекта. 

Drogerie & Beauty. Рекордное для себя количество магазинов в прошлом году 
открыла сеть EVA – 178. Таким образом, ритейлер побил свой же рекорд 2017г., когда в сети 
начали работу 168 новых торговых точек. При этом в компании уверяют, что не намерены 
сбавлять обороты: сеть планирует ежегодно открывать 150-200 новых магазинов. Другие 
приоритеты EVA на ближайшие годы – наращивание доли СТМ в товарообороте (с 
нынешних 30¿ до 40¿) и развитие e-commerce. Активным в плане масштабирования был и 
другой крупный игрок украинского рынка drogerie – Prostor. Если к началу 2018-го сеть 
компании объединяла 281 магазин, то уже к концу года – 332 ТТ в 110 населенных пунктах 
Украины. Всего же ритейлер открыл за год 63 новых магазина в 23 городах страны. По 
сравнению с EVA и Prostor, относительно немного торговых объектов в 2018-м открыла 
сеть Watsons – всего семь. Новые магазины компании начали работу во Львове, Ивано-
Франковске, Ужгороде, Виннице, Николаеве, а также Рогатине (Ивано-Франковская обл.) и 
Городке (Львовская обл.). По количеству магазинов сеть Watsons остается второй в 
Украине после EVA, все еще существенно опережая Prostor. К концу 2018-го компания 
объединяла 429 торговых объектов в стране. Немного более активной была сеть корейской 
косметики ISEI. Ритейлер открыл девять новых магазинов: три в Киеве, два в Харькове, а 
также по одному в Черкассах, Одессе, Чернигове и Ирпене Киевской области. Таким образом 
к завершению года сеть насчитывала 74 торговых объекта, три из которых работали в 
новом формате Beauty Market Isei. Британский бренд косметики LUSH за год запустил три 
торговые точки, увеличив сеть до 15 магазинов. А сеть Yves Rocher открыла шесть новых 
бутиков, пять из которых - в столице, еще одна – в Запорожье. Таким образом сеть выросла 
до 92-х торговых точек. Лидер парфюмерного ритейла Украины – Brocard, открыл четыре 
магазина и один обновил: в столичных ТЦ Rive Gauche, Gorodok Gallery и Gulliver, а также 
одесских ТЦ Европа и City Center (Западный). По состоянию на конец года компания 
Брокард-Украина объединяла 92 магазина Brocard, четыре торговые точки M.A.C. и 1 Kiehl’s. 

Fashion. Один из крупнейших игроков рынка fashion-ритейла – компания Intertop 
Ukraine - в 2018 г. открыла 11 новых магазинов. В частности, сеть компании пополнили три 
торговые точки Intertop в Киеве, Тернополе, Сумах и три магазина Skechers в Днепре, 
Одессе, Львове. Также Intertop запустил новые магазины ECCO (ТРЦ King Cross Leopolis, 
Львов), Geox (ТРЦ Lavina Mall, Киев), Napapijri (ТРЦ Lavina Mall, Киев), Armani Exchange (ТРЦ 
Lavina Mall, Киев) и outlet одежды Birka в столичном ТЦ Globus. Польский ритейлер LPP за 
год открыл пять новых торговых объектов: House (Полтава), два Sinsay (Киев и Полтава), а 
также два Reserved (Киев и Ровно). Помимо этого, компания перенесла и расширила 
полтавский магазин Cropp в ТРЦ Экватор, киевские House в ТРЦ SkyMall и Cropp в ТРЦ 
Пирамида, а также Reserved во львовском King Cross Leopolis. Еще в одной торговой точке 
(Reserved в ТРЦ SkyMall в Киеве) было проведено полное обновление. Продолжил активное 
масштабирование сети в 2018-м и турецкий бренд LC Waikiki, открывший 10 новых магази-
нов. Так, три новых объекта компании начали работу в Киеве (ТРЦ Rive Gauche, Ритейл 
Парк Петровка, ТРЦ Караван), по одному во Львове (ТРЦ King Cross Leopolis), Одессе (ТРЦ 
FontanSky), Херсоне (ТРЦ Fabrika), Луцке (ЦУМ), Харькове (ТРЦ Караван), Виннице (ТРЦ Sky 
Park) и Ровном (ТРЦ Zlata Plaza). К концу года украинская сеть LC Waikiki объединяла уже 
29 магазинов в стране. Другой крупный представитель турецкого ритейла в Украине – 
Colin’s, пополнился тремя новыми торговыми точками: в киевских ТРЦ New Way и Ритейла 
Парке Петровка, а также харьковском ТРЦ Ave Plaza. Еще в четырех магазинах было 
проведено расширение и релокация в рамках ТРЦ. Выросли и переехали торговые точки в 
одесском ТРЦ Riviera, днепровском Мост Сити, ивано-франковском Арсен и столичном 
Globus. Таким образом к завершению 2018-го сеть Colin’s в Украине насчитывала 63 
магазина в 29 городах. Компания ARGO в 2018-м запустила восемь новых точек продаж: два 
Orsay в Киеве (ТРЦ Проспект и стрит-ритейл) и один в Харькове (ТРЦ Дафи), Liu Jo в Киеве 
(ТРЦ Gulliver) и Одессе (стрит-ритейл), Parfois в Киеве (ТРЦ Проспект), а также 
мультибренд ARGO в столичном Ритейл Парке Петровка и два корнера бренда Scotch&Soda 
в киевском ЦУМ. Не отставали в активности развития сетей и украинские бренды одежды. 
Так, VOVK открыл 11 студий: шесть в Киеве (одну в стрит-ритейле, остальные – в ТРЦ Sky 
Mall, ТЦ Globus и три в ТРЦ Lavina), по одной в Чернигове (ТРЦ Hollywood), Черновцах (ТРЦ 
Depot Center), Полтаве (ТРЦ Экватор), Виннице (стрит-ритейл) и Ровно (стрит-ритейл). Из 
них были запущены две студии новой сети VOVK Accessories в Киеве (ТРЦ Lavina Mall). По 
состоянию на конец 2018-го один из самых быстрорастущих украинских брендов одежды 
объединял уже 35 студий в стране. Arber Fashion Group в прошедшем году открыл восемь 
новых торговых точек: четыре магазина Arber в Киеве (ТРЦ Gulliver, Dream Town, Globus, 
Пирамида), по одному в Харькове (ТРЦ Караван) и Черкассах (ТРЦ Depot Center), и два Arber 
Magastore - в Киеве (ТРЦ Променада) и Днепре (ТРЦ Приозерный). Также компания провела 
реконструкцию и открыла в новом формате три одесских магазина Arber. 

Детские товары. Торговая сеть Будинок Іграшок в 2018-м открыла пять новых 
магазинов: два в Киеве (ТРЦ SkyMall и Космополит), по одному в Кременчуге (ТЦ Амстор), 
Полтаве (ТРЦ Конкорд) и Одессе (ТРЦ City Center, II очередь). Также компания расширила 
торговый объект в запорожском ТРЦ City Mall, провела реновацию магазинов в Одессе (ТРЦ 
City Center), Херсоне (ТРЦ Fabrika), Запорожье (ТРЦ Аврора). Еще одна торговая точка 
ритейлера – в столичном ТЦ Silver Breeze – переехала на новую локацию. Mikki в 2018 году 
запустил в работу четыре торговых объекта. Из них один новый Mikki в Белой Церкви, два 
ребрендинга и реформата торгово-игровых магазинов MYplay, а также одно открытие 
MYplay совместно с ритейлером техники и электроники Comfy. Все три торговые точки 
MYplay компания открыла в Днепре, но уже в феврале этого года планирует запуск этого 
формата и в Киеве. Сеть Bembi за год открыла три собственных и два франчайзинговых 
магазина. Партнерские торговые точки бренда детских товаров начали работу в Ровно 
(ТРЦ Экватор) и Ивано-Франковске (ТРЦ Велес), а собственные – в Одессе (ТРЦ Сіту Centеr 
Котовский), Киеве (ТЦ Орнамент) и Запорожье (ТРЦ Аврора). Таким образом к концу года 
общее количество магазинов бренда в Украине выросло до 37. Фактически не открывала 
новых магазинов в прошедшем году сеть Антошка. При этом в компании работали над 
эффективностью и обновлением существующих торговых точек. В частности, ритейлер 
осуществил релокацию двух магазинов (в Одессе и Буче Киевской обл.). 

Ювелирный ритейл. Очень активно росла в 2018 г. сеть ювелирных супермаркетов 
Укрзолото. За прошлый год она открыла 28 новых торговых объектов, нарастив общее 
количество магазинов сети почти в 2,5 раза – до 48. Большинство новых торговых точек 
компания открыла в Киеве – девять, по две начали работу в Виннице и Одессе. Много 
открытий в прошлом году было и у компании Золотой Век. В 2018-м году в ювелирной сети 
было открыто 43 новых магазина под одноименным брендом, а также часть торговых 
объектов под другими вывесками. Сеть бренда KSD Aurum увеличилась на четыре 
магазина. В апреле прошлого года компания открыла торговый объект в столичном ТРЦ 
Smart Plaza, в мае – в харьковском ТЦ Магелан, а летом – новый магазин в Черкассах. 
Закончил год ювелирный ритейлер открытием магазина в киевском ТЦ Globus, который 
стал 45-м в торговой сети компании. Ювелирный бренд SOVA в прошлом году открыл 
четыре новые торговые точки – три в Киеве и одну в Одессе. В столице магазины 
ритейлера начали работу в ТРЦ Gulliver, Dream Town и Проспект, в Одессе – в ТРЦ City 
Center. Сейчас сеть насчитывает 20 магазинов в Украине, а в 2019-м планирует укреплять 
позиции в тех городах, где компания уже представлена. 
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Что происходило в 2018 году в отечественном продуктовом ритейле, 
что позволяло бизнесу увеличивать показатели, как менялись украинские 
продуктовые сети и какие результаты им это принесло. 

 
Голые цифры — не сбавляя темпа 
Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2018 г. составил 829 млрд 363 млн грн – 

на 6,2¿ больше, чем за 11 месяцев 2017-го. При этом выручка предприятий розничной 
торговли составила 595 млрд 675 млн грн (рост на 5,8¿ год к году), а остальной выторг 
пришелся на долю физлиц-предпринимателей. У лидеров все идет стабильно хорошо, и они 
отчитываются о росте. К примеру, товарооборот торговой сети АТБ уже за І полугодие 
2018-го составил 48,4 млрд грн (с НДС), что на 32,6¿ больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Чуть меньший рост показывает еще один лидер сегмента — около 6¿: 
объем продаж Metro Cash&Carry Ukraine за 2017/2018 финансовый год, который длился с 
октября 2017-го по сентябрь 2018-го, составил 523 млн евро, в то время как в прошлом году 
продажи составили 491 млн евро. Товарооборот Varus в 2018 году составил 12,52 млрд грн, 
рост составил 54¿ по сравнению с 2017 годом. При этом эффективность на кв. м в 2018 
году по сравнению с 2017-м выросла на 15¿, а средний чек — на 22¿. И, если по итогам 
первого полугодия ритейлеры отставали по открытию новых точек от показателей 2017 
года, то цифры второго полугодия говорят о том, что они догнали и перегнали их. С января 
по сентябрь 2018 года сетевые продовольственные операторы Украины открыли 315 
магазинов, при этом 258 объектов из них были совершенно новыми, а остальные сменили 
вывеску в результате ребрендинга или сделки по поглощению. Лидером по количеству 
новых торговых точек в продуктовом ритейле традиционно стала сеть АТБ. По итогам 2018 
года корпорацией будет открыто 80 новых дискаунтеров, из которых 34 расположены в 
западном и 14 — в южном регионах страны. Не менее активно ритейлеры и закрывают 
неприбыльные точки. По данным исследовательской компании GT Partners Ukraine за 9 
месяцев прошлого года было закрыто 203 магазина. 

 
Главные события 2018-го: под девизом “сделки — потом”. Минувший год 

прошел без громких покупок и слияний. В 2018-м дискаунтеры АТБ открывались на части 
локаций поглощенных сетью еще в 2017 магазинов Колібріс. АТБ также купил один 
магазин Billa в Одессе. Ашан Украины после масштабного поглощения в 2017-м 
гипермаркетов Караван в Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах, открылся на новых 
локациях, а в прошлом году сеть выросла дополнительно еще на семь точек. Varus после 
занятия локаций Billa в регионах успел до конца 2017 года открыть свои магазины на их 
местах и весь прошлый год открывал уже новые точки. Все стабильно и в Fozzy Group — 
компания открыла семь Сільпо в новых концепциях и 12 Фора. Компания даже зашла в 
логистический бизнес, став инвестором нового почтового оператора Justin и купила 
курьерскую службу Post.ua. Некоторые ритейлеры приняли решение о развитии по 
франчайзингу: в частности об этом заявила сеть ЭКО маркет, пояснив, что ее интересует в 
первую очередь развитие в Западных областях. В августе этого года Пакко Холдинг начал 
продажу франшизы Вопак Экспресс. Согласно стратегии развития компании, география 
продаж франшизы Вопак Экспресс, кроме западных областей дополнительно охватит 
Винницкую, Житомирскую, Киевскую области и Киев. Франчайзинг является достаточно 
популярным путем развития украинских сетей: таким образом успешно развивается 
луцкая инвестгруппа Volwest Group (сети Наш Край и SPAR), которая в начале года заявила 
о новой модели — запуске возвратного франчайзинга. Такая модель бизнеса позволяет 
партнерам инвестировать в открытие собственного магазина и получать процент от 
прибыли, но при этом его управлением занимается команда франчайзера. 

 
Выход из традиционных форматов — Ашан, Metro, АТБ и другие 
 
Ашан — супермаркет и магазин у дома. Сделка по продаже доли в Фуршет в 2017 

году позволила группе Ашан открыть супермаркеты и магазины у дома. Первый 
супермаркет компания открыла в днепропетровском ТЦ Дафи. Торговая точка площадью 
около 3500 кв. м работает в концепте superstore, что предполагает быстрое осуществление 
покупок, удобную навигацию, продовольственные товары в сердце предложения, а также 
все необходимое из непродовольственной группы. До конца года компания успела открыть 
еще одну торговую точку в формате superstore — во Львове. А уже в июле первый для 
компании в формате магазин у дома появился в Киеве, на месте магазина Topmart. Они 
станут основой сети магазинов у дома Мій Ашан. 

 
Магазины уменьшенного формата от Metro Cash&Carry Ukraine. Компания 

объявила, что откроет 20 магазинов уменьшенного формата. Развитие сети немецкого 
ритейлера возобновится в 2019 году, новые торговые точки будут открываться в формате 
«сателлит». Генеральный директор Metro Cash&Carry Ukraine Оливье Лангле рассказал,что 
это будут магазины уменьшенного формата под брендом «Бери-Вези»: площадью от 1500 
до 2000 кв. м с ассортиментом около 3000 SKU самых популярных товаров. На данный 
момент магазины Metro подобного формата в Украине уже работают в Луцке и Тернополе. 
Компания уже экспериментировала с открытием небольших объектов в Кременчуге и 
Кропивницком  и успела закрыть эти торговые точки. Инвестиции в открытие магазинов 
формата «сателлит» составляют от 150 000 до 300 000 евро. 

 
АТБ и Varus в формате «магазин у дома». Формат «магазины у дома» развивает 

Fozzy Group (Фора, Thrash!), Volwest Group (Наш Край, Наш Край Экспресс, Spar Express и 
другие), Retail Group (ВК Экспресс). В 2018-м в эту нишу зашли новые игроки. Магазин 
Varus занимает 400 кв. м, и ориентирован на потребителей, проживающих в шаговой 
доступности от объекта. Как выглядит этот формат в исполнении Varus можно увидеть тут. 
В августе, в Запорожье, АТБ открыл первый магазин формата Express. Точка в Запорожье 
располагается на площади около 400 кв. м,  однако форматы отличаются не этим — 
стандартные магазины дискаунтера также занимают в среднем 450 кв. м. В компании 
отмечают, что новая концепция разработана специально для спальных районов больших 
городов. Магазин является своего рода экспериментальной площадкой, на которой 
тестируются новые для компании торговые решения и сервисы. В АТБ Express установлено 
холодильное и морозильное оборудование последнего поколения, новейшая система 
освещения, утепления, отопления и рекуперации энергии. Тестирование 
экспериментального формата АТБ Express будет проходить до конца 2018 года. До конца 
года планировалось открыть еще несколько экспериментальных магазинов в 
Днепропетровском регионе, АТБ активизировалась в конце года, однако об открытиях в 
формате Express не сообщала. Формат Экспресс будет развивать и Пакко. В ближайших 
планах компании — обновление ряда малоформатных магазинов в «экспресс-маркеты». 
Открывает магазины нового формата Фора. Это не классические супермаркеты, 
рассказывали в компании, потому что их торговая площадь небольшая — 600-800 кв. м. «Но 
это точно больше стандартных Фора, средняя площадь которых 300-400 кв. м. В новых 
магазинах расширенный ассортимент, новые сервисы: пекарня полного цикла, пиццерия, 
кофемашина. Ну, и поменялся, конечно, дизайн, какие-то фишки для гостей», — 
рассказывала RAU директор по маркетингу сети магазинов Фора Оксана Мицкевич. 

 

https://rau.ua/news/skolko-otkryli-torgovye-seti-2018/
https://rau.ua/ekonomika/deal-of-the-year/
https://rau.ua/ekonomika/deal-of-the-year/
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Ударились в эксперименты. FMCG-сети продолжают экспериментировать с 
форматом «премиум». В 2017 году были открыты Le Silpo, Favore, Gourmet House, и Фора в 
новом формате. А в 2018 году мы увидели еще один эксперимент ритейлера АТБ, который 
ближе к премиальному супермаркету, а не дискаунтеру. Можно вспомнить и Novus, 
открывшийся в в киевском торговом центре Good Life на Печерске. Общая площадь 
супермаркета составляет чуть более 2600 кв. м, торговая – свыше 1660 кв. м. Novus 
реализован в обновленном формате с уклоном в премиальный сегмент. Торговая сеть в 
2018 также анонсировала громкую новость о том, что к 2020 году планирует стать якорем 
на 12 000 кв. м в столичном торгово-развлекательном центре SkyMall. Отметим, что 
стандартная площадь торговых объектов разных форматов ритейлера обычно варьируется 
между 800 и 7 000 кв. м. В июне сеть минимаркетов Сім23 осуществила рестайлинг одного 
из магазнов и в центре Луцка появился магазин в новом формате «Сім23 to go». Новый 
магазин имеет площадь 50 кв.м. В ассортименте нет овощей, бакалеи и non-food категорий. 
Зато расширены категории продукции food-to-go. В ассортименте маркета традиционно 
представлены хот-доги и горячие напитки, куриные и картофельные снеки, выпечка, еда 
быстрого приготовления, багеты и сандвичи, фруктовый снег Slush. А Пчелка маркет, 
развивающая форматы магазин у дома, супермаркет, решила увеличить площадь одного из 
магазинов, но при этом расширила количество предлагаемых сервисов. Киевский магазин 
является самым большим в сети и работает на площади более 2100 кв. м, из которых около 
1000?квадратов» занимает торговый зал, здесь расположены собственный мясной цех, 
коптильня и цеха хлебобулочных и кондитерских изделий. Растет количество специализи-
рованных винных магазинов, часть из которых смело уходит в ценовую категорию 
«средний плюс» и «премиум». Чаще всего они открываются в ЖК и на проходных местах на 
стрит-ритейле. Так о развитии сети в Киеве и за его пределами заявил собственник ОкWine. 
Небольшие украинские ритейлеры смело смешивают форматы магазина и кафе, и 
открывают концептуальные точки с запоминающимся атмосферным дизайном: среди 
таких можно отметить Мясторию, где кроме огромного выбора свежего качественного мяса 
можно попробовать готовые блюда - бургеры или стейки, замариновать мясо для гриля и 
заказать доставку домой. Растет и сеть магазинов-ресторанов Egersund Seafood, где кроме 
совершения покупок, также можно попробовать приготовленные из продуктов блюда и 
выпить вина. Хотя некоторые ритейлеры, наоборот, не так хорошо себя чувствуют и 
частично замещают премиум на сегменты средний и ниже среднего. К примеру, в Wine 
House  наоборот, снизили долю премиум напитков и пошли в средний сегмент.  

Год обновлений. Постоянный процесс обновления — абсолютно стандартный для 
любой торговой сети в 2018-м превратился в вал новых концепций и рестайлингов. Billa 
после ухода из регионов сосредоточилась на Киеве и области и приступила к 
экспериментам. Одним из них стала концепция Pop-Art Kitchen. Согласно идеи реконцепции 
супермаркета в одном магазине необходимо было объединить пространства кухни, 
товаров, искусства и детского мира. Такая “игра на эмоциях”, принесла свои плоды: она 
увеличила продажи на треть. Наш край в конце 2017 г. анонсировал масштабный рестай-
линг и концепцию торгового заведения будущего под названием «Наш Край. Формат 3.0». 
Среди тех, кто преображает свои торговые точки, можно отметить и Таврию В, которая 
масштабно обновила киевские деликатес-маркеты Космос в ТРЦ Dream Town и Global.ua. 
Продолжает обновлять магазины сеть Varus. Одной из их фишек стали огромные видео-
стены, на которых транслируются рецепты, красивые примеры сервировки блюд, 
информация об актуальных акциях. Существенно поменял дизайн и обновил один из 
первых своих магазинов ЭКО маркет. После капитального ремонта его дизайн больше 
напоминает хай-тек, полностью обновлено холодильное и другое оборудование, увеличена 
площадь, усовершенствовано освещение. Совершенно серьезно к смене дизайна и концеп-
ции отнесся и такой динозавр отечественного ритейла как Фуршет: ритейлер обновил 
один из своих первых магазинов и анонсировал начало рестайлинга остальных точек сети. 
В прошлом году открывать в новой концепции и обновлять свои торговые точки стала сеть 
Класс. Но опережает всех по инновационным идеям в дизайне, конечно, Сільпо с его 
неповторимыми дизайнами. Уже третий год компания анонсирует тематику, а затем 
эпатирует публику ее  воплощением на открытии. В 2018 это был супермаркет Сільпо в 
стиле железной дороги в Фастове, в стиле японских комиксов в Мукачево, в Античном 
стиле в киевском ТРЦ Европарк, харьковский Сільпо в «космическом стиле, Сільпо в стиле 
немецкой деревни в Одессе и супермаркет в стиле «Иллюзия» в ТРЦ Smart Plaza Polytech. 

Self Checkout по максимуму. Кассы самообслуживания из дополнительной услуги 
превратились практически в необходимый элемент сервиса: в 2018-м их активно 
тестировали и внедряли все развивающиеся ритейлеры —  Пакко, Пчелка маркет, Сільпо, 
Novus, Retail Group, Класс, ТамТам, Сім23, Фора, Ашан. Директор по маркетингу АТБ в 
последнем интервью рассказал RAU, что в сети тестируют кассы самообслуживания и 
вскоре планируют открыть магазин, где вообще не будет традиционных касс с кассирами. А 
вот в Сільпо пока в необходимости касс самообслуживания не уверены: в 2018 году 
ритейлер тестировал этот проект и оснастил ими два магазина. 

Под флагом диджитализации. Технологический год — так можно назвать 2018-й. 
Украинские продуктовые ритейлеры массово осваивали онлайн, персонализировали и 
перенесли маркетинг в digital-пространство, программы лояльности — в смартфоны. В 
мобильные приложения инвестировали все крупные ритейлеры. В августе в Сільпо 
сообщили о запуске мобильного приложения. Пока его функционал ограничен 
использованием цифровой карты программы лояльности, уведомлениями об акциях 
ритейлера и сканером товаров. А уже в декабре ритейлер анонсировал возможность 
оплаты на кассах с помощью приложения. Немецкий ритейлер Metro Cash&Carry Ukraine 
перешел к более глубокому использованию аналитики, Big Data и алгоритмов 
персонализации, а также начал развитие облачных сервисов. Благодаря этому компания 
сумела обновить мобильное приложение, автоматизировать ряд процессов в компании, а 
также предоставить клиентам возможность регистрации карточки клиента в мессенджере. 
Varus запустил чат бота в Viber и назвал это началом «цифровой трансформации». Бот в 
мессенджере Viber оцифровывает карты Varus, показывает промо-акции, позволяет 
оценивать обслуживание, находить ближайшие магазины, связываться с контакт-центром 
и заходить в личный кабинет. В качестве следующего шага, Varus планирует сделать 
эмиссию цифровых карт лояльности сразу в Viber, без пластика. Еще одним прорывом, где 
Varus стал действительно первопроходцем, стало открытие части API. Оно находится на 
market.corezoid.com. Сейчас по API можно получить список магазинов и список проводимых 
в сети акций. Однако в компании обещают сообщать о следующих шагах по открытию баз 
данных. Наш Край запустил доставку ланчей, заказать ланч-боксы непосредственно в офис 
можно через страницу онлайн-магазина Наш Край. Горячие блюда можно заказать на 
конкретное время. Они упакованы в удобные блистеры и содержат одноразовые приборы. 
А ритейлер ЛотОК поставил в магазинах почтоматы Новая пошта. 

Полный онлайн. Fozzy, Ашан, Metro, Novus, Таврия В, Наш Край торгуют достаточно 
давно продуктами онлайн. Большинство из них работают в партнерстве с Zakaz.ua. В этом 
году в список партнеров добавился МегаМаркет. Результатами сотрудничества с Zakaz.ua 
ритейлеры чаще всего довольны, поскольку все процессы выстраивает партнер 
самостоятельно. В Metro Cash&Carry Ukraine продолжают инвестировать в площадку и 
отмечают, что результат в этом сегменте год от года удваивается. Некоторые из этих 
ритейлеров уже находятся на пути самостоятельного предоставления этой услуги. К 
примеру, о запуске маркетплейса объявил Ашан. Пока доставка касается товаров 
непродуктовой группы. С этой целью Ашан в 2018 году начал сотрудничество с Нова пошта. 
В Мій Ашан будут работать пункты выдачи товаров — Click and Collect. Они позволят 
клиентам заказывать онлайн весь непродовольственный ассортимент, представленный в 
гипермаркетах Auchan, и получать покупки в своем магазине у дома 
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Rozetka відкриває перший магазин  

на Лівому березі в Києві 
10.12.2018 

Торгівельна точка компанії буде знаходитися біля станції метро 
Лісова на Лівому березі Дніпра за адресою Кіото, 25. Про це повідомляє 
служба новин порталу rau.ua 

Це буде не супермаркет найбільшого онлайн-магазину країни, на зразок тих, що вже 
працюють в Києві на Почайні або Майдані Незалежності чи Одесі, а точка видачі товарів. 
Такий формат компанія протестувала в Києві на Старокостянтинівській, і тепер вирішила 
продовжувати розвиток в офлайн-форматі. У новій точці можна як забрати замовлення, так 
і оформити покупку на місці. Крім цього, Rozetka почала тестову експлуатацію почтоматов 
на станціях київського метрополітену. Перший автомат встановлено в холі станції метро 
Контрактова площа. Поки скористатися ним можуть тільки співробітники компанії, але вже 
в березні його обіцяють зробити загальнодоступним. Нагадаємо, трохи раніше Rozetka 
розпочала експеримент з мобільними точками видачі замовлень. Мікроавтобуси, де можна 
забрати покупки, зроблені через інтернет, розташовуються на парковках супермаркетів 
Novus за адресами: Здолбунівська, 7 Г і Броварський проспект, 17.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Ашан відкриває перший у Львові магазин  

формату superstore 
10.12.2018 

Французький рітейлер Ашан продовжує розвиток мережі в Україні: в 
середині грудня компанія планує відкриття першого у Львові торгового 
об’єкту формату superstore. 

Новий магазин відкриється 14 грудня на проспекті В’ячеслава Чорновола 16 І. Він 
стане вже третьою торговою точкою для компанії в місті, перша – Ашан Сокільники – була 
відкрита у 2010 році, друга – Ашан Південний – у 2015-му. “Новий Ашан Чорновола 
знаходиться біля ЖК Авалон і втілює концепт superstore, що передбачає швидке здійснення 
покупок, зручну навігацію, продовольчі товари у серці пропозиції, а також все необхідне з 
непродовольчої групи”, – повідомили в прес-службі Ашан. Як уточнили в компанії, цей 
концепт відрізняється в першу чергу своєю пропозицією – окрім практичних та 
повсякденних товарів, пропонується великий  асортимент товарів «для задоволення та 
добробуту» з акцентом на гастрономію та свіжі продукти. Площа магазину в 5000 кв. м 
дозволяє представити широку гаму товару – хліб, випічку та тістечка власного 
виробництва, м’ясні та рибні вироби, кулінарію. Родзинкою суперстору стане піца-острів, а 
також фреш-бар з легкими та поживними перекусами, овочевими та фруктовими салатами, 
смузі та детоксами – все це можна буде скуштувати у кафе безпосередньо в магазині. Окрім 
цього Ашан Чорновола запропонує клієнтам вироби власної коптильні та фермерську 
продукцію, відділ органічної продукції, товарів світу, а також ексклюзивних брендів Ашан. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Луцька гуртівня Пакко відкрилась після  

масштабної реконструкції 
11.12.2018 

Гуртівню Пакко у Луцьку відкрили після масштабного оновлення, 
тепер тут працюють власна пекарня, величезні м’ясний та кулінарний 
відділи, а також власний кондитерський цех. 

Ггуртівня Пакко, що працює на вул. Ковельська, 68 з 2007 року – найбільша в місті. Її 
торгова площа складає 1200 кв. м. Як розповів заступник генерального директора з 
технічно-інвестиційної діяльності Пакко Холдинг Василь Дудкевич, це перша гуртівня 
мережі, де провели реконструкцію та відкрили нові відділи. У стратегічних планах компанії 
оновити значну частину своїх магазинів, а також відкривати нові торгові заклади у форматі 
«Вопак експрес». В оновленому Пакко запрацювала власна пекарня, розташована 
безпосередньо у торговому залі , тож вся продукція готується та випікається на очах у 
гостей магазину. Тепер покупці магазину мають можливість придбати найсвіжішу випічку, 
хліби, заготовки з тіста та печиво власного виробництва. У гуртівні також облаштували 
величезний холодильний острів, де розташувалися м’ясний відділ з різними сортами 
свіжого м’яса та м’ясними і ковбасними заготовками, відділ кулінарії, де можна придбати 
готові салати, другі страви, гарніри та делікатеси на будь-який смак і гаманець, великий 
відділ з найрізноманітнішими сирами, хамоном, м’ясними виробами. А у кондитерській 
вітрині Пакко представлені торти, тістечка, рулети та інші солодощі. Також у магазині 
облаштована каса самообслуговування, що дозволяє швидко та доступно, не стоячи у черзі, 
придбати товари та розрахуватися карткою. Для покупців також працюють сім звичайних 
кас. З відкриттям нових відділів у гуртівні створено понад два десятки нових робочих місць. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Перший «Сім23 to go» в Тернополі 

відкрився 27 грудня 
27.12.2018 

Новий магазин розташований в центрі міста неподалік від ЦУМа і має 
досить компактну площу 70 м.кв., що не завадило розмістити в ньому 
оптимальний асортимент продуктів. 

Покупцям маркету традиційно пропонуються хот-доги на грилі та гарячі напої з 
професійних суперавтоматів, курячі та картопляні снеки, випічка та бельгійські вафлі, їжа 
швидкого приготування, багети та сандвічі, фруктовий сніг MySlush. Як завжди, для 
зручності покупців «Сім23», в залі обладнано зручні стійки для перекусу біля великих 
відкритих вікон, з можливістю підзарядки мобільних пристроїв та безкоштовним WiFi. 
Нагадаємо, 10 грудня 2018 року відкрито новий магазин мережі Сім23 у м.Львів, вул. Пулюя 
6. На 120 кв.м. площі розміщено оптимальний вибір продуктів та товарів для дому, 2 каси, 
кавовий модуль з сучасною швейцарською кавоваркою, мікрохвильова піч для розігріву 
багетів, гриль для приготування хот-догів, гранітори з освіжаючим слашем а також 
водонагрівач питної води для страв швидкого приготування. Зручна стійка біля вікна, а 
також безкоштовний Wi-Fi – для любителів випити кави у затишку. В асортименті також 
свіжа випічка та бельгійські вафлі, що готуються просто в торговому залі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Мережі «Сім23» 
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Мережа «Наш Край» відкрила чотири нових  
магазини на умовах франчайзингу 

29.12.2018 

У грудні 2018 р. торговельна мережа «Наш Край» відкрила чотири 
магазини на умовах франчайзингу. Нові об’єкти з’явилися у Київській, 
Запорізькій, Житомирській та Дніпропетровській областях. 

У Київській області магазин відкрився у місті Обухів, за адресою м-н Яблуневий,24-А. 
Працює у форматі «експрес» площею 68 м кВ, для покупців встановлено дві каси. У 
Запоріжжі новий торговий заклад працює по вул. Скворцова, 128, площею 72 м кВ, у 
форматі «експрес» та з однією касою. У Житомирській обл., у м.Олевськ, магазин формату 
«експрес» знаходиться за адресою вул. Святомиколаївська, 33-А, має дві каси та торгову 
площу 120 м кВ. Також у закладі є відділи власної випічки та Food to Go. У 
Дніпропетровській області новий магазин відкрився у місті Верхньодніпровськ, вул. 
Яцковського Сергія, 26. Площа торгового закладу становить 110 м кВ. Для зручності 
покупців працюють дві каси, є відділи власної випічки, кулінарії та Food to Go. У нових 
торгових закладах “Наш Край” діє програма лояльності, що дозволяє покупцям 
накопичувати бонуси й економити на наступних покупках. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Мережі «Наш Край» 

 
В Metro Украина новый директор  

по продажам 
08.01.2019 

К Совету директоров украинского подразделения Mеtro Cash & Carry 
присоединился Всеволод Степин, который занял должность директора по 
продажам компании. Об этом сообщает rau.ua 

Степин имеет основательный опыт операционной деятельности как в торговых 
центрах Metro, так и в oфисе поддержки торговых центров Metro в Украине. Он начал свою 
карьеру в компании в 2004 г. как менеджер-стажер на должности управляющего торговым 
залом ТЦ Metro Днепр-I. В течение 14-летней карьеры в Metro Всеволод работал 
заместителем директора ТЦ Metro Позняки в Киеве, директором ТЦ Metro Харьков-I и ТЦ 
Metro Петровка в Киеве, начальником управления по вопросам регионального развития 
Восточного региона с последующим перемещением в офис поддержки торговых центров 
Metro Украина на должность начальника управления по деятельности торговых центров. 
«В марте 2018 г. Всеволод был назначен на должность заместителя директора по продажам, 
где еще раз продемонстрировал свои лидерские способности и стремление достичь 
высоких результатов. Это назначение является вторым внутренним шагом на уровне 
Совета директоров и подтверждает стремление Metro Украина предоставлять возможности 
роста каждому работнику», — прокомментировали назначение в компании. Напомним, 
немецкая сеть гипермаркетов Mеtro Cash & Carry вышла на украинский рынок в 2003 году. 
Сейчас компания управляет 23 классическими центрами оптовой торговли Mеtro Cash & 
Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, 
Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире, а также двумя 
магазинами оптовой торговли «Бери-Вези» в Тернополе и Луцке. Объем продаж компании в 
Украине за 2017/2018 финансовый год (октябрь 2017 - сентябрь 2018) составил €523 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

В ТЦ на Печерске открылся  
премиальный Novus 

08.01.2019 

Сеть Novus 21 декабря 2018 года открыла магазин в обновленном 
премиальном формате. Объект разместился в торговом центре Good Life по 
ул. Иоанна-Павла II, 6 в Печерском районе Киева. 

По информации Ukrainian Retail Association, торговая точка стала первым 
арендатором, открывшим двери для посетителей в новом ТЦ. Как ожидается, другие 
арендаторы ТЦ Good Life начнут работу позднее. Общая площадь супермаркета составляет 
более 2600 кв. м, торговая – более 1660 кв. м. В нем работает семь стандартных и две 
экспресс-кассы. Инфраструктура торговой точки включает coffee point, собственную 
пекарню, кулинарию, кондитерскую, мясной цех, др. Сеть Novus работает в Украине с 2008 
года. В настоящее время сеть насчитывает 43 объекта общей площадью более 170 000 кв. м. 
Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 800 до 7000 кв. м, в 
том числе – франчайзинговые. Напомним, сеть супермаркетов Novus открыла новый 
логистический центр в с. Софиевская Борщаговка Киевской области, сообщает Ukrainian 
Retail Association. Площадь логистического центра класса А составляет 7000 кв. м. Склад, в 
основном, предназначен для хранения сухих бакалейных продуктов. Как планируется, он 
будет обслуживать все магазины сети в Киевском регионе (34 магазина), а также оптовых 
покупателей. Запуск склада позволит компании увеличить грузооборот собственной 
логистики на 30¿. Следует отметить, что в 2017 году компания сообщала о привлечении 
кредита на $25 миллионов от Европейского банка реконструкции и развития, которые 
планировалось направить, в том числе, на финансирование строительства нового 
логистического центра и расширение сети. «Мы увеличиваем централизацию логистики и 
в дополнение к существующему складу площадью 10 000 кв. м открываем новый 
логистический центр. На данном этапе развития сети эти два объекта с суммарной 
площадью 17 000 кв. м смогут полностью обеспечивать наши складские потребности», – 
прокомментировал Витаутас Ильгевичюс, директор департамента цепей поставок Novus. 

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua 

 
У Хмельницьку відкрився супермаркет  

міжнародної мережі SPAR 
11.01.2019 

На початку січня 2019 року міжнародна мережа SPAR відкрила новий 
магазини на умовах франчайзингу у Хмельницькому, за адресою вул. 
Інститутська, 10. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Торговий заклад працює у форматі SPAR, торговою площею 500 м кв. Для покупців є 
відділ свіжої випічки, Food to Go та працює п’ять кас. У спеціальному відділі швидкого 
перекусу Food to go завжди є широкий асортимент популярних у всьому світі страв 
швидкого приготування: піци, фірмових хот-догів, італійських паніні, і все – незмінно 
високої якості. А також, гаряча запашна кава, яку можна випити на місці чи взяти з собою. 
Крім того, у магазині працюює фреш відділ зі свіжими овочами і фруктами. Відзначимо, 
наприкінці грудня 2018 р. міжнародна мережа SPAR поповнилась ще одним магазином. На 
умовах франчайзингу запрацював торговий заклад у Львові, за адресою вул. Левицького, 
116. Він відкрився у форматі SPAR Express, з однією касою та площею 65 м. кв. Також, у 
магазині працює фреш відділ зі свіжими овочами і фруктами. Нагадаємо, 21 грудня 2018 р. 
міжнародна мережа SPAR відкрила ще один магазини на умовах франчайзингу у селищі 
Вилок (Закарпатська обл.), за адресою площа Есе Томаша, 3. Торговий заклад працює у 
форматі SPAR Express. Торгова площа - 150 м кв. Для покупців є відділ свіжої випічки, Food 
to Go та працює три каси. У спеціальному відділі швидкого перекусу Food to go завжди є 
широкий асортимент популярних у всьому світі страв швидкого приготування: піци, 
фірмових хот-догів, італійських паніні, і все – незмінно високої якості. А також, гаряча 
запашна кава, яку можна випити на місці чи взяти з собою. Крім того, у магазині працюює 
фреш відділ зі свіжими овочами і фруктами. SPAR – одна з найбільших у світі мереж 
супермаркетів та гіпермаркетів, що складається з понад 12 тис. магазинів у 48 країнах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Мережі «SPAR» 

Как выглядит новый МегаМаркет в киевском  
ТРЦ Нивки (фотообзор) 

12.01.2019 

В середине ноября в Киеве открылся ТРЦ Нивки, якорными 
арендаторами которого стали продуктовый супермаркет МегаМаркет и 4-
зальный кинотеатр Баттерфляй на 180 мест.  

Ассортимент нового супермаркета насчитывает более 55 000 SKU, как товаров 
широкого потребления, так и эксклюзивной продукции от производителей из Европы и 
всего мира. Продукция собственного производства включает мясной, рыбный, кулинарный, 
хлебный и кондитерский цеха. На территории магазина работает винный бутик с более 
2000 наименований вин Старого и Нового Света, отдел «живого пива» и фуд-корт. Торгово-
развлекательный общей площадью 19 129 кв. м, принадлежит Виктору Юшковскому — 
собственнику супермаркета МегаМаркет. После разделения бизнеса в 2017 году с 
партнером Олегом Вишняковым, Юшковскому достались в собственность ТРЦ Терминал в 
Броварах, аутлет-центр Мануфактура, здания МегаМаркетов на улицах Горького, Сурикова 
и на четвертом километре Одесской трассы. Также бизнесмен контролирует работу 
продовольственной сети МегаМаркет и кинотеатров Баттерфляй. Несмотря на уменьшение 
торговой собственности, в 2017 году бизнесмен вошел в «Топ-100 самых богатых 
ритейлеров и девелоперов Украины». Напомним, что 26 ноября продукты и товары из 
магазина МегаМаркет на ул. Сурикова, 3 А стали доступны для онлайн-заказа на сервисе 
Zakaz.ua с доставкой до дома. Цены на все товары в интернет-магазине полностью 
соответствуют ценам в самом магазине МегаМаркет (без наценки), а стоимость доставки 
составит от 69 грн для жителей Киева и Киевской области. Как выглядит и что предлагает 
новый МегаМаркет в столичном районе Нивки — в нашем фотообзоре. ... 

Читать полностью (фотообзор) >>>  
По материалам rau.ua 

 
ТЦ Oasis обещают официально открыть в конце января - 

 с запуском супермаркета Varus 
14.01.2019 

Как сообщила пресс-служба компании NAI Ukraine, супермаркет Varus 
в ТЦ Oasis на станции метро Героев Днепра в Киеве откроется в новом 
формате с современным дизайном и большими видеостенами. 

В супермаркете Varus будут работать собственные мясной, рыбный цех, пекарня и 
отдел кулинарии. А торговый зал супермаркета будет оформлен многоэкранными 
видеостенами, на которых будет транслироваться информация об актуальных акциях, 
рецепты блюд и другое. «Другие арендаторы готовятся к открытию одновременно с Varus. 
Сейчас они находятся на разных стадиях ремонтных работ. Среди них известные 
общенациональные сети Пузата Хата, Львівські круасани, EVA, MIDA, Miniso, ТТТ, KyivStar, 
Lifecell, Vodafone, Люксоптика, Mobile trend, Yves Rocher, Aurum, СЮФ, Farmacia и другие», - 
отметили в пресс-службе NAI Ukraine, уточнив, что некоторые арендаторы уже открылись и 
принимают посетителей. В частности, на третьем этаже торгового центра работает 
ресторан KFC. В NAI Ukraine также сообщают, что с целью минимизировать неудобства для 
пассажиров метро, все готовые галереи на этаже входа на станцию уже открыты. К 20 
января ремонтные работы планируют завершить, после чего транспортная часть объекта, 
которая выполняет функцию входа-выхода в метро и пешеходного перехода, будет 
полностью доступна для пассажиров. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Итоги-2018: Брусничка открыла шесть 

 новых магазинов 
17.01.2019 

В 2018 году сеть фрешмаркетов Брусничка открыла шесть магазинов 
в разных регионах своего присутствия. В декабре новый фрешмаркет 
появился в городе Белицкое Донецкой области.  

Первое открытие 2019 г. уже запланировано в г. Днепр. В целом в 2018 г. компания 
«Украинский Ритейл» открыла новые фрешмаркеты «Брусничка» в следующих городах:  г. 
Харьков, ул. Тракторостроителей, 160 б; г. Каменское (Днепропетровская область), пр-т 
Металлургов, 62 г; г. Новая Водолага (Харьковская область), ул. Кооперативная, 2; г. Кривой 
Рог (Днепропетровская область), ул. Ивана Авраменко, 21 в; г. Днепр, ул. Набережная 
Победы, 62; г. Белицкое (Донецкая область), ул. Мира, 25. Последнее открытие 2018 года 
состоялось 22 декабря в г. Белицкое, Донецкой области. Уже традиционно «Брусничка» 
подготовила для своих гостей развлекательную программу и вкусные подарки. В конце 
праздника были разыграны главные подарки от торговой сети Брусничка – сертификаты 
на покупки в фрешмаркетах «Брусничка» различного номинала. «Для «Украинского 
Ритейла» Донецкая обл. является важной, поскольку именно в этом регионе открывались 
первые магазины «Брусничка». Несмотря на ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины, 
мы продолжаем развивать наши фрешмаркеты на территории, подконтрольной Украине. В 
этом году компания пополнилась шестью магазинами, и мы намерены продолжать 
открытия. Кроме того, в 2018 г. мы открыли новый склад в Днепре, разработали стратегию 
будущего развития компании, определили основные векторы движения далее. В 2019 г. 
смотрим с оптимизмом и готовимся к новым открытиям и дальнейшему развитию сети», - 
уверен директор компании Украинский Ритейл Сергей Беляев. Первое открытие нового 
фрешмаркета «Брусничка» состоится уже в феврале 2019 г. в городе Днепр. Фрешмаркет 
«Брусничка» – это традиционный магазин «у дома», в котором представлены все товары 
для ежедневной покупки – хлеб, мясная и колбасная продукция, молочные продукты, 
свежие фрукты и овощи. В магазине также работает отдел собственной выпечки.  

 
 Читать полностью >>>  

По материалам ООО Украинский ритейл (ТМ «Брусничка») 
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Фуршет проводит ребрендинг  
и меняет айдентику 

17.01.2019 

Это первые за 20 лет изменения логотипа и фирменного стиля одной 
из старейших украинских продуктовых сетей. Об этом сообщает служба 
новостей портала rau.ua 

«Предыдущий логотип нуждался в обновлении. Он был сложным и трудно читался. 
Новая айдентика простая и универсальная. Главная задача в том, чтобы объединить все 
каналы коммуникации в единую целостную систему визуальной идентичности», — 
говорит Екатерина Проник, соучредитель студии Leletko & Pronyk, которая занималась 
ребрендингом супермаркета. Креативщики представили новый логотип в форме 
треугольника. Если представить стрелку, треугольник всегда указывает направление 
движения. В лого он показывает движение вверх, вперед, к улучшению. В Фуршет обещают 
в ближайшее время изменить также вид фасада магазинов. Напомним, сеть Фуршет в 
апреле 2017 г. начала масштабное обновление магазинов. В комментарии rau.ua директор по 
маркетингу сети Фуршет Наталья Литвинчук отметила, что нынешние реалии требуют 
постоянных изменений, а торговая точка на Вышгородской по всем параметрам требовала 
обновления. Кроме того, она подчеркнула, что вследствие нестабильной финансовой 
обстановки в стране покупатели стали более разумно тратить деньги, отказываясь от ряда 
товаров. «Мы это видим по сокращению потребления по некоторым категориям, так что 
соответствующим образом корректируем ассортимент: в обновленном магазине ставка 
делается на более широкую фреш-группу, товары собственного производства, выпечку и 
кулинарию», — детализировала топ-менеджер. В ходе реконструкции в маркете также 
установили новое современное оборудование. «Сразу после открытия мы собрали отзывы 
покупателей, и можем сказать, что обновление удалось, хотя еще есть над чем работать», — 
добавила Наталья Литвинчук. Стоит отметить, что Фуршет – далеко не первая сеть, 
решившаяся на масштабное обновление и/или реконцепцию своих объектов. Крупнейший 
FMCG-ритейлер Украины АТБ еще в прошлом году начал открывать магазины в новом 
формате, постепенно обновляют торговые точки ЭКО Маркет и Брусничка, а еще два 
крупных игрока решили параллельно со сменой концепции провести и ребрендинг 
супермаркетов. Ритейл Групп постепенно заменяет часть маркетов Велика Кишеня 
дискаунт-супермаркетами ВЕЛМАРТ, а Fozzy Group активно открывает на месте Сільпо 
дискаунтеры Thrash! Экспериментируют с форматами даже такие глобальные сети, как 
АШАН и METRO Cash&Carry Украина. Теперь присоединился и Фуршет. В то же время, если 
остальные операторы решаются на кардинальные изменения, то об отличиях обновленных 
и старых супермаркетов Фуршет в компании предпочитают говорить достаточно 
аккуратно. «Мы понемногу экспериментируем с форматами, — рассказала Наталья 
Литвинчук. – Фуршет – магазин доступных покупок, к этому мы прикладываем много 
усилий и почти все для ежедневного потребления у нас можно купить по лучшей цене». 
Также неопределенно в сети отвечают и на вопрос о планах дальнейших обновлений: «В 
этом году запланирован ряд реконструкций, следите за нами. Все впереди!» Но ни бюджет 
проекта, ни даже примерные сроки и точное количество обновляемых объектов называть в 
компании не захотели. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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ООО "Брокард-Украина" в 2019 году намерено открыть 5-7 
новых магазинов собственных брендов 

17.01.2019 

ООО "Брокард-Украина", крупный оператор парфюмерно-косметичес-
кого рынка Украины, в 2019 г. намерено открыть 5-7 новых магазинов 
собственных брендов, сообщили в пресс-службе компании. 

"В 2019 году мы планируем открыть 5-7 магазинов в Киеве, Львове и Запорожье. В 
соответствии со стратегией развития, мы открываем магазины в торговых центрах, и 
открытия 2019 года запланированы преимущественно в строящихся на данный момент 
объектах. Соответственно, график запуска магазинов зависит от готовности ТРЦ к сдаче и 
может сдвигаться по независящим от нас причинам", - отметили в компании "Брокард-
Украина". По ее данным, один из крупнейших магазинов сети будет открыт в строящемся 
ТРЦ Blockbuster Mall, открытие которого было перенесено на февраль 2019 года (ранее 
планировалось в конце 2018 года). "С другой стороны, мы не исключаем и открытия сверх 
существующего на данный момент плана – при предложении выгодных условий аренды от 
уже работающих ТЦ, которые нам стратегически могут быть интересны", - подчеркнули в 
компании. Как отметили в "Брокард-Украина", в феврале-2019 планируется открытие 
магазина Brocard Niche Bar во Львове. До конца года магазины данного бренда появятся в 
Харькове и Днепре. По данным "Брокард-Украина", в 2018 году было открыто четыре новых 
магазина Brocard, один –реконструирован. В частности – в киевских ТЦ "Ашан Rive Gauche", 
ТЦ Gorodok Gallery, ТРЦ Gulliver (реконструирован). В Одессе открыт новый Brocard в ТРЦ 
"City Center Западный" и магазин Brocard Niche Bar в ТЦ "Европа". По состоянию на январь 
2019 года ООО "Брокард-Украина" управляет 90 магазинами парфюмерии и косметики под 
торговым знаком Brocard, одним – Kiehl's и эксклюзивно развивает бренд М.А.С в Украине 
(четыре торговые точки)…. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Ювелірний магазин відсудив у  
держави 25,4 млн грн 

08.01.2019 

ТОВ "Часовий салон "Кристал" відсудив у держави 25,4 млн гривень 
збитків. Про це інформує Судовий репортер з посиланням на рішення 
Господарського суду Києва від 3 січня. 

Як йдеться у судових матеріалах, у 2014 році прокурори і слідчі провели обшуки у 
приміщенні, яке орендувало ТОВ "Часовий салон "Кристал", у рамках досудового 
розслідування щодо продажу контрафактних товарів із використанням радіаційно-
забрудненої сировини. Водночас директор магазину написав заяви на працівників 
правоохоронних органів, що порушували процедуру обшуків (не дозволили бути 
присутніми) та винесли коштовності, зокрема гроші з сейфу. Аудит та інвентаризація 
підтвердили нестачу товару. За заявою директора магазину відкрито три кримінальні 
справи за фактом крадіжки, привласнення майна, перевищення повноважень і 
зловживання владою, службового підроблення. У вересні 2014 р. справу, за якою проводили 
обшуки в ювелірному, прокуратура закрила через відсутність складу злочину. У 2015 р. до 
суду направлено справу за обвинуваченням 10 осіб: старшого прокурора прокуратури 
Печерського району м.Києва, старшого прокурора прокуратури Печерського району 
м.Києва , старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві та 
оперуповноважених  сектору з розкриття майнових злочинів відділу карного розшуку 
Печерського РУ ГУ МВС України у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.185 КК (крадіжка) 
та ч.3 ст.365 КК (перевищення службових повноважень). … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua1.com.ua 

 EQUIPMENT RETAIL (ПОБУТОВА ТЕХНІКА. ЦИФРОВА ТЕХНІКА. ОФІСНА ТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА) 

 
MOYO откроет один из крупнейших магазинов  

сети в киевском ТРЦ Retroville 
12.12.2018 

Магазин цифровых решений МОYО подписал договор на аренду 
торгового помещения в ТРЦ Retroville, который запланирован к открытию в 
2019 году. Об этом  сообщила компания Colliers International Украина.  

Магазин МОYО будет представлен в обновленном формате и разместится на 1-м 
этаже торгово-развлекательного центра. Он будет одним из самых больших в сети 
ритейлера и займет площадь в 570 кв. м. «Новый формат розничных магазинов команда 
MOYO начала внедрять в сентябре 2018 года, и мы рады, что в ТРЦ Retroville будущую 
торговую точку ритейлер откроет в обновленном формате», - комментирует руководитель 
отдела аренды ТРЦ Retroville Николай Катющенко. Напомним, сейчас сеть MOYO 
насчитывает 44 торговых точки и представлена в 26 городах Украины. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
В столичном ТЦ Эпицентр открылся первый  

магазин Samsung Home в Украине 
17.12.2018 

Первый в Украине брендовый магазин бытовой техники Samsung 
Home открылся 15 декабря в ТЦ Эпицентр в Киеве. Он стал самой большой 
торговой точкой Samsung в Украине. 

Дом будущего Samsung Home находится в столичном торговом центре на проспекте 
Степана Бандеры, 11 А, и занимает площадь в 500 кв. м на втором этаже ТЦ. Как уточняют в 
компании, это первый брендовый магазин бытовой техники Samsung не только в Украине, 
но и в Европе. Здесь будет представлен наиболее полный ассортимент бытовой техники 
Sаmsung в одном месте — всего более 100 моделей. В пресс-службе компании также 
отметили, что торговая точка будет управляться совместно компаниями Эпицентр и 
Samsung, а в будущем партнеры не исключают открытия таких магазинов в других ТЦ сети. 
По итогам пилотного проекта компании будут рассматривать решение о дальнейшем 
сотрудничестве в этом направлении. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

 
Генеральным директором сети Цитрус  

назначен Вадим Танченко 
17.12.2018 

Новым СЕО сети магазинов гаджетов и электроники Цитрус назначен 
Вадим Танченко, ранее занимавший должность операционного директора 
компании. Об этом пишет rau.ua 

Он руководит компанией с августа 2018 г., а официальное назначение планируется 
на конец декабря 2018 г. По словам PR-директора Цитрус Юлии Дробышевой, Танченко 
проработал в компании 6 лет. За это время он был территориальным управляющим 
Харьковского региона, затем – директором Киевского региона, после чего был назначен на 
должность операционного директора, а затем – СЕО. Напомним, в начале августа стало 
известно, что после чуть больше трех месяцев работы пост СЕО Цитрус покинул Александр 
Погорелов. Недавно стало известно, что из компании также ушла директор по маркетингу 
Надежда Фомина, проработавшая на должности чуть больше четырех месяцев. Цитрус - 
национальная сеть магазинов, основана в 2000 г. Компания включает интернет-магазин 
citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в формате инновационных развлекательных 
центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной 
реальности, электротранспорта, устройств умного дома. Развивает собственную сеть 
авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также 
образовательные пространства ЦеХАБ и Цитрус Академия во флагманских магазинах сети. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

 
В ТРК «Проспект» - 1300 кв. м  

техніки від Eldorado 
19-12-2018 

У ТРК «Проспект» відкрився новий магазин електроніки і побутової 
техніки Eldorado площею 1300 кв. м., де представлена техніка для дому і 
кухні, фото та відеокамери, телевізори, телефони та планшети. 

Головне повідомлення Eldorado «Ціни просто закупись» гармонійно впроваджується 
в продуктову промо-концепцію відкриття магазину в ТРК «Проспект» зі знижками до 50¿ і 
гарантованими подарунками.  Клієнтський сервіс в Eldorado – це консультації, можливість 
покупки в кредит і супер розстрочка, гарантія низьких цін, «Клуб вигідних покупок» і 
активні комунікації в соціальних мережах. Відкриття Eldorado в ТРК «Проспект» для 
покупців означає можливість комфортного вибору необхідних товарів в різних форматах 
для різних поколінь. Для когось важливо купувати техніку з вітрини, хтось перед 
замовленням в Інтернеті тестує в офлайні і порівнює ціни, комусь зручно вибрати в 
магазині з оперативною доставкою. В Eldorado мають намір об'єднати всі варіанти на 
єдиному гіпер-техно-просторі в ТРК «Проспект».  

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

 
Компания "Фокстрот" в 2019 г. намерена вложить  

до 360 млн грн в обновление сети 
29.12.2018 

Группа компаний (ГК) "Фокстрот" (Киев) планирует в 2019 году 
переформатировать около 60 магазинов сети бытовой техники и 
электроники (БТиЭ) "Фокстрот. Техника для дома". 

"В следующем году мы планируем переформатировать порядка 60 магазинов, 
стоимость "переформата" одного магазина – 4-6 млн грн (в целом 240-360 млн грн – ИФ)", - 
сообщил в эксклюзивном интервью руководитель ГК "Фокстрот", глава наблюдательного 
совета сети "Фокстрот" Валерий Маковецкий. По его словам, сеть планирует в 2019 году 
открыть порядка 10-20 новых магазинов, но это, в основном, будет релокация, поэтому в 
целом сеть не будет расширяться, или расширяться несущественно. "Мы считаем, что 
магазинов у нас достаточно – 162 магазина в Украине. Какую-то часть из них, в первую 
очередь, малоэффективные магазины, закроем, вместо них будем открывать точки в новых 
современных торговых центрах, то есть, идти путем стандартного развития торговой 
сети… Намного больше инвестиций будет направлено на обновление сети: это будет 
инвестиция в новые форматы: новое оборудование, новые вывески, новые технологии 
продаж и т.д", - сказал глава набсовета сети "Фокстрот". По данным пресс-службы 
компании, с марта и по декабрь 2018 года "Фокстрот" открыл "с нуля" 15 новых магазинов 
в Украине, сделав акцент на флагманах, и обновил еще 15 супермаркетов. "Средняя 
площадь торгового зала в новом формате составила 811 кв. м, что позволяет достойно 
представить всю линейку ассортимента товаров от крупногабаритной и встроенной 
техники до мелких и сопутствующих товаров", - отмечается в пресс-релизе.  

Читать полностью >>>   
 

Полный текст эксклюзивного интервью 
В.Маковецкого >>> 

По материалам interfax.com.ua 
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Комп’ютерний Всесвіт начинает развитие  
магазинов нового формата 

09.01.2019 

Первая торговая точка всеукраинской сети компьютерной техники и 
гаджетов в новом формате начала работу в конце декабря прошлого года 
во Львове. Об этом пишет rau.ua 

Магазин находится в торговом центре Ашан по адресу: Львов, проспект Черновола, 
16 И. Площадь торгового зала составляет 80 кв. м. Как отмечается в релизе компании, 
кроме свежих дизайнерских решений, магазин может похвастаться следующими 
преимуществами: открытая выкладка товара для удобства покупателей; наличие гаджетов 
премиум-сегмента; игровая и лаундж-зона, где каждый желающий может отдохнуть, 
выпить кофе или продемонстрировать свои геймерские навыки; широкий ассортимент не 
только гаджетов, но и электротранспорта. Программа торжественного открытия включала 
беспроигрышную лотерею скидок и подарков для всех гостей, подарки и розыгрыш ценных 
призов, фотосессии, угощение и бесплатные покатушки на гиробордах. Сеть Комп’ютерний 
Всесвіт работает на рынке более 16 лет. Это одна из крупнейших сетей, занимающихся 
розничной торговлей компьютерной, мобильной техники и аксессуаров, а также 
предоставляющих полный спектр сопутствующих услуг. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Маркетинг-директором сети магазинов Агромат  
назначена Ксения Свичкарь 

03.01.2019 

До перехода в Агромат Ксения занимала аналогичный пост в сетях 
Дека, Антошка, а также позицию заместителя маркетинг-директора в сети 
магазинов Prostor. Об этом RAU сообщила пресс-служба компании.  

Ксения рассказала, что ее главной задачей в компании будет разработка и 
реализация маркетинговой стратегии, развитие омниканальной модели продаж, 
завершение процесса ребрендинга, управление клиентским опытом. Напомним, что в июне 
2018 года на пост исполнительного директора сети Агромат был назначен Максим Рылик, 
ранее возглавлявший Житомирский мясокомбинат (ТМ «Мясная гильдия»), ООО «Клуб 
Сыра», а также ООО «Целтниекс». Агромат – крупнейший украинский импортер плитки, 
сантехники, мебели и освещения для ванных комнат и всего дома. Также компания 
развивает такие направления, как: кухни, паркет, натуральный камень и сухие смеси. За 
последний год компания открыла 4 новых магазина (в Киеве на Левом берегу, два магазина 
в Хмельницком и еще один в Одессе). В общей сложности сеть насчитывает 18 магазинов по 
Украине. В этом году Агромат отметил свое 25-летие. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua  
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В Киеве в 2018 году демонтировали меньше  
незаконных МАФов, чем обещали 

11.01.2019 

Мэр Киева Виталий Кличко не выполнил обещание демонтировать 
1,6 тысячи незаконных МАФов в течение 2018 года. Такое обещание он дал 
2 марта 2018 года, напоминает «Слово и Дело». 

«Большинство МАФов не платят налоги, без разрешений подключаются к 
электросети. От этого атавизма нам нужно постепенно отходить», – сказал Кличко, 
добавив,что в 2018 году в трех районах столицы – Дарницком, Днепровском и Деснянском – 
демонтируют большое количество незаконных малых архитектурных форм. «В этом году 
мы демонтируем 1,6 тысячи незаконных МАФов. Мы должны определять, и мы это делаем, 
те места, где МАФы могут размещаться, и люди должны на конкурсной основе получать 
возможность торговать», – сказал Виталий Кличко. Спустя месяц на Андреевском спуске 
демонтировали один из последних торговых ларьков. Летом возле Национального 
авиационного университета убрали МАФ площадью 220 квадратных метров и снесли 
киоски возле метро «Нивки». В начале 2019 года первый заместитель директора 
Департамента городского благоустройства Тарас Панчий рассказал, что в 2018 году в 
городе демонтировали 942 незаконных временных сооружения для осуществления 
предпринимательской деятельности, 154 средства передвижной мелкорозничной торговли 
(преимущественно кафе на колесах), 224 мелких временных элемента благоустройства – 
гаражи, шлагбаумы, парковочные устройства. Однако, несмотря на проведенную работу, с 
улиц Киева все-таки убрали меньше, чем обещанные 1,6 тысячи МАФов, поэтому обещание 
Кличко получает статус «не выполнено». 

Читать полностью >>>  
По материалам slovoidilo.ua 
 

 
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ 

 
Новые метры: какие ТРЦ планируют открыть  

в Украине за 2019 г. 
09.01.2019 

На 2019 год в Украине заявлен ввод в эксплуатацию восьми торговых 
объектов суммарной арендной площадью более 440 000 кв. м. Об этом 
сообщает сайт Ассоциации Ритейлеров Украины. 

 
Большая часть (6 из 8) запланированных к открытию ТЦ расположена в Киеве, в том 

числе такие крупные ТРЦ как Blockbuster Mall и Ocean Mall, а также Retroville и River Mall. В 
регионах ожидается запуск второй фазы одесского ТРЦ Gagarinn Plaza и открытие 
спортивного торгово-развлекательного центра Spartak во Львове. 

 
Smart Plaza Obolon (Месторасположение: Киев, ул. Маршала Тимошенко, 21. 

GLA: 10 000 кв. м. Девелопер: A-Development. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: I 
квартал 2019 года). Второй объект из серии Smart Plaza — трехуровневый ТЦ Smart Plaza 
Obolon, инвестором которого выступает инвестиционно-девелоперская компания UDP — 
должен открыться в первом квартале текущего года. Изначально, ТЦ общей площадью 15 
000 кв. м, из которых 10 000 кв. м – арендная, должен был открыться в третьем квартале 
2018-го. Однако потом девелопер дважды переносил срок ввода объекта в эксплуатацию: 
сначала на конец прошлого года, а потом – на начало 2019-го. Впрочем, высокий уровень 
строительной готовности ТЦ дает надежду, что нынешние сроки открытия торгового 
центра будут соблюдены. Что касается ключевых арендаторов нового объекта, то они 
также известны. В ТЦ Smart Plaza Obolon будут представлены продуктовый супермаркет 
входящей в Fozzy Group сети Сільпо площадью 3200 кв. м, магазин техники, электроники и 
гаджетов Comfy площадью 1000 кв. м, супермаркет косметики и парфюмерии EVA и 
двухуровневый ресторан KFC. 

 

Oazis (Месторасположение: Киев, ст. м. Героев Днепра. GLA: 13 200 кв. м. 
Девелопер: Megaline. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: I квартал 2019 года). 
Еще один торговый объект, открытие которого было перенесено с конца прошлого года на 
начало 2019-го - скандальный ТЦ Oazis. Против его возведения над станцией метро Героев 
Днепра в Киеве неоднократно выступали общественные активисты и жители близлежащих 
массивов. Строительство ТЦ даже было приостановлено до проведения общественных 
слушаний. Впрочем, в Киевском метрополитене уверяли, что возведение ТЦ не несет 
угрозы подземке, а застройщик имеет все разрешительные документы. Впоследствии 
строительство центра возобновили, а в ближайшее время планируют открыть. По оценкам 
брокеров ТЦ, благодаря расположению над станцией метро Oasis сможет генерировать 
хороший трафик, поскольку ежедневная посещаемость транспортного узла составляет 
около 100 000 человек в день. Якорным арендатором станет продуктовый супермаркет 
Varus. Кроме него, в новом торговом центре начнут работу магазины Eva, MIDA, Miniso, ТТТ, 
Kyivstar, Lifecell, Vodafone, Люксоптика, Mobile trend, Yves Rocher, Aurum, Столичная 
Ювелирная Фабрика, рестораны Пузата Хата, KFC, Львівські круасани и другие. 

 

Gagarinn Plaza - II фаза (Месторасположение: Одесса, ул. Генуэзская, 5. GLA: 20 
000 кв. м. Девелопер: Полакс. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: I квартал 2019 
года). Вторая очередь одесского ТРЦ Gagarinn Plaza станет первым торговым объектом в 
Одессе, введенным в эксплуатацию после 2015 г. Арендуемая площадь ІІ фазы, запуск в 
работу которой запланирован на І кв. 2019-го, составляет 20 000 кв. м. После ее открытия 
совокупная торговая площадь ТРЦ Gagarinn Plaza превысит 34 тыс. кв. м. Якорными аренда-
торами І очереди являются супермаркет Сільпо (3000 кв. м) и детский развлекательный 
центр Дитяча Планета (2200 кв. м). При этом развлекательная зона Gagarinn Plaza 
существенно расширится благодаря размещению в новой фазе первого в Одессе детского 
города профессий Kid’s Will и первого 8-зального кинотеатра Multiplex. Якорным fashion-
арендатором второй фазы будет польская группа LPP, которая откроет в Gagarinn Plaza 
магазины популярных молодежных брендов Reserved (около 2000 кв. м) и Sinsay (500 кв. 
м). Концепция проекта предполагает размещение еще двух крупных fashion-якорей, 
которые разместятся на втором уровне ТРЦ вместе с другими популярными брендами. 
Помимо этого, к проекту уже присоединилась крупнейшая национальная сеть магазинов 
бытовой техники и электроники Фокстрот, арендовавшая более 900 кв. м и детский 
супермаркет Чудо Остров, который будет представлен в расширенном формате – 1180 кв. м. 

 

Blockbuster Mall (Месторасположение: Киев, пр. Бандеры. GLA: 135 000 кв. м. 
Девелопер: Megaline. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: I квартал 2019 года). 
ТРЦ Blockbuster Mall — второй торговый объект сети мегамоллов Киева, которую 
планирует построить Вагиф Алиев. Его открытие также было запланировано на конец 2018 
года, однако было перенесено на февраль 2019-го. Торгово-развлекательный центр, 
расположенный на проспекте Степана Бандеры, 34, рядом с действующим РЦ Блокбастер, 
на момент открытия должен стать крупнейшим торговым центром в стране. Площадь 
первой очереди объекта составит 190 000 кв. м из которой 135 000 кв. м – арендная. 
Blockbuster Мall будет реализован в формате retail resort, который предполагает, что 
посетитель может удовлетворить абсолютно все потребности от покупок и перекуса до 
развлечений с семьей и друзьями. Якорным арендатором центра станет флагманский 
Сільпо площадью 9000 кв. м в абсолютно новом формате, ориентированный на средний 
класс. Другие арендаторы ТРЦ пока неизвестны, однако, как утверждают опрошенные RAU 
эксперты, заполняемость объекта при его масштабах довольно высокая. По словам 
старшего консультанта по торговой недвижимости компании CBRE Ukraine Анны 
Марсовой, ТРЦ откроет свои двери с вакантностью, стремящейся к минимальной отметке. 
Подробнее о том, как запуск в работу Blockbuster Mall скажется на рынке торговой 
недвижимости Киева, читайте в отдельном материале RAU. 

 

Spartak (Месторасположение: Львов, ул. Инструментальная, 49. GLA: 23 000 кв. 
м. Девелопер: Львовбудмакс-Инвест. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: I 
квартал 2019 года). Современный спортивный торгово-развлекательный центр Spartak 
арендной площадью 23 000 кв. м планируется открыть во Львове в марте 2019 года. По 
состоянию на декабрь 2018-го заполняемость ТРЦ по подписанным договорам аренды 
составляла уже 84¿. Якорными арендаторами ТРЦ станут Сільпо (4000 кв. м), который 
откроет здесь магазин в эксклюзивном формате, семизальный кинотеатр Multiplex, а также 
спорткомплекс Sportlife площадью более 6800 кв. м с бассейном олимпийского стандарта. 
«Якорями» торговой галереи будут крупнейший во Львове магазин fashion-бренда SinSay 
(группа LPP, более 1100 кв. м), мультиканальный ритейлер бытовой техники и 
электроники Comfy (1000 кв. м), а также хобби-маркет Akvarel N площадью более 1000 кв. 
м, в состав которого войдет развлекательный центр. При этом зона фуд-корта ТРЦ будет 
реализована в новом формате, который объединит авторские ресторанные концепции, 
киоски-гурмэ и другие гастрономические проекты. Среди операторов зоны будут 
паназиатское заведение NOA, рестораны здорового питания Tomatina и Avocado, а также 
форматы express или to-go: Express Buffet, Pinsa Romana, Львівські Круасани и другие. 
Помимо этого, в Spartak откроются пиццерия Celentano Ristorante и заведения 
ближневосточной кухни. Общая площадь food-зоны составит 1500 кв. м. 

 

River Mall (Месторасположение: Киев, Днепровская набережная, 10-14. GLA: 59 
682 кв. м. Девелопер: Вільна Україна. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: I 
квартал 2019 года). Неоднократно переносились и сроки открытия ТРЦ River Mall, 
который после открытия станет крупнейшим торговым объектом в Киеве на Левом берегу 
Днепра. Впрочем, в 2018 году девелопер активно вел не только строительные работы на 
объекте, но и подписание договоров с арендаторами, так что введение торгово-
развлекательного центра в эксплуатацию с большой долей вероятности состоится уже в 
текущем году. Якорными арендаторами комплекса будут супермаркет Сільпо, который 
займет площадь почти 5500 кв. м, 10-зальный кинотеатр Планета Кино и развлекательная 
зона сети Papashon с боулингом, мьюзик-холлом и детским городком. В ТРЦ также 
подтвердили подписание договора с испанской группой Inditex (арендовала свыше 7400 кв. 
м для открытия сразу семи магазинов), украинскими Ultra Group (Superdry, HUGO, Guess, 
Levi’s), МD Fashion (Diesel, G-star, Walker, Accessorize, Tommy Hilfiger, GANT, Pepe Jeans, 
Replay, Under Armour), MNS Investment (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis) и рядом других 
операторов. Кроме того, как стало известно RAU, свой магазин в River Mall планирует 
открыть и шведский ритейлер H&M. 

 

Ocean Mall (Месторасположение: Киев, ул. Антоновича. GLA: 100 000 кв. м. 
Девелопер: Megaline. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: III квартал 2019 года). 
ТРЦ Ocean Mall, строящийся рядом с одним из наиболее успешных ТРЦ Киева – Ocean Plaza, 
по планам девелопера должен быть введен в эксплуатацию уже в конце лета 2019 года. 
Впрочем, ранее собственник проекта Вагиф Алиев, выкупивший Ocean Mall за $20 млн у 
Василия Хмельницкого, заявлял о намерении построить ТРЦ уже до конца 2018-го. Но если 
тогда столь сжатые сроки возведения ТРЦ большинством игроков рынка воспринимались 
скептически, то сейчас соблюдение планов по вводу объекта в эксплуатацию более чем 
вероятно. Не в последнюю очередь – из-за входа в проект шведского мебельного гиганта 
IKEA, который планирует открыть в Ocean Mall свой первый украинский магазин. Помимо 
IKEA «якорями» ТРЦ будут супермаркет Сільпо, испанская fashion-группа Inditex (бренды 
Zara, Pull&Bear, Bershka и другие) и еще один шведский ритейлер — H&M. В общей 
сложности – около 500 магазинов. Помимо торговой составляющей в ТРЦ будет и 
развлекательная. Уже известно что ее частью будет лазерный IMAX от сети кинотеатров 
Планета кино. А общая площадь развлекательной зоны составит около 30 000 кв. м. 
Проектом строительства также предусмотрено сооружение новой транспортной развязки 
для разгрузки Лыбидской площади, а также оборудование двух парковок общей 
вместимостью 4600 машиномест. 

https://rau.ua/news/opening/set-komp-yuternij-vsesvit/
https://rau.ua/news/news-company/agromat-kseniya-svichkar/
https://ru.slovoidilo.ua/2019/01/11/novost/obshhestvo/kieve-2018-godu-demontirovali-menshe-nezakonnyx-mafov-chem-obeshhali
http://kv-ua.net/
https://www.agromat.ua
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Retroville (Месторасположение: Киев, пр. Правды. GLA: 80 718 кв. м. Девелопер: 
Stolitsa Group. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: III квартал 2019 года). 
Изначально девелоперская компания Stolitsa Group, основным акционером которой 
является литовская BT Invest, также развивающая в Украине сеть супермаркетов Novus, 
планировала сдать в эксплуатацию ТРЦ Retroville еще в 2015 году. Позднее стало известно о 
переносе открытия на 2017-й, потом на конец 2018 года. Теперь же, в компании 
рассчитывают открыть двери ТРЦ для посетителей в сентябре 2019 года. Впрочем, 
нынешние сроки запуска Retroville в работу более чем выполнимы. Еще в июле прошлого 
года строительная готовность каркаса ТРЦ составляла более 75¿ и с тех пор активные 
строительные работы на объекте не прекращались. Хорошими темпами идет и наполнение 
торгово-развлекательного центра арендаторами. Как рассказывала в интервью RAU 
генеральный директор ТРЦ Рената Якубчиенене, задача руководства комплекса – начать 
работу с 85¿ открытых магазинов и более 90¿ подписанных договоров аренды. Уже 
известно, что якорными арендаторами ТРЦ будут супермаркет Novus площадью более 10 
000 кв. м, детский развлекательный центр Fly Kids (4700 кв. м), восьмизальный кинотеатр 
Multiplex (3400 кв. м), фитнес-клуб Sport Life (около 4350 кв. м), а также магазины бытовой 
техники и электроники Фокстрот (1100 кв. м), Eldorado (1000 кв. м) и MOYO (570 кв. м). 
Кроме того, девелопер намерен оборудовать в ТРЦ просторный фуд-корт, который станет 
крупнейшим в Киеве. Его площадь составит около 1800 кв. м, а в его состав войдут 15 
операторов, в том числе — McDonald’s. 

Respublika (Месторасположение: Киев, ул. Кольцевая Дорога, 1А. GLA: 135 000 кв. 
м. Девелопер: К.А.Н. Девелопмент. Заявленный срок ввода в эксплуатацию: 
неизвестно). Уже традиционно в годовой обзор планируемых к открытию ТРЦ редакция 
RAU включает главный недострой в украинской торговой недвижимости — ТРЦ Respublika. 
Строительство объекта, инвестиции в который оценивались в $350 млн, началось в 2012 
году, а инвесторами проекта выступали Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев. Общая площадь 
ТРЦ должна была составить 298 000 кв. м, что позволило бы ему стать на тот момент 
третьим по величине в Европе. Сдача в эксплуатацию планировалась в 2014-м, потом 
открытие перенеслось на 2015-й. Однако впоследствии проект строительства ТРЦ был 
приостановлен на уровне готовности 98¿. Позднее Фонд гарантирования вкладов физлиц 
получил разрешение продать ТРЦ для компенсации средств, выплаченных вкладчикам 
банка Надра, принадлежавшего Дмитрию Фирташа. Впрочем, нового собственника у ТРЦ 
нет до сих пор. В 2017-18 годах ФГВФЛ несколько раз пытался продать актив, однако даже 
снижение цены с 2,5 млрд грн до 1,1 млрд грн не помогло ТРЦ обрести владельца. По 
мнению экспертов, главной причиной отсутствия покупателей является тот факт, что на 
торги выставляется на сам объект, а права требования по двум кредитам, в обеспечение 
которых переданы имущественные права на ТРЦ. В конце прошлого года на ТРЦ наконец 
появился покупатель. Финансовая компания «Мустанг Финанс», мажоритарным 
акционером которой является днепровский бизнесмен Александр Бондарчук, на последних 
торгах предложила за недострой 544 млн грн. Однако уже после того как ставки были 
сделаны, торги отменили. В «Мустанг Финанс» считают, что «это беспрецедентный случай, 
когда конкурс отменяют потому, что был определен неподходящий победитель» и 
готовятся обжаловать решение об отмене торгов в суде. Так что эпопея с продажей объекта 
продолжается, соответственно сроки открытия одного из крупнейших ТРЦ в столице 
остаются неизвестными. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Мінекономрозвитку призначило членів наглядової ради  
ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” 

04.01.2019 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі затвердило склад 
наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”.  Загалом 
до наглядової ради було обрано п’ять представників.  

Серед них: три незалежних члени та два представники держави. Незалежними 
членами наглядової ради обрали Дмитра Сенниченко (колишній директор з управління 
нерухомим майном та інфраструктурою ПАТ “Укрпошта”), Надію Васильєву (співзасновник 
Digital Transformation Institute та  колишня голова Microsoft Україна), Дмитра Крепака (в.о 
голови регіону СНД та південно-східної Європи, голова представництва в Україні VISA Ins). 
Представниками в наглядові раді від держави - перший заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Максим Нефьодов та заступник директора департаменту консолідо-
ваного продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ілля Михайлов. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінекономрозвитку 

 
Хто витрачав і заробляв мільярди  

на державних закупівлях 
10.01.2019 

За даними експертів торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua у 
2018 році бюджет тендерів в ProZorro виріс майже на 190 мільярдів 
гривень. Про це повідомляє портал 24tv.ua 

З кожним роком зростає очікувана вартість товарів, послуг і робіт, які держустанови 
закуповують через систему публічних електронних закупівель. У 2018 році вона 
перевищила 787 мільярдів гривень, що на 75¿ більше, ніж в 2017. А кількість тендерів 
виросла не так істотно – 413,6 тисяч закупівель оголосили через ProZorro в 2018 році і 405,5 
тисяч – в 2017-му. Уже не перший рік лідером за кількістю тендерів у системі залишається 
Київська міська адміністрація (КМДА). У минулому році вони оголосили 58 тисяч 
закупівель. На другому місці – Міністерство інфраструктури України з 31,1 тисячі процедур. 
Третє і четверте місце у обласних адміністрацій – Дніпропетровської та Вінницької. Вони 
оголосили майже 19 і 13,5 тисяч тендерів відповідно. Замикає ТОП-5 Дніпровська міськрада 
з 13,2 тисячі закупівель. Серед тих, хто найбільше витрачав, на першому місці по бюджету 
закупівель – Мінінфраструктури з сумою 165,5 мільярдів гривень (як і в 2017). Практично в 
два рази менше у Міністерства економічного розвитку – 72,1 мільярда. Майже не відстають 
від них і КМДА з 70,8 мільярдами. На четвертому місці Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України з сумою в 42,1 мільярда гривень, а на п'ятому – Міністерство 
оборони України з 33,2 мільярда. Рейтинг топ-постачальників минулого року по сумі 
виграних контрактів очолила китайська компанія Dongfang Electric International Corporation 
(DEIC) з сумою 19 мільярдів гривень. Цікаво, що першими DEIC стали, вигравши всього 
один тендер на реконструкцію енергоблоку Слов'янської теплоелектростанції. Друге місце 
у ПАТ "Нафтогаз Україна", компанія заробила в держзакупівлях 12,6 мільярда Третє і 
четверте місце зайняли ТОВ "Автомагістраль-Південь" і ПАТ "Київметробуд". Сума 
переможних пропозицій цих компаній складає 7,2 і 6,5 мільярда гривень відповідно. На 
п'ятому місці – ТОВ "Інтерпайп Україна" з 5,9 мільярда. За кількістю виграних тендерів 
перше місце у ТОВ "БаДМ-Б". Компанія стала переможцем у 2 460 закупівлях. Не набагато 
відстають від них ТОВ "Епіцентр К" с 2 300 закупівлями. Третє місце зайняли ТОВ "Ліван 
Торг", які перемогли в 2 113 тендерах. Замикають п'ятірку ТОВ "Укрпапір" і ПП "ОККО 
Контракт". Вони виграли 1 776 і 1 435 закупівель відповідно. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами 24tv.ua 
 

 

В Украине начала работать онлайн- 
площадка ChinaExpress 

13.01.2019 

Один из наибольших маркетплейсов Китая ChinaExpress вышел на 
рынок Украины. Об этом сообщила "Новая почта" на официальной странице в 
Facebook, передает портал retailers.ua 

В пресс-службе Meest Express уточнили Retailers, что ChinaExpress не является одним 
из наибольших маркетплейсов в Китае. По данным "Новой почты", платформа была создана 
в конце 2018 г. китайской логистической компанией SF Express. В Meest Express отметили, 
что на рынке России маркетплейс SF Express – Rumall, который начал работать в 2016 году, 
не пользуется популярностью. "Сложно конкурировать с такими гигантами, как, например, 
AliExpress. В Украине может быть аналогичная ситуация", – говорят в Meest Express. В 
Украине AliExpress пока не работает напрямую. Все заказы осуществляются на зарубежных 
площадках онлайн-гиганта. Ниша пока не занята. Но все же, новый игрок мало узнаваем в 
Украине, так что придется вложить деньги в маркетинговое продвижение. Отметим, 
ChinaExpress создан компанией  SF Express как трансграничная онлайн-ритейл платформа, 
ориентированная на украинский рынок. В рамках эксклюзивного сотрудничества 
компания SF Express определила перевозчиком по территории Украины компанию Нова 
Пошта. Платформа является связующим звеном между украинскими потребителями и 
китайскими поставщиками. Chinaexpress предоставляет украинским потребителям 
комфортный сервис и широкий ассортимент товаров из Китая, а китайским поставщикам - 
простой и прямой доступ к растущему потребительскому рынку Украины. 

Читать полностью >>>                                                                                  © Вероника Гаврилюк 

По материалам retailers.ua 
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У місті з’явиться Kyiv Food Market – аналог  
Міського ринку їжі в Одесі 

20.12.2018 

Ресторатор і засновник Міського ринку їжі в Одесі Алекс Купер заявив, 
що відкриває міський фудкорт Kyiv Food Market. Про це повідомляє служба 
новин порталу The Village 

Новий фудкорт буде розташований у центрі Києва в будівлі 1801 року. Його площа - 
2 000 квадратних метрів, де одночасно працюватимуть 25 ресторанних проектів України. 
«Я не знаю, як позначити масштаби відповідальності, яку на мене покладає рішення 
відкрити ринок їжі в Києві. Скажу тільки, що це, напевно, найскладніший проект за всю мою 
кар’єру в ресторанній індустрії. Я готувався до цього ривка п’ять років», – йдеться у 
повідомленні. Міський ринок їжі в Одесі відкрили влітку 2017 року. На фудкорті ринку 
розмістились бари, кафе та ресторани. У просторі також влаштовують концерти і вечірки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами the-village.com.ua 
 

 

В аэропорту "Борисполь" открылось  
новое WOG CAFE 

03.01.2019 

Компания WOG, хорошо известная сетью АЗК и сетью заведений 
общественного питания WOG CAFE, открыла новое кафе в международном 
аэропорту "Борисполь" в терминале "D". 

Кафе работает в новом для сети формате - это объединённые в одном помещении 
зоны кафе и магазина. Новое WOG CAFE расположено на третьем этаже терминала "D" и 
работает по графику 24/7. Общая площадь - 47,0 кв.м. "Мы давно шли к открытию WOG 
CAFE в главном аэропорту страны. Наше заведение в "Борисполе" необычного формата - мы 
совместили ассортимент кафе и магазина. А это значит, что еще больше товаров по 
привычным ценам будут доступны нашим покупателям. Помимо полюбившихся блюд и 
напитков, в кафе также будут представлены товары в дорогу, пресса", - рассказал Максим 
Пятаков, начальник управления общественного питания WOG. В меню кафе представлены: 
хот-доги, сендвичи, салаты, весь ассортимент кофейных напитков и другое. Александра 
Даниленко, директор розничных продаж WOG, отмечает, что, по расчетам, в заведении 
планируется обслуживать около 800 клиентов в сутки. "Мы, как аэропорт, наиболее 
заинтересованы в повышении сервиса и создании комфортных условий для пассажиров. 
Пассажиропоток в "Борисполе" стабильно растет в пределах 20¿ в год, соответственно, мы 
чувствуем и увеличение спроса на дополнительные услуги", - сказал Даниленко. … 

Читать полностью >>>  
По материалам dsnews.ua 

 

!FEST откроет в Киеве трехэтажный ресторан  
Реберня и бар П’яна вишня 

09.01.2019 

Заведения львовского холдинга эмоций !FEST начнут работу в 
конце весны 2019 года на Андреевском спуске. Об этом сообщает служба 
новостей портала rau.ua с ссылкой на The Village 

Мясной ресторан со ставкой на ребра будет открыт по примеру пространства «Под 
Арсеналом» во Львове. Впервые о планах открытия Реберни в Киеве в интервью RAU 
рассказал в 2017 г. совладелец львовского холдинга эмоций !FEST Андрей Худо. «Рассматри-
ваем возможность открытия в столице Реберни, надо протестировать, проанализировать, 
и, возможно, тиражировать ее дальше… Для испытаний столица подходит идеально», — 
поделился он. В Киеве уже работает монопродуктовый бар П’яна Вишня, паб-филиал 
Театра пива ПРАВDА на Хрещатике, Львівські пляцки, Львівська копальня кави и Львівська 
Майстерня Шоколаду: бренды, также принадлежащие холдингу. В марте 2018 года года 
!FEST открыл вблизи станции метро «Почайна» заведение в формате «три в одном» — в 
одной локации объединили Львівські пляцки, П’яна Вишня и книжный магазин-кофейню 
«Видавництво Старого Лева». По состоянию на январь 2018 год, !FEST принадлежало более 
40 заведений в Украине, одно - в Чехии, два - в Польше. Большая часть из них действовала 
по франчайзингу. Отличительная особенность многих ресторанов холдинга – их далеко не 
всегда легко и быстро найти. Часто заведения прячутся за неприметными вывесками, 
скрыты в жилых домах или бывшем крепостном рву. 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 

 

Дайнер на кіностудії і кіберспортивний бар:  
20 закладів, які відкриють у Києві 

08.01.2019 
Львівська «Реберня», дайнер на кіностудії і кіберспортивний бар: 20 

закладів, які відкриють у Києві. The Village Україна розповідає про 20 
закладів, які готуються відкрити цього року. 
 Holly Food. Дайнер на кіностудії. Film.ua – київська кіностудія на лівому березі, яка 

незабаром отримає повноцінний ресторан. «Holly Food – це дайнер, американська 
придорожна закусочна з неаполітанською піцою на дров’яній печі», – розповідає 
ресторатор Валерій Созановський (The Cake, SHO), який відповідає за проект. В інтер’єрі 
закладу віддали належне класичним дайнерам з американського кіно. Дайнер уже 
працює в тестовому режимі, офіційне відкриття відбудеться 15 січня. 

https://rau.ua/news/kakie-trts-planiruyut-v-2019/
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e15f65ee-f977-4354-8a92-ef32a6952784&title=MinekonomrozvitkuPriznachiloChlenivNagliadovoiRadiDerzhavnogoPidprimstvaprozorro-prodazhi
https://24tv.ua/hto_vitrachav_i_zaroblyav_milyardi_na_derzhavnih_zakupivlyah_n1093940
http://chinaexpress.com.ua/about/chinaexpress.html
https://retailers.ua/news/menedjment/8548-novosti-kompaniy-i-chto-s-etogo---v-ukraine-nachala-rabotat-kitayskaya-onlayn-ploschadka-chinaexpress
https://www.the-village.com.ua/village/food/food-news/279989-u-misti-z-yavitsya-kyiv-food-market-analog-miskogo-rinku-yizhi-v-odesi
http://www.dsnews.ua/society/v-aeroportu-borispol-otkrylos-novoe-wog-cafe-03012019143300
https://rau.ua/news/rebernya-i-pyana-vishnya/
https://prozorro.gov.ua/
http://chinaexpress.com.ua/about/chinaexpress.html
http://wogcafe.ua/ru/
http://www.fest.lviv.ua/
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 Not Only Fish. Не тільки риба від засновників Eshak. Not Only Fish – новий проект 
компанії Bulldozer Group (Eshak, «Рыба-Пила»), який відкриють на місці ресторану Manu 
біля станції метро «Олімпійська». У закладі кажуть, що хочуть поєднати смачну їжу з 
танцями. «Паназійська кухня, новий стиль музики у ресторанній сфері Києва, їжа і танці 
в тандемі. Чи законно це? На всі 100¿», – кажуть у Not Only Fish. Відкриття ресторану 
запланували на 31 січня. 

 NaVi Bar. Перший кіберспортивний бар в Україні. Natus Vincere – найбільш успішна 
кіберспортивна команда України. На початку 2019 р. в межах комплексу Asus CyberZone 
у ТЦ «Метроград» на Хрещатику почне роботу перший у країні кіберспортивний бар під 
брендом NaVi. «Це фан-бар команди Natus Vincere, тобто місце для геймерів і 
кіберспортсменів, де можна буде цікаво провести час із друзями та швидко поїсти», – 
розповідають у закладі. За кухню в барі відповідає компанія Food vs Marketing шеф-
кухаря Жені Михайленка, відома за моноформатом рамену Noodle vs Marketing. 

 «Львівська реберня» і «П'яна вишня». Реберця від !FEST на Андріївському узвозі. 
Львівський холдинг емоцій !FEST («Криївка», «Львівська майстерня шоколаду», «Дуже 
висока кухня») відкриє триповерховий заклад на Андріївському узвозі, у якому, зокрема, 
будуть заклади «П’яна вишня» та «Реберня». Це м’ясний ресторан зі ставкою на ребра за 
прикладом простору «Під Арсеналом» у Львові. Очікується, що заклад почне роботу до 
кінця весни. 

 «100 років тому вперед». Ресторан української кухні Євгена Клопотенка. «100 років 
тому вперед» – це ресторан української кухні від шеф-кухаря і телеведучого Євгена 
Клопотенка. «Ми покажемо, яка була б українська кухня, якби не Радянський союз. 
Будемо руйнувати стереотипи про те, що українська їжа – це тільки борщ та вареники. 
Хочемо поділитися знаннями із сучасними українцями, які зможуть оцінити 
національну кухню і закохатися в неї заново», – пояснюють концепцію закладу 
співзасновники Євген Клопотенко та Інна Поперешнюк. У «100 років тому вперед» 
кажуть, що орієнтуються на доступну цінову політику. За інтер’єр приміщення в 
історичній будівлі на Володимирській відповідає бюро архітектора Слави Балбека. 

 «Асамблея». Необістро на «Золотих воротах». «Асамблея» – ресторан у форматі 
необістро поблизу станції метро «Золоті ворота» на вулиці Франка. «Суть «Асамблеї» в 
об’єднанні людей зі спільними цінностями, які відчувають їжу по-особливому», – 
розповідає співзасновник закладу Павло Гук. Гастрономічними кураторками стануть 
Яна Жадан і Христина Скрипка (Foodies). На позиції шефа – Богдан Лазоренко (11 
Mirrors Design Hotel). У січні «Асамблея» почне роботу у форматі закритих вечер, а 
повноцінне відкриття відбудеться навесні. 

 Salo Bar. «Модний український ресторан». Salo Bar – ресторан української кухні від 
мережі Bulldozer Group, який готуються відкрити в торговельному центрі «Арена Сіті». 
Заклад називають «модним українським рестораном». Серед його особливостей – 
класичні українські страви на кшталт домашньої ковбаси та кров’янки, а також відкрита 
кухня і сучасний інтер’єр, який прикрасять «картини із зображеннями знаменитостей в 
українському одязі і з салом та варениками в руках». 

 I’m Burger. Бургери в «Арені». I’m Burger – ще один заклад Bulldozer Group, який 
відкриють у березні в «Арена Сіті». В основі формату, як можна здогадатися з назви, 
бургери. Розташують бургерну на розі «Арени», з виходом на вулицю Басейну. 

 Georgia. Грузинська кухня на Хрещатику. Georgia – це новий грузинський ресторан на 
Європейській площі, який відкривають співвласники мережі «Мафія» Тарас та Оксана 
Середюки. «Це атмосферний демократичний ресторан із сучасним грузинським 
колоритом», – розповідають у закладі. За форматом – автентична грузинська кухня з 
авторською подачею. Серед особливостей: два м’ясні та один хлібний тандири, дров’яна 
піч для хачапурі, а також можливість стежити за процесом приготування страв. 

 Tbiliso. Грузинський ресторан на Деміївці. Tbiliso – мережа ресторанів грузинської 
кухні, представлених, зокрема, на Русанівській набережній та в ТРЦ Dream Town, Lavina 
Mall і New Way. «Це заклад, де з’єднуються стиль і найкращі гастрономічні традиції 
Грузії», – кажуть у компанії. Серед особливостей Tbiliso – вісім видів хачапурі, п’ять видів 
хінкалі та напівсухе вино з Грузії. П’ятий заклад мережі відкриють на початку березня у 
житловому комплексі Park Avenue між станціями метро «Деміївська» та «Голосіївська». 

 Три нові «Чорноморки» та друга «Оселедцева». «Чорноморка» тепер буде і біля 
«Золотих воріт». «Чорноморка» – це мережа гастрокрамниць і ресторанів від одного з 
найбільших постачальників чорноморської риби. У 2018 році її розширили, зокрема, на 
Лук’янівку та Поділ, де відкрили і «Чорноморку», і цілодобовий моноформат оселедця 
«Селедочная». До кінця зими ще одна «Чорноморка» розпочне роботу на вулиці Гончара, 
на місці закладу Tri:. Окрім того, мережа планує відкрити простори на площі Перемоги 
та Оболоні, а також ще одну «Оселедцеву». 

 Torisho. Японська мережа з куркою. Torisho – японська мережа закладів, 
спеціалізацією якої є приготування страв у техніці karaage, приготування м’яса у 
фритюрі з авторським соусом. Україна стане п’ятою країною світу, де працюватиме 
франчайз – після Таїланду, Тайваню, Філіппін і Малайзії. За розвиток мережі у країні 
відповідатиме компанія, яка вивела на ринок інший японський франчайз, раменні 
Menya Musashi. Локацію для першого закладу відкриють у центральній частині Києва. 

 Hobo Burrito Bar. Демократична мережа з буріто від засновників Blur Coffee. Hobo 
Burrito Bar – це мережа стритфуду із буріто в основі концепції від співзасновників кафе 
Blur Coffee та бістро WhaiThai. «Після подорожей Європою я знайшов цікавий формат 
вуличної їжі, який можна легко покращити і зробити більш багатогранним – буріто. Це 
близько до звичної для нас шаурми, але зі своєю родзинкою в інгредієнтах», – коментує 
співзасновник Євген Білоусов.  

 Rule. Кав’ярня на Антоновича. Rule – це нове кафе у житловому комплексі Chicago 
Central House на Антоновича від співзасновника кав’ярні Cat & Cup на Оболоні. У 
двоповерховому закладі буде близько 50 посадкових місць, повноцінний кавовий бар і 
меню. Особливість формату: роботу кафе обслуговуватиме один бариста. Фасад, своєю 
чергою, прикрасять вивіскою у стилі американських кінотеатрів, а на стіну 
проектуватимуть класичні стрічки. 

 Bakehouse. «Пекарня мрії». Bakehouse – найкраща пекарня України 2018 року за 
версією ресторанної премії «Сіль». У 2019 році виробництво кондитерських виробів 
отримає повноцінний заклад. «Ми будуємо пекарню мрії. Після майже шести років 
існування пекарні Bakehouse на території Good Wine ми нарешті готові до більшого», – 
коментує керівниця Bakehouse Анна Макієвська. Розташують пекарню на Подолі, на 
колишній території заводу Tetra Pak. Особливістю закладу стане відкритий формат: 
гості зможуть стежити за роботою пекарів. 

 Veterano Brownie. Брауні від ветеранів. Veterano Brownie – це моноформат брауні, 
заснований у межах Veterano Group (Veterano Pizza, Veterano Coffee). «Команда 
складається лише з ветеранів та вимушених переселенців. 10¿ від прибутку бренд 
перераховує сім’ям загиблих бійців російсько-української війни», – розповідають у 
Veterano. Півтора року Veterano Brownie існував як домашнє виробництво та 
співпрацював з кав’ярнями та ресторанами Києва, повноцінний заклад відкриють на 
Нижньому Валу на Подолі. У меню буде 10 основних смаків брауні, а також класичні та 
альтернативні кавові напої. 

 Smartass. Спортивний зал і ресторан від співзасновника Monobank. Smartass – це 
новий заклад від колишнього ІТ-директора «ПриватБанку» та співзасновника Monobank 
Дмитра Дубілета. Комплекс, який почав роботу в тестовому режимі у грудні, передбачає 
спортклуб, б’юті-зону, ресторан і бар. Офіційне відкриття закладу відбудеться 15 січня.  

 

Читать полностью >>>  
По материалам the-village.com.ua 
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На Троещине построят первую  
современную больницу 

11.01.2019 

В Деснянском рене Киева планируют построить первую многопро-
фильную больницу за 760 млн грн. Об этом говорится в соответствующем 
распоряжении на сайте Киевской городской госадминистрации. 

Согласно решению о "Бюджете города Киева на 2019 год", многопрофильное 
медучреждение возведут на пересечении улиц Милославской и Николая Закревского на 
территории жилмассива Троещина. Известно, что это будет больница, которая сможет 
обеспечить жителей одного из самых густонаселенных районов города стационарным 
лечением. Основной упор сделают на техническое оснащение больницы, оборудование и на 
квалифицированный медперсонал. На строительство больницы из городского бюджета 
выделят 760 млн грн. Из них 5 млн грн пойдут на разработку проектной документации. 
Ввести учреждение в эксплуатацию намерены в конце 2022 года.  

Читать полностью >>>  
По материалам 44.ua 

 
Національна служба здоров’я України  

відкриває підрозділи в регіонах 
16.01.2019 

У 2019 році Національна служба здоров’я України відкриє п’ять 
територіальних підрозділів в регіонах України. Відповідне рішення ухвалили 
на засіданні Кабінету Міністрів України 16 січня. 

«Ми починаємо створювати регіональні підрозділи, щоб підсилити роботу НСЗУ в 
регіонах, адже трансформація системи охорони здоров'я відбуватиметься на наступних 
рівнях: з 1 липня запрацює програма «Безкоштовна діагностика». Територіальні підрозділи 
НСЗУ працюватимуть на ефективне запровадження змін в регіонах», - сказав Голова НСЗУ 
Олег Петренко. Територіальні підрозділи відкриються в Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові і 
Києві. Нагадаємо, Національна служба здоров’я створена в березні 2018 р. За результатами 
перших двох хвиль підписання договорів партнерами НСЗУ стали 623 медичні заклади 
первинної медичної допомоги. У цих закладах свого сімейного лікаря, терапевта чи 
педіатра вільно обрали понад 14 мільйонів пацієнтів. За дев’ять місяців роботи НСЗУ 
виплатила за договорами медзакладам за надані послуги 3,5 млрд грн. За результатами 
третьої хвилі стати партнерами НСЗУ виявили бажання 97¿ комунальних медзакладів. А 
кожна п’ята заява до НСЗУ надходила від лікарів приватної практики (лікарі, які відкрили 
ФОП та отримали ліцензію на медичну діяльність) та приватних клінік. Відзначимо, Держ-
бюджеті на 2019 р. на охорону здоров’я виділено 95,08 млрд грн. Це на 10¿ більше, ніж у 
2018 р. Додаткові кошти спрямовані на забезпечення необхідних змін у медсфері України. 

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

 
Співвласник "Добробуту" має намір  

купити клініку "Борис" 
17.01.2019 

АМКУ розпочав розгляд справи про придбання кіпрською компанією 
Satumco Ltd, власником великої столичної приватної медичної мережі 
"Добробут", клініки "Борис" - однієї з найстаріших приватних клінік Києва. 

Відповідну справу про концентрацію понад 50¿ у ТОВ "Борис" було відкрито 4 січня, 
а 17 січня комітет повідомив про проведення опитування щодо такої концентрації на ринку 
медичних послуг столиці. Зацікавлені особи можуть подавати свої зауваження та міркуван-
ня з цього приводу антимонопольному відомству до 28 січня. Медцентр "Добробут" було 
створено у 2001 р., раніше мав філії в Донецьку та Ялті, однак тепер його активи 
зосереджені в Києві та розширені до великої мережі. Зокрема, нині вона включає станцію 
невідкладної допомоги, дитячі поліклініки на правому і лівому березі, поліклініки для 
дорослих на правому і лівому березі, стаціонар для дорослих і дітей, дитячу і дорослу 
хірургію, лікувально-діагностичний центр, клінічний центр "Добробут-онкологія", а також 
центр клінічної неврології, нейрореабілітації та відновлювальної медицини. У січні 2018 р. 
група інвесторів у складі інвестиційної компанії "Конкорд Капітал" і акціонера української 
національної мережі оптик "Люксоптика" Олега Калашникова придбала у корпорації UBG 
(обидві - Київ) 80¿ мережі клінік "Добробут". Власником корпорації UBG був народний 
депутат Руслан Демчак (фракція "Блок Петра Порошенка"), який залишався власником 20¿ 
акцій мережі клінік. Навесні 2015 р. корпорація UBG виставила на продаж 20¿ "Добробуту", 
що належать їй. Тоді валовий дохід мережі оцінювався в $16,8 млн, прибуток - $1,145 млн, 
EBITDA - $3,3 млн. Нині, згідно з держреєстром, у багатьох компаніях мережі (ТОВ МЦ 
"Добробут - невідкладна допомога" з виручкою за 2017 рік 38,5 млн грн, МЦ "Добробут-
поліклініка" - 347,8 млн грн, МЦ "Добробут-стаціонар" - 48,9 млн грн, "Дитячий МЦ 
"Добробут" - 73,6 млн грн, МЦ "Добробут-дитинство" - 22,2 млн грн) компанії Satumco 
Limited належить 99¿, а її бенефіціарами зазначені власник та голова "Конкорд Капітал" 
Ігор Мазепа та акціонер української національної мережі оптик "Люксоптика" 
О.Калашников. Клініку "Борис" було відкрито в 1993 році. У 2017 р. її виручка збільшилася 
на 2,9¿ - до 155,6 млн грн, а чистий збиток становив 40,7 млн грн порівняно з чистим 
прибутком 21,3 млн грн роком раніше. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Владелец ОККО построит гости ницу 
в центре Львова 

27.12.2018 

Исполнительный комитет Львовского горсовета 20 декабря 2018 
года одобрил строительство гостиницы «М9» в центре Львова – на пл. 
Мицкевича, 9, сообщает Zaxid.net. 

Реализацией проекта занимается компания «Центр развития недвижимости», 
принадлежащая Виталию Антонову, основателю холдинга ОККО Group. Инвестиции в 
строительство оценивается в 15 млн грн. Согласно проекту, этажность гостиницы составит 
шесть этажей. На первом из них будут расположены коммерческие площади (магазины), а 
на верхних этажах – ивент-холл с панорамной террасой. Общая площадь объекта составит 
1000 кв. м. Инфраструктура объекта также включает подземный паркинг под отелем на 16 
мест. Напомним, владелец концерна Галнафтогаз Виталий Антонов планирует весной 2019 
года приступить к строительству нового горнолыжного курорта в Славском. Под курорт 
планируется задействовать такие горы и территории, как Тростян, Погар (Славское), 
Высокий Верх (Волосянка), Черная Репа, Захар Беркут, до Ялинкуватого, Верхней Рожанки и 
Нижней Рожанки (у южной и юго-западной границ Львовской обл). "Согласно предвари-
тельным ТЭО, планируется ≈ 65 км лыжных трасс, а ориентировочная сумма инвестиций - 
500 млн евро. Но, разумеется, поэтапно, ведь Буковель строился не один год и расширяется 
до сих пор ", - отмечал Игорь Свистун, экс-глава Сколевской райгосадминистрации.  

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua, biz.liga.net 
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У столиці створюють міську систему  
туристичної навігації 

14.01.2019 

У всіх десяти районах Києва облаштують 223 носія туристичної 
інформації. Розпорядженням КМДА затверджено їхній адресний перелік. 
Про це повідомив начальник Управління з питань реклами. 

«Усього буде встановлено 178 інформаційних стендів (пілонів) і 45 покажчиків 
напрямку руху. Перші нові навігаційні пілони ми розпочали встановлювати у центрі міста 
разом із Агентами змін ще восени минулого року. Тож тепер ми продовжимо створення 
міської системи туристичної навігації для орієнтування гостей та самих киян, 
популяризації об’єктів дестинації, збільшення відвідувань культурно-мистецьких закладів 
тощо», – розповів Антон Тараненко. За його інформацією, інформаційні стенди містять 
вказівники до найпопулярніших серед туристів місць відвідування, карти навколишніх 
кварталів і навіть трохи цікавої інформації українською й англійською мовами. 
Забезпечити встановлення носіїв туристичної інформації доручено Управлінню туризму та 
промоцій і комунальному підприємству «Київський міський туристично-інформаційний 
центр». «Ми переконані, що така навігація додасть зручності та комунікації туриста з 
містом, допоможе знайти найкращі туристичні локації та відповісти на найчастіші 
запитання», – зауважив Антон Тараненко. Нагадаємо, що Київ щороку відвідує 5 мільйонів 
гостей, і ця цифра постійно зростає. Туристична галузь приносить у річний бюджет Києва 
більше 200 мільйонів гривень. 

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

 
 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)  
 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ (МУЗЕЇ. ГАЛЕРЕЇ) ЗАКЛАДИ ПРИРОДИ (ПАРКИ. ЗООПАРКИ. ЗАПОВІДНИКИ). ФЕСТИВАЛІ. … 

 
В Україні буде створено Національний  

природний парк «Кам’янська Січ» 
10.01.2019 

За словами Міністра екології та природних ресурсів України Остапа 
Семерака, новий природо-заповідний об’єкт буде створено на території 
Бериславського району Херсонської області.  

До його складу буде включено 12261,14 га земель державної власності. «Створення 
парку має важливе не лише природоохоронне, а й історичне значення. Саме тут свого часу 
розташовувалась одна з головних святинь українського козацтва «Кам’янська Січ». Крім 
того, це унікальний для Правобережжя масив цілинних Понтичних типчаково-ковилових 
степів, з різноманіттям рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, який 
визнаний об’єктом Смарагдової мережі. Вдячний всім, хто працював над цим питанням 
багато років. Ви зробили неймовірно велику справу для збереження унікальної землі», - 
сказав Міністр. Він також додав, що створення НПП є спільним рішенням місцевої влади, 
наукових та природоохоронних організацій та команди Мінприроди, яке дасть можливість 
зберегти ландшафтне різноманіття Нижньодніпровського регіонального екокоридору, 
зміцнить та розширить національну екологічну мережу України. «Попереду підписання 
Указу Президентом України та багато організаційно-господарської роботи, але головний 
крок зроблено», - зазначив Міністр. Відповідно до Указу протягом 2019-2021 рр. в постійне 
користування Національному природному парку «Кам’янська Січ» має бути надано 
6013,241 га земель, у тому числі з вилученням у землекористувачів, розроблено проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, оформлено речові права на земельні 
ділянки, а також розроблено проект землеустрою з організації та встановлення меж 
території національного природного парку тощо. Варто відзначити, що на території 
майбутнього національного природного парку похований кошовий отаман Запорозької 
Січі, видатний військовий і політичний діяч, який створив та очолив Кам'янську Січ, Кость 
Гордієнко. За минулий рік Урядом України було підтримано 6 проектів Указів Президента 
про розширення меж природоохоронних територій на 50 тис. гектарів. Створено близько 90 
територій ПЗФ місцевого значення загальною площею більше 7 тис. гектарів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Сеть кинотеатров Multiplex планирует существенное  

расширение бизнеса в 2019 г. 
08.01.2019 

ПАО "Мультиплекс-Холдинг" планирует расширить сеть кинотеатров в 
Украине на 30% в 2019 году. Об этом сообщил совладелец сети кинотеатров 
Multiplex Владимир Трофименко в колонке для издания AIN.ua.  

"Сегодня Multiplex – лидер на кинорынке страны: у компании 129 кинозалов и более 
35¿ рынка кинопоказа страны. Наша главная цель на 2019 год – увеличить сеть на 30¿", - 
очертил он планы компании на предстоящий год. Он также сообщил об обновленном 
составе наблюдательного совета "Мультиплекс-Холдинг". Главой наблюдательного совета 
стал Владислав Бурда (RedHead Family Corporation), направление e-commerce курирует 
Владислав Чечеткин (Rozetka), Александр Почкун (Baker Tilly Ukraine) – финансы и аудит, 
Максим Бахматов (UNIT.City) – развитие бизнеса и продажи, Оксана Семенюк (Сhangers) – 
управление персоналом, а Ксения Трофименко (Multiplex) – строительство новых 
кинотеатров сети. По его словам, к задачам набсовета относятся построение стратегии для 
устойчивого развития сети, формирование команды топ-менеджмента, принципов и 
процессов работы с персоналом, организационная структура и дизайн. "Сейчас наша задача 
– утвердить планы на год и контролировать их выполнение, чтобы уже через полгода 
отчитаться о результатах. Будет постепенно улучшаться клиентский сервис, обновится 
мобильное приложение, основные фонды компании, откроется еще 40 залов сети и так 
далее. Об остальном лучше говорить позже – когда будут видны результаты работы", – 
добавил он. В компании также начали работу над проектом брендбука и кинотеатра 
обновленного формата, который откроется уже в 2019 году, отметил В.Трофименко. Как 
сообщалось, в ноябре-2018 набсовет "Мультиплекс-Холдинг" назначил коммерческого 
директора Виталия Писаренко новым генеральным директором компании. До конца 2019 
года Multiplex планирует открыть еще около 40 кинозалов (около пяти объектов), в 
частности, в ЦУМ (Киев), ТРК Spartak (Львов), ТРЦ Gagarin Plaza (Одесса). ЧАО 
"Мультиплекс-Холдинг" основано в 2003 году. На ноябрь-2018 сеть компании насчитывает 
26 кинотеатра в 16 городах Украины (Киев, Кривой Рог, Николаев, Черкассы, Ривне, 
Хмельницкий, Житомир, Херсон, Мариуполь, Запорожье, Днепр, Полтава, Львов, Луцк, 
Чернигов, Харьков). Согласно системе раскрытия информации НКЦБФР, собственниками 
компании на третий квартал 2018 года являлись компании по управлению активами 
"Капитал-Групп" (78,5¿) и "Контадор" (14¿). Конечным бенефициаром в Госреестре 
юрлиц и физлиц-предпринимателей указана Инна Свиридовская. Уставный капитал 
компании составляет 86 млн грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

 
 
 

Кинотеатру «Киев» отказали  
в продлении аренды 

10.01.2019 

Обществу с ограниченной ответственностью «Культурный центр 
«Кинотеатр «Киев» не будут продлевать договор аренды помещения. Об 
этом говорится в ответе департамента коммунальной собственности Киева. 

Срок аренды помещения закончился 4 января 2019. «Письмами от 12.10.2018 и от 
19.12.2018, учитывая предложения департамента культуры, департамент сообщил ООО 
«Культурный центр «Кинотеатр «Киев», что срок действия договора аренды целостного 
имущественного комплекса кинотеатр «Киев» продлеваться не будет», - говорится в ответе 
департамента. В комментарии департамент отметил, что для продления срока необходимо 
обращение постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности 
- к ним никто с такой просьбой не обращался. Принимая решение о непродлении аренды, 
департамент руководствовался письмом от департамента культуры, который высказал 
мнение о передаче кинотеатра в коммунальной сети «Киевкинофильм». В департаменте 
коммунальной собственности также подтвердили, что «Культурный центр «Кинотеатр 
«Киев» обращался о продлении срока аренды. Ранее в КГГА заявили, что кинотеатр «Киев» 
продолжит свою работу в нынешнем формате. Также сообщалось, что у кинотеатра «Киев» 
возникли проблемы с арендой помещения. Это может стать причиной закрытия заведения. 
Напомним, кинотеатр «Кинопанорама» прекратил кинопрокат с 1 октября 2018 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам slovoidilo.ua 

 
У Києві відремонтують чотири 

кінотеатри 
10.01.2019 

КП “Київкінофільм” проводить капітальний ремонт кінотеатрів 
“Краків”, “Старт” та “Промінь”, а у 2019 р. розпочне капремонт кінотеатру 
"Братислава". Про це повідомили у КП “Київкінофільм”. 

“На сьогодні підготовлено проект капітального ремонту кінотеатру "Братислава", 
який у 2019 році буде розпочато. Наразі триває капітальний ремонт кінотеатрів "Краків", 
"Старт" і "Промінь", - наголосили у підприємстві. Зазначається, що на праві господарського 
відання у січні 2016 року закріплено майно (нежиле приміщення) кінотеатру "Ім. Гагаріна". 
“Проведена оцінка технічного стану будівлі і інженерно-геологічні вишукувальні роботи. 
Наразі УКБ "Житлоінвестбуд" проводить розробку проектно-кошторисної документації для 
майбутньої реконструкції кінотеатру”, - повідомили у “Київкінофільмі”. Крім того, у 2016 
році були закриті кінотеатри "Братислава" та "Загреб" у зв?язку з аварійним станом 
будівель, а "Молодіжний" давно не функціонує через аварійному стані, відновлення функції 
кінотеатру недоцільне, додали у комунальному підприємстві. Наразі на балансі КП 
«Київкінофільм» знаходиться 15 кінотеатрів, а саме: «Київська Русь», «Лейпциг», 
«Флоренція», «Дніпро» («Ленінград»), «Кіото»(«Росія»), «Загреб», «Братислава», 
«Ім.Т.Г.Шевченка», «Факел», «Промінь», «Старт», «Ліра» (Ім.Чапаєва), «Молодіжний», 
«Краків», «Ім. Гагаріна». Кінотеатр «Екран» знаходиться в стадії передачі на баланс КП 
«Київкінофільм». Раніше голова Державного агентства України з питань кіно Пилип 
Іллєнко написав у Facebook, що 4 січня 2019 року спливає термін дії договору оренди 
цілісного майнового комплексу кінотеатру "Київ" і його подальша робота залишається під 
питанням. Проте директор Департаменту культури КМДА Діана Попова запевнила, що 
кінотеатр "Київ" продовжить свою роботу у нинішньому форматі. Вона також заявила, що 
постійні звернення орендаря до комісії з питань власності щодо зменшення орендної 
ставки для кінотеатру викликають сумніви щодо його платоспроможності, тому «Київ» 
пропонується включити до мережі «Київкінофільм». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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У Києві проведуть інвентаризацію  
дитячих майданчиків 

21.12.2018 

На пленарному засіданні Київської міської ради 20 грудня депутати 
прийняли рішення, яке передбачає впорядкування та утримання в 
належному стані дитячих майданчиків на території столиці.  

У Києві збільшується кількість дитячих майданчиків, які встановлюють 
підприємства, організації різних форм власності та фізичні особи. Але дуже часто такі 
майданчики не оформлюють належним чином і не ремонтують, коли це необхідно. «Наразі 
у Києві існують десятки дитмайданчиків, що не передані на баланс уповноважених 
підприємств. Відповідно у майбутньому вони можуть становити небезпеку. Це потребує 
реагування депутатського корпусу. Усі дитячі майданчики на території столиці повинні 
бути належним чином інвентаризовані та передані на баланс уповноважених підприємств, 
установ чи організацій, що здійснюватимуть належне утримання таких об’єктів 
благоустрою, проводитимуть їх поточний ремонт», - зазначив ініціатор відповідного 
рішення, депутат Київради Святослав Кутняк. Районні держадміністрації мають провести 
інвентаризацію дитячих майданчиків на своїх територіях та вжити заходів щодо прийняття 
їх на баланс і належного обслуговування. Рішення підтримали 77 депутатів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 

 
У дев’яти районах столиці облаштують 32 футбольних  

поля зі штучним покриттям 
27.12.2018 

Для комфортних умов виховання та розвитку дітей у 2018 та 2019 
роках у столиці побудують і реконструюють 32 спортивних майданчика для 
міні-футболу зі штучним покриттям у дев’ятьох районах столиці.  

Відповідні роботи передбачено розпорядженням КМДА. Замовник виконання робіт 
комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» має у 
встановленому порядку визначити генеральні проектні та підрядні організації для 
проектування та виконання робіт, а також передбачити під час укладання договору умови 
щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт та 
встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років. Фінансування 
проектування та будівництва (реконструкції) футбольних полів здійснюватиметься у 
рамках міського бюджету. «Міська влада продовжує створювати сучасні умови для 
розвитку фізкультури і спорту серед школярів, – зазначив заступник голови Київської 
міської державної адміністрації Вячеслав Непоп. – У 2018 році за кошти бюджету тривала 
реконструкція 66 футбольних полів, на більшості роботи майже завершені. Крок за кроком, 
оновлюємо спортивну інфраструктуру комунальних шкіл». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kyivcity.gov.ua 
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https://glavcom.ua/kyiv/news/u-kijevi-provedut-inventarizaciyu-dityachih-maydanchikiv-555029.html
https://kyivcity.gov.ua/news/vyacheslav_nepop_u_devyati_rayonakh_stolitsi_oblashtuyut_32_futbolnikh_polya_zi_shtuchnim_pokrittyam.html
https://multiplex.ua/
http://kievkinofilm.com.ua/
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 IN-DOOR 
Детский парк профессий "Кидландия" будет  

развиваться через продажу франшизы 
09.01.2019 

Детский парк профессий “Кидландия” будет продавать франшизу, в 
первую очередь в крупных городах Украины. В дальнейшем планируется 
экспансия проекта в страны ближнего зарубежья.  

В Украине работает только один парк "Кидландия", в ТРЦ "Блокбастер" в Киеве. 
Концепция адаптирована к городам с относительно небольшим населением, что позволяет 
открываться и работать в городах с населением около 1 млн жителей. По словам 
представителей пресс-службы, "Кидландия" способна генерировать поток посетителей в 
среднем до 1000 чел. в день. Для размещения парка профессий “Кидландия” необходимо 
помещение площадью 2500 кв.м. с высотой не менее 7 метров. Сумма инвестиций в проект 
составит порядка $3-4 млн. Прогнозируемый срок окупаемости проекта - от 4 до 5 лет. По 
словам концептолога и основателя SQM Experts Женя Баглай, помимо городов-
миллионников в Украине, компания активно рассматривает рынки Казахстана, Грузии, 
Азербайджана, и, возможно, Беларуси, а также планирует выход на рынок Европы. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
В киевском ТРЦ открылся инновационный  

детский центр Multiland 
10.01.2019 

В торгово-развлекательном центре «РайON» (Киев) на 270 кв. м. 
открылся инновационный развлекательный центр для детей Multiland. Об 
этом сообщает портал rau.ua 

В нем инсталлировано 13 интерактивных локаций с более чем 1000 вариантов 
активностей – оживающие рисунки, песочница, реагирующая на изменение ландшафта, 
«живое» футбольное поле, «умный» стол, мультяшная стена и многое другое. Формат 
инновационного развлекательного центра предполагает объединение информационных 
технологий, виртуальной реальности, динамических активностей и креатива. Это 
перенесение некоторых игр из мобильных телефонов в социальное пространство, где дети 
могут познавать мир по методу edutainment. Также в центре планируют создать 
развивающий клуб, чтобы вместе с педагогами и психологами проводить для детей 
специальные занятия по личностному росту, развитию социальных навыков, 
концентрации внимания и других функций, среди которых координация, ловкость, 
реакция, мелкая моторика, логика, память, внимательность, коммуникабельность, 
творчество, воображение. Полезная физическая активность чередуется с развивающими и 
творческими играми. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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В Дарницком районе Киева построят спортивный комплекс  
с бассейном и ледовой ареной: что там сейчас 

14.12.2018 

В Киеве по адресу улица Тростянецкая, 60 появится новый 
многофункциональный спортивный комплекс. Проект представлен в 
рамках программы «Молодежь и спорт столицы». 

В комплексе построят ледовую арену и бассейн. Об этом Информатор узнал на сайте 
КГГА.Здание расположится на территории парка «Партизанской славы». Строительство 
начнется в 2019 году. Завершить его планируют до 2021. Кроме того, по адресу Ягодная, 2 
начнут строить лыжно-роллерную трассу для биатлона КДЮСШ №15. Также власти 
планируют в течение следующих трех лет реставрировать спортивные комплексы 
«Стадион «Старт», «Русановец», легкоатлетический манеж по адресу улица Тычины, 18, а 
также стадион на Алматинской, 60. В рамках целевой программы создадут условия для 
реабилитации, занятий физкультурой для участников боевых действий, инвалидов и 
социально незащищенных слоев населения. … 

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

 
У Тернополі будують єдину в Україні  

водну арену 
22.12.2018 

У Тернополі будують великий інфраструктурний проект – спортивну 
водну арену, якій немає аналогів в Україні. Комплекс буде приймати 
чемпіонат світу з веслування у 2022 році.  

Кажуть, востаннє щось для спорту у нас будувалося ще до Євро-2012. Нова водна 
арена має вміщувати 1000 глядачів. Тут будуть проводитися міжнародні змагання з водних 
видів спорту. Вже зведено глядацьку зону та частину основного корпусу. Будуються вишки 
для стрибків та велодоріжки. Для цього спеціально зміцнили берегову лінію. Вздовж каналу 
побудують причал, велосипедну доріжку, спорудять вишки та трибуну для майже тисячі 
глядачів. «Водна арена Тернопіль» буде перший водний канал європейського рівня в 
Україні, який буде приймати змагання міжнародні змагання. Проект вже оцінила 
Міжнародна федерація з веслування на байдарках та каное. У 2022 році тут буде 
проведений чемпіонат світу з веслування. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 1news.com.ua  
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МІП і 362 млн грн: на які рекламні кампанії  
витрачало гроші міністерство? 

10.01.2019 

У 2018 році Міністерство інформаційної політики витратило на 
створення інформаційного продукту 362 мільйони гривень. Про це 
повідомляє портал detector.media 

Цими коштами міністерство розпоряджалось як безпосередньо, так і через 
новостворене державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» 
(ЦЗІНУ). Найбільші бюджети стосувалися тендерів на розміщення реклами в медіа. А 
найвитратніші кампанії пройшли наприкінці року. Видання «Детектор медіа» вирішило 
проаналізувати, як міністерство фінансувало рекламно-маркетингові послуги: які рекламні 
компанії проводив МІП, у яких медіа замовив розміщення реклами й наскільки доцільними 
були ці витрати. Адже саме ці видатки у 2018 році зросли найбільш суттєво у 10 разів у 
порівнянні з 2017 р. Усі тендери щодо вибору підрядника проводилися через «Прозоро». 
Замовником більшості з них було якраз ЦЗІНУ - це держпідприємство міністерство 
створило цього року. За словами державного секретаря МІПу Артема Біденка, структура 
створена саме для того, щоби розвантажити міністерство й поступово взяти на себе всю 
роботу щодо розміщення інформаційних матеріалів, перекладів, друку тощо. Так, якщо за 
2018 рік МІП провів 94 тендери з очікуваною вартістю 154,77 млн, то ЦЗІНУ вдвічі більше: 
232 тендери на очікувану вартість 246,69 млн (враховуються всі завершені тендери й ті, що 
тривають). При цьому МІПу вдалося зекономити 8,13 млн, а державному підприємству - 
21,4 млн. Переможцями найбільших тендерів на рекламно-маркетингові послуги та 
розміщення у ЗМІ стали: Топ-7 МІП: 1) ТОВ «Сігма Уа» - 39 млн 955 тис. грн.; 2) дочірнє 
підприємство «Перехід аутдор» - 15 млн 860 тис. грн.; 3) ТОВ «Комп'ютерні інформаційні 
технології» - 4 млн 185 тис. грн.; 4) дочірнє підприємство «Перехід аутдор» - 4 млн 170 тис. 
грн.; 5) ТОВ «Медіа хаб» - 4 млн 96 тис. 800 грн.; 6) ТОВ «С8 нетворк» - 3 млн 954 тис. 180,8 
грн.; 7) ТОВ «Медіа хаб» - 1 млн 280 тис. грн. Топ-10 ДП ЦЗІПУ: 1) ТОВ «Медіа Партнерство 
Баінг» - 19 млн 400 тис грн.; 2) ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг Компані» - 15 млн 400 тис. грн.; 3) 
ТОВ «С8 Нетворк» - 4 млн 180 тис. грн.; 4) ТОВ «С8 Нетворк» - 4 млн 174 тис. грн.; 5) ТОВ «С8 
Нетворк» - 4 млн 174 тис. грн.; 6) ТОВ «Медіа хаб» - 4 млн 80 тис. грн (22 грудня попри 
визначення переможця тендер скасували «у зв’язку з відсутності подальшої потреби в 
закупівлі послуг»); 7) ТОВ «Медіа хаб» - 4 млн 74 тис. грн.; 8) ТОВ «Український центр 
“стратегічних рішень”» - 3 млн 990 тис. грн.; 9) ТОВ «РТМ-Україна» - 3 млн 379 тис. 80 грн.; 
10) ТОВ «Євромедіа Компані» - 3 млн 348 тис. грн. 

Читати повністю >>>                                                                                        © Наталія Данькова 
За матеріалами detector.media 
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Новым владельцем канала «112 Украина» стал народный  
депутат от «Оппозиционного блока» 

14.12.2018 

Владелец швейцарской компании Plirofories AG Эдуард Кац заявил, 
что покидает медиабизнес в Украине и продает телеканал «112 Украина». 
Соответствующее обращение Каца опубликовано на сайте телеканала. 

Новым собственником телеканала «112 Украина» стал народный депутат Тарас 
Козак от «Оппозиционного блока». Нардеп отметил, что сможет «закрепить лидерские 
позиции канала в информационном сегменте» и сделать его одним из самых лучших в 
стране. «Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала, несмотря на давление со 
стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в 
редакционную политику», - подчеркнул Козак. 

Читать полностью >>>  
По материалам journalist.today 

 
Нацсовет отказал в переоформлении  

лицензии УНИАН ТВ 
11.01.2019 

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 
отказал информационному телеканалу УНИАН ТВ, который входит в группу 
«1+1 медиа», в цифровой лицензии.  

Группа «1+1 медиа» возмущена таким решением Нацсовета и считает, что в разгаре 
предвыборной кампании, безосновательный отказ в лицензии информационному каналу и 
выдача лицензии пропрезидентским каналам является исключительно политически 
мотивированной. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания также ссылается на 
якобы отсутствие договора между УНИАН ТВ и «Зеонбудом». Однако этот договор был 
подписан еще 20 июля 2018 года. «Наша законодательная база построена таким образом, 
что создает большое пространство для политических манипуляций. Мы убеждены, что на 
период предвыборной кампании должен наступить режим тишины, когда политические 
силы не будут вмешиваться в деятельность медиагруппы, а лицензии будут выдаваться в 
соответствии с нормами закона. Иначе ситуация все больше будет напоминать роман 
Джорджа Оруэлла «1984», ? комментирует директор юридического департамента «1+1 
медиа» Татьяна Смирнова. «1+1 медиа» намерена отстаивать свои права в судебном 
порядке. Напомним, с 2008 года УНИАН ТВ имеет лицензию на цифровое эфирное 
(многоканальное) вещание в мультиплексе МХ-4, которая была впоследствии продолжена 
Нацсоветом в 2015 году. Однако все это время у канала не было возможности реализовать 
вещание, поскольку регулятором не были обеспечены подходящие для этого условия, в 
частности, не был определен оператор телекоммуникаций. Когда появилась возможность 
изменить номер мультиплекса на свободное место, «1+1 медиа» подала заявление о 
переоформлении лицензии с просьбой записать оператором телекоммуникаций «Зеонбуд» 
и зайти в мультиплекс МХ-3, чтобы иметь возможность цифрового эфирного вещания. 
Вчера национальный регулятор отклонил это заявление. 

Читать полностью >>>  
По материалам broadcast.net.ua 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

Очевидное-неликвидное 

21.12.2018 
В 2018 г. большая приватизация снова провалена. И несостоявшиеся 

торги по "Центрэнерго" – как кислая вишенка на этом приевшемся торте. Об 
этом пишет Ярослав Ярош на портале minprom.ua 

 
Правительство, возможно, даже отправит в отставку и. о. главы Фонда госимущества 

Виталия Трубарова. Не особо веря, что кадровые перестановки кардинально изменят 
ситуацию. Ведь у предшественника Трубарова тоже ничего не получилось. Да и накануне 
избирательной кампании в стране на эту стратегическую должность придется искать 
такого же временщика. Серьезные ставки пойдут уже после выборов. 

 
ФГИ: пятое колесо. Поступления от приватизации всегда относили к так 

называемым "сказочным доходам" госбюджета. Это сложилось исторически. Ведь планы 
строились громадные, а по результату – получался пшик. Если обобщать, то в украинской 
приватизации можно выделить только две по-настоящему серьезные сделки – 
"Криворожсталь" и "Укртелеком". Остальное – так, по мелочи. В текущем же году 
невыполнение приватизационного плана получилось особенно изощренным. За первое 
полугодие ФГИ продал только 2 объекта – гаражи и недостроенный дом в Тернопольской 
области. Под конец года план немного снизили (до 18,8 млрд грн.), а количество сделок 
немного выросло. Но картина осталась такой же тоскливой. По итогам 10 месяцев, объем 
поступлений от продажи госимущества составил 140 млн грн., т. е. степень выполнения 
плана не достигала даже 1¿. По иронии судьбы, это свидетельствует о стабильности 
работы Фонда госимущества. Ведь подобный мизерный показатель был зафиксирован и в 
2015, и в 2016 гг. Исключение составил только 2017-й, но лишь потому, что в прошлом году 
ФГИ допродал остатки облэнерго их же хозяевам-миноритариям. Со стороны последних это 
был больше акт благотворительности, чем бизнес-необходимость. Да, к стране, где идет 
война, любой инвестор априори будет подходить с опаской. Особенно портфельный – 
респектабельный и консервативный. Но этого оправдания недостаточно. Поскольку за 4 
последних года правительство и его орган, отвечающий непосредственно за приватизацию, 
не смогли организовать ни одного прозрачного конкурса; не смогли нормально 
подготовить к продаже ни одно предприятие; не сделали практически ничего, чтобы 
снизить уровень токсичности украинских активов. 4 года, как ни крути, – это длинный 
срок. И сегодня можно уверенно констатировать: это потерянные для приватизации годы. 
30 октября на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман сам себя высек, 
заявив: "Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro – здесь все нормально. 
Но большую приватизацию – мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять 
нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, 
каждый день бардак". Заступая в 2016 г. на должность главы правительства, В.Гройсман 
мечтал о своей витринной приватизационной сделке – такой, как продажа 
"Криворожстали" холдингу Лакшми Миттала в эпоху премьерства Юлии Тимошенко. Но, 
возможно, советники премьера ошиблись с кандидатом на красивую приватизацию. 
Возможно, не хватило политической воли. Одесский припортовый завод оказался слишком 
запутанным в разных закулисных схемах. Потенциальные покупатели со стороны не 
рискнули в них втягиваться. Пытаясь сохранить лицо и доказать оправданность своего 
существования, ФГИ предпринял в 2018 г. попытку оперативно продать генерирующую 
компанию "Центрэнерго". Но подготовка к продаже была организована еще хуже, чем в 
случае с ОПЗ. Поэтому и этот конкурс сорвался. Хотя на него и были поданы 2 заявки, как 
требовали условия. Сравнение двух неудачных продаж еще больше обнажает проблемные 
зоны в украинской приватизации и доказывает, что сегодня бессмысленно рассматривать 
ее как способ пополнения бюджета (если всерьез говорить о цифрах с девятью нулями). 
Государству придется либо самому менеджерить на тех предприятиях, которые еще 
способны работать не в минус, либо отдавать их за символическую цену под 
"реанимационный" пакет обязательств. Такая схема неплохо зарекомендовала себя в 
Польше и других странах Центральной Европы, где ряд активов передали новым 
собственникам взамен за погашение всех долгов. В Украине проблема кредиторских 
задолженностей – также один из главных тормозов приватизации, что, в частности, 
доказала история с ОПЗ. 

 
ОПЗ: старая рана. Напомним, в 2016 г. ФГИ дважды созывал желающих приобрести 

99,6¿ акций Одесского припортового завода. Летом – за 13,1 млрд грн., зимой – хотя бы за 
5,1 млрд грн. Никто не явился. Несмотря на бодрящие заявления ФГИ об огромном 
интересе к конкурсу со стороны потенциальных инвесторов, в т. ч. иностранных. Более или 
менее предметные консультации с приватизационным ведомством вели только три 
отечественные бизнес-группы, представляющие соответственно Игоря Коломойского, 
Александра Ярославского и Дмитрия Фирташа. Последний, впрочем, публично отнекивался 
от намерений приобрести ОПЗ. Но такие намерения демонстрировал его давний бизнес-
партнер Алекс Ровт, американский бизнесмен украинского происхождения. Однако никто 
из перечисленных так и не решился на покупку, не желая получить в нагрузку "билет на 
войну". Дело в том, что на момент приватизации за припортовым заводом тянулся целый 
шлейф неразрешенных юридических и долговых проблем. При этом ни ФГИ, ни специально 
нанятый им советник – швейцарская компания UBS – палец о палец не ударили, чтобы 
разрулить хоть часть из них до продажи, не обременяя будущего владельца. В частности, 
речь шла о долге в более чем 250 млн долл., который завод накопил перед структурами 
Д.Фирташа. Варианты его реструктуризации или взаимозачета с участием НАК "Нафтогаз 
Украины" существовали. Но никто не удосужился их проработать. Кроме того, существовал 
риск, что любой неугодный результат конкурса будет оспорен в суде группой "Приват", 
поскольку еще в 2009 г. фирма из приватовской когорты "Нортима" – выиграла 
приватизационный конкурс по ОПЗ, но Фонд госимущества не признал его результаты. 
Соперники И.Коломойского так и не получили от правительства гарантий, что в случае 
покупки Одесского припортового завода сейчас их права собственности будут защищены. 
В-третьих, привыкнув к жизни под государственным крылом, ОПЗ оброс плотной кожурой 
посредников, которые зарабатывали на поставках предприятию давальческого газа и 
которым уход объекта в частные руки грозил потерей прибылей. За три последних года в 
списке газовых партнеров ОПЗ успели засветиться такие компании, как Antra, "Укргаз", 
"Юг-Газ", "ЭРУ Трейдинг", "Всеукраинская Энерго Компания", "Либерти Газ". Но исход 
подобного сотрудничества, как правило, получался один и тот же: ОПЗ накапливал 
дополнительный долг. 

 
"Центрэнерго": новый прокол. Не меньше непубличных схем и фирм вращается 

вокруг генерирующей компании "Центрэнерго", чьи 78¿ акций были выставлены на 
приватизационный конкурс, назначенный на 13 декабря. За неделю до его проведения 
один из потенциальных участников торгов и один из крупнейших кредиторов 
энергокомпании – ООО "Баланс Груп" – публично заявил, что за 3 последних года из 
"Центрэнерго" было выведено порядка 14 млрд грн. Согласно утверждениям кредитора 
мощный канал оттока денег – это закупка угля для нужд ТЭС. Как сказано в заявлении 
"Баланс Груп", в 2016-2018 гг. "Центрэнерго" заключила договора на поставку угля общей 
стоимостью около 48,3 млрд грн. За эти средства компания пригнала в Украину один 
сухогруз с американским углем от Xcoal Energy, а более 99¿ денег ушли посредникам, 
торгующим украинским и российским ресурсом. "Баланс Груп" так и не дошла до последней 
стадии конкурса. Однако две заявки на него все же поступили. Одна – от белорусского 
участника по имени "Нефтебитумный завод", вторая – от отечественного инвестора 
"Укрдонинвест". Но в декабре 2018-го Фонд госимущества это ничуть не обрадовало. При 

таком выборе витринная приватизация грозила превратиться в скандальную. И могла 
стать существенной проблемой для избирательной компании Петра Порошенко, весьма 
уязвимой мишенью для его критики со стороны оппонентов. Репутация обеих прошедших в 
финал соискателей не сверкала белизной. Поэтому ФГИ счел меньшим злом признать 
конкурс несостоявшимся, пускай и ценой потери приватизационных денег. Белорусский 
претендент был заподозрен в слишком тесных связях с Россией. По крайней мере, в 2018 г. 
он входил в тройку крупнейших получателей нефтепродуктов из РФ, в т. ч. от предприятий 
"Газпрома". В свою очередь "Укрдонивест" славу и вес в украинской угольной отрасли 
стремительно приобрел в течение 2-3 последних лет, как раз при президентстве 
П.Порошенко. А владелец компании Виталий Кропачев считается выразителем бизнес-
интересов президентского окружения в энергетической отрасли. Ряд народных депутатов 
еще до 13 декабря поспешили охарактеризовать конкурс по продаже "Центрэнерго" как 
бутафорию и междусобойчик. Возможно, год-два назад на эти упреки никто не обратил бы 
внимания. Но сейчас рисковать слишком шатким рейтингом П.Порошенко не стали и ФГИ 
порекомендовали пойти на попятную. Поэтому в итоге Фонд заявил, что оба 
потенциальных покупателя "Центрэнерго" не предоставили всю требуемую 
законодательством документацию. В частности, "Нефтебитумный завод" утаил, что 
является учредителем компаний, зарегистрированных на территории России. А 
"Укрдонивест" не подтвердил документально получение средств, достаточных для того, 
чтобы заплатить стартовую цену (порядка 6 млрд грн.). Министр Кабинета министров 
Александр Саенко 11 декабря уточнил, что нынешнее решение ФГИ не означает отказа от 
планов приватизировать "Центрэнерго". Сроки конкурса, мол, просто переносятся. Как 
можно предположить, уже на послевыборный период. "Фонду государственного имущества 
и советнику по приватизации необходимо провести более основательную подготовку к 
продаже, – отметил А.Саенко. – Правительство рассчитывает на настоящую конкуренцию 
на аукционе, и мы хотим видеть серьезные иностранные компании среди его участников". 
Если переводить с "птичьего языка", то в этом заявлении прочитываются два посыла: 
неудовлетворительная оценка ФГИ за работу и "желтая карточка" Виталию Кропачеву. 
Возможно, его звезда угольного фаворита движется к закату. 
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Экономический прогноз на 2019 год: стабильность будет,  

но без поводов для оптимизма 
31.12.2018 

Договоренность Украины с МВФ позволяет аналитикам рапортовать о 
хороших макроэкономических перспективах нашей страны в 2019 г. О том, каким 
будет курс гривны в 2019 г. рассказал финансовый эксперт Алексей Субочев. 

Вот уже три года, как в Украине используют политику плавающего (гибкого) курса 
валют. Гибкий курс валют определяется рыночными факторами, которые действуют на 
валютном рынке. Однако НБУ, отвечающий за стабильность финансовых макроэкономи-
ческих показателей, сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке и 
в случае необходимости выходит с продажей\покупкой иностранной валюты для 
сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса. Таким образом валютный курс 
определяется потребностью в валюте на ринке. Эта потребность часто бывает неравномер-
ной. Иногда мелкому движению курса не может быть объяснений. С другой стороны, 
возникновения тенденций объясняется главным образом сезонной динамикой, когда на 
курс влияют ситуативные и психологические факторы. Существенное влияние могут 
оказывать также настроения на "чёрном рынке", поскольку доля теневой экономики в 
Украине значительна (по разным оценкам от 30 до 40¿), а также выплаты по государствен-
ным долговым ценным бумагам. Способность НБУ удерживать стабильный валютный курс 
определяется, прежде всего, наличием у него валютных резервов – ликвидных финансовых 
активов, состоящих в среднем на 80¿ из американских долларов. Сокращение валютных 
резервов НБУ началось с осени 2013 года и с тех пор их величина выше 20 млрд. долл. уже 
не поднималась, достигнув наименьшего в истории значения – 5,6 млрд. в феврале 2015 г. В 
течение последующего времени и до сегодняшнего дня их объём колебался в пределах 15-
18 млрд. долл., оставаясь относительно стабильным благодаря постоянным траншам МВФ. 
Утвержденный Верховной Радой государственный бюджет Украины на 2019 г. 
предусматривает курс доллара на конец года на уровне 29,4 грн./долл., при планируемом 
росте ВВП на уровне 3¿ и инфляции 7,4¿. С учётом того, что все макроэкономические 
шоки для экономики Украины уже произошли, навряд ли можно ожидать в следующем 
году какого-либо резкого негативного изменения макроэкономических показателей, хотя и 
особых поводов для оптимизма тоже нет. При условии отсутствия военных авантюр и 
острых политических конфликтов, которых могут спровоцировать приближающиеся 
президентские выборы, можно с большой долей уверенности прогнозировать на 2019 год 
относительную макрофинансовую стабильность. Главным фактором, влияющим на 
валютный курс будет совокупный государственный долг, который на октябрь 2018 года 
составляет уже 2.1 трлн. грн. или 74.3 млрд. долл. – 70,5¿ ВВП. Данная цифра не является 
критичной для развитых стран, эмитирующих резервные или свободно конвертируемые 
валюты, но для таких экономик как наша, она может существенно влиять на 
макрофинансовую стабильность и, в долгосрочной перспективе, угрожать устойчивому 
экономическому развитию. Согласно данным Министерства финансов, в 2019 году 
выплаты по внешним долгам увеличиваются до 5 млрд. долларов, в том числе 
обслуживание – до 1,6 млрд. долл. На погашение основного долга перед МФО должно пойти 
1,6 млрд. долл., перед держателями еврооблигаций – 1,7 млрд долл., странам-кредиторам – 
0,2 млрд долларов. Внешние выплаты достигнут пика в 2020 году: проценты – 1,5 млрд 
долл., МФО – 1,8 млрд долл., еврооблигации – 2,4 млрд долл., официальные кредиты – 0,2 
млрд долл. Очевидно, что без внешней поддержки страна рано или поздно придёт к 
очередному дефолту. Это также понимают и в международных кредитных организациях, 
обещая финансовую поддержку и в 2019 году. В контексте этого 18 декабря Советом 
директоров МВФ было принято решение об открытии для Украины новой 14-месячной 
программы поддержки экономической политики stand-by (SBA). Общий объем программы – 
$3,9 млрд. Решения о дальнейших траншах должны приниматься в мае (после 
президентских выборов) и ноябре 2019 года (после парламентских) "во время пересмотра 
успехов Украины в выполнении условий Меморандума". Программа будет охватывать: 
продолжение фискальной консолидации для постоянного уменьшения бремени 
государственного долга, поддержание Нацбанком гибкого обменного курса и жесткой 
монетарной позиции с целью снижения инфляции и дальнейшего накопления 
международных резервов, активизация реформ, направленных на дальнейшее усиление 
администрирования налогов, реформ финансового и энергетического секторов, а также 
усиление борьбы с коррупцией. Собственно, продолжение сотрудничества с МВФ и 
позволяет чиновникам уверенно рапортовать про "хорошие перспективы на финансовую 
стабильность в 2019 г.". Решения МВФ на сегодня стали главным фактором, определяющим 
не только будущее валютного курса, но и всей макрофинансовой стабильности экономики. 
МВФ – это якорный кредитор для других официальных кредиторов Украины, которые уже 
сейчас дают нам кредиты на особых условиях, недоступных на рынке. Нужно отметить, что 
МВФ постоянно идёт на встречу Украине, заявляя об отсутствии каких-либо юридических 
ограничений для продолжения участия в кредитных программах фонда, даже если для 
этого ему приходиться отходить от собственных правил. Долю негатива в 
запланированные макрофинансовые показатели 2019 году способны внести открытые 
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судебные тяжбы по украинским евробондам на сумму 3 млрд. долл. (так называемый "долг 
Януковича") и неопределённость с новым "Газовым договором". 15 декабря Еврокомиссия 
пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, однако они будут 
сложными, поскольку Россия увязывает подписание новых договоренностей с 
разрешением существующих газовых споров в Стокгольмском арбитраже. В целом 
большинство экспертов считают заложенные в бюджет на 2019 год показатели валютного 
курса – 29,4 грн./долл. и инфляции – 7,4¿ оптимистичными. Такому сценарию будут 
мешать, прежде всего, медленные темпы экономического роста. Дорогие энергетические 
ресурсы (от газа до угля) покупаемые за валюту, неопределённость с важными для 
Украины экспортными рынками, низкое восприятие инвестиционной привлекательности 
страны иностранными инвесторами также не будут способствовать позитивной динамике. 
При этом, большинство считают, что курс не вырастет выше 30-32 гривен в 2019 году 
благодаря поддержке Международного валютного фонда. Что касается более 
краткосрочной перспективы – на период приближающихся Рождественских и Новогодних 
праздниов, то здесь, пока что ситуация на валютном рынке полностью контролируется НБУ 
и любые ситуативные колебания будут вовремя уравновешиваться за счет 
золотовалютных резервов. Участники рынка ожидают умеренный рост курса доллара к 
гривне на период праздников в вблизи 28,0 грн. за доллар, но вряд ли выше 28,5 грн. 
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Украина в международных рейтингах: какие  
позиции мы занимали в 2018 г. 

08.01.2019 
Традиционно под конец года множество мировых аналитических 

учреждений, исследовательских институтов, международных организаций 
начинают подводить итоги и публиковать рейтинги.  

 
Сайт "Сегодня" рассказывает, каких успехов достигла Украина за минувший 2018 год, 

какие места в мировых рейтингах занимала и о чем это свидетельствует. 
 
Doing Busines. Рейтинг Doing Business, который ежегодно составляет Всемирный 

банк, считается одним из самых престижных. Рейтинг оценивает легкость ведения бизнеса 
и анализирует ситуацию в 190 странах мира. Собственно говоря, именно на основании 
этого рейтинга и можно судить о том, как обстоят дела с экономической ситуацией в той 
или иной стране. В этом году Украина поднялась сразу на 5 позиций и заняла 71 место, 
тогда как годом ранее была только на 76 месте. В правительстве такие результаты 
оценивают очень позитивно и заявляют, что, хотя и медленно, но экономика все же 
движется в правильном направлении. К слову, за последние шесть лет Украина 
действительно сильно выросла в рейтинге Doing Business. Если в 2012 г. страна была на 152 
месте, то в 2015 г. - уже на 96, а в 2017 г. оказалась на 80 месте. Несмотря на очевидный 
прогресс, такой позиции в рейтинге оказывается недостаточно для того, чтобы 
существенно увеличился приток иностранных инвестиций в Украину. Страны, которые 
являются потенциально интересными для инвесторов, как правило, находятся в топ-30 
этого рейтинга. Экономические эксперты также отмечают, что хоть Украина и поднимается 
в рейтингах, она все еще далека от тех результатов, которые правительство 
прогнозировало несколько лет назад. “Прежде всего, хоть мы куда-то и поднялись, мы 
остаемся далеко от лидирующих позиций. Это нужно рассматривать не как результат, не 
как успех, а как то, что Украина наконец начала движение в правильном направлении – 
результаты в экономике пусть слабенькие, но все-таки позитивные. И, наверное, они также 
позитивно, хоть и осторожно, оцениваются международными экспертами. Я бы смотрел на 
это именно с таких сторон – очень осторожно и без чрезмерного пафоса, и, опять же, 
акцентировал бы внимание на том, что мы по-прежнему не на тех позициях, которые 
теоретически могли бы занять", — Василий Юрчишин, директор экономических программ 
центра Разумкова. . 

 
Индекс глобальной конкурентоспособности. Рейтинг конкурентоспособности 

ежегодно составляет Всемирный экономический форум (WEF). В 2018 г. Украина оказалась 
на 83 месте из 140. Всего в индексе учитывается 12 различных позиций: финансовые 
системы, инновации, рынок труда, инфраструктура, уровень развития бизнеса и т.д. 
Согласно компонентам рейтинга, Украине удалось улучшить показатели в таких сферах, 
как финансовые системы (поднялась со 120-го на 117-е место), институциональное 
развитие (со 118-го на 110-е), инфраструктура (с 78-го на 57-е место), инновации (с 61-го на 
58-е). Выросли также позиции Украины по критериям "рынок товаров" (со 101-го на 73-е 
место), "уровень развития бизнеса" (с 90-го на 86-е), "рынок труда" (с 86-го на 66-е). 
Ближайшими соседями Украины по рейтингу оказались Македония и Доминиканская 
Республика. Тройку лидеров возглавили США, следом идут Сингапур и Германия. А вот 
Швейцария, которая пять лет возглавляла рейтинг, опустилась на четвертую позицию. 
“Экономический рост в этом году будет около 3¿. Если в декабре (по итоговым 
показателям - Ред.) все также будет хорошо, то это будет означать, что у нас 12 кварталов 
подряд, то есть 3 года, растет экономика. Другое дело, что мы так глубоко упали, начиная с 
четвертого квартала 2012 года, и затем это падение продержалось весь 2013, 2014 и 2015 
гг. Медленный рост начался только в 2016 г. Но такой рост не обеспечивает переход на 
новое качество, мы только восстанавливаем то, что было. Основными отраслями 
экономики остаются сырьевые отрасли, которые очень зависимы от внешней 
конъюнктуры. В любой момент, когда упадут цены на сырьевых рынках, это автоматически 
приведет к падению экономики Украины, и никто ничего не сможет сделать. Пока наша 
экономика остается сырьевой, мы сталкиваемся с рисками зависимости от внешних 
факторов. Поэтому задачи таких рейтингов, как, например, Doing Business, в первую 
очередь, привлечь в украинскую экономику больше предприятий, которые не связаны с 
сырьевыми отраслями, которые могут формировать производство товаров и услуг. Наша 
задача состоит в том, чтобы регулировать те отрасли, которые будут более стабильными и 
менее зависимыми от внешних колебаний", — Борис Кушнирук, экономический эксперт. . 

 
Индекс экономической свободы. В ежегодном отчете Economic Freedom of the World, 

подготовленном Fraser Institute сказано, что в индексе экономической свободы Украина 
заняла 134 место из 162. Вместе с Украиной на 134 месте оказался Бенин, а следом на 136 
позиции разместилась Мавритания. Индекс рассчитывается на основании 42 показателей, 
объединенных в 5 категорий: размер государства (размер налоговых ставок, количество 
госпредприятий и т.д.), защита прав собственности, стабильность валюты, свобода 
международной торговли и государственное регулирование. К слову, еще в прошлом году 
Украина была на 149 месте, а в этом поднялась сразу на 15 позиций. Тем не менее, Украина 
до сих пор остается среди стран с наименьшим уровнем экономической свободы. В тройку 
лидеров вошли Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. А вот хуже всего с экономической 
свободой в Аргентине, Ливии и Венесуэле. “Мы определенно движемся в нужном 
направлении, но недостаточно быстро. Мы могли бы делать это быстрее, но для этого 
нужно проводить ряд реформ и шагов, которые у нас не популярны. Например, если бы мы 
уже перешли к единой цене на газ для населения, и выдавали субсидии тем, кто в этом 
нуждается. Тем, что мы занижаем цену, мы дотируем не только малообеспеченные слои 
населения, но и обеспеченные слои населения. Получается так, что богатые слои населения 
получают от этого значительно большую выгоду. Только в следующем году мы придем к 
системе монетизации - если бы мы перешли к этому раньше, это бы двигало нас вперед. 
Если бы мы сняли мораторий на землю, за несколько лет это дало бы дополнительный рост 

цены на землю и, соответственно, арендной платы. Мы бы перераспределили доход между 
теми, кто арендует землю, в пользу тех, кто сдает эту землю в аренду. Это бы сподвигло к 
повышению продуктивности земли. Сейчас весь принцип агрохолдингов построен на том, 
что они работают за счет масштабов и они выигрывают за счет больших площадей, это 
позволяет получать приличные доходы. А если земля подорожает, то держать такие 
большие наделы станет невыгодно и придется прилагать гораздо больше усилий, чтобы 
повысить продуктивность, чтобы получить большую отдачу от земли", — Борис Кушнирук, 
экономический эксперт. . 

 
Рейтинг благосостояния. Мировой рейтинг благосостояния (The Legatum 

Prosperity Index) составляет британский аналитический центр The Legatum Institute. В 2018 
г. Украина поднялась всего на одну позицию вверх и заняла 111 место среди 149 стран. 
Благосостояние стран оценивается на основе результатов опросов граждан по таким 
категориям: состояние экономики и социальной сферы, власть, предпринимательство, 
здравоохранение и персональная свобода. Главным образом, Украина проседает по части 
здравоохранения (тут мы занимаем 138 место среди всех стран), безопасности (128 место), 
эффективности работы власти и верховенству права (129 место). 

 
Индекс человеческого развития. Эксперты ООН представили результаты доклада 

по Индексу человеческого развития (Human Development Index), где Украина оказалась на 
88 месте среди 189 стран, где ситуация оценивалась по ряду параметров качества 
человеческой жизни. По результатам предыдущих подсчетов наша страна была на 84 месте, 
а в этом году, как видим, просела на 4 позиции. В первую тройку вошли Норвегия, 
Швейцария и Австралия. А вот на последних местах оказались Южный Судан, ЦАР и Нигер. 
Рейтинг учитывает уровень жизни в стране, а также уровень грамотности, образованности 
и долголетия. “Есть много очевидных шагов, которые можно сделать, которые на опыте 
всех стран показали, что они приносят результат, но у нас не производятся в силу того, что 
играть на страхах всегда удобнее. И у многих есть конкретные мотивы, чтобы сохранять 
эту систему. Понятно, что у тех, кто занимается землей, выигрыш заключается в том, что 
они платят за землю в разы меньше и это позволяет получать больший уровень 
доходности. Есть более сложные вещи, например, необходимое уменьшение налогового 
давления на бизнес. Нужно принимать решение о налоге на выведенный капитал, нужно 
уменьшить ставки ЕСВ, особенно для малого бизнеса и самозанятых. Есть куча шагов, 
которые могли бы стимулировать развитие экономики", — Борис Кушнирук, 
экономический эксперт. . 

 
Рейтинг инноваций. В докладе Global Innovation Index видно, что Украина подня-

лась сразу на семь ступенек и оказалась на 43 месте. При этом за последние три года место 
нашей страны в этом рейтинге выросло более, чем на 20 позиций. В докладе оценивается 
ситуация в области инноваций в 126 странах мира. Глобальный индекс инноваций вклю-
чает 80 различных показателей: число патентов, созданных приложений, научных публи-
каций и т.д. Лидером этого топа стала Швейцария, а на последнем месте оказался Йемен. 

 
Уровень личного багатства. Уровень личного богатства людей в различных 

странах ежегодно измеряет швейцарский банк Credit Suisse, после чего публикует доклад 
Global Wealth Report. Украина в этом рейтинге заняла 123 место из 140 стран (разделив его 
с Беларусью), уровень богатства на одного взрослого украинца составляет 1563 долларов. 
Самые богатые люди живут в Швейцарии, на каждого швейцарца приходится 530 тыс. дол., 
в Австралии (411 тыс. дол. на человека) и в США (404 тыс. дол.). 

 
Уровень открытости данных. Рейтинг Open Data Barometer составляет организа-

ция World Wide Web Foundation, сравнивая открытость данных в разных странах. Украина 
заняла здесь 17 строчку из 30, т.к. оценивались только страны-подписанты Международ-
ной хартии открытых данных. Open Data Barometer публикуется четвертый год подряд, 
распределяя страны по совокупности баллов трех показателей: стремление государства и 
граждан к открытости данных, собственно открытость данных в 15 различных областях 
государственной деятельности и влияние открытых данных на жизнь в стране. В этот раз 
Украина показала отличную динамику роста и поднялась сразу на 7 позиций. На первом 
месте в этом списке расположилась Канада, а на последнем Республика Сьерра-Леоне. 

 
Глобальный индекс миролюбия. В рейтинге Global Peace Index от Института мира 

Украина поднялась на две позиции и заняла 152 место из 163. Индекс учитывает как 
внутренние факторы, например, уровень насилия в стране, преступность, недоверие между 
гражданами, так и внешние - международные отношения страны, расходы на военные 
нужды и т.д. Возглавила рейтинг Исландия, а замыкает его Сирия. Раньше, до начала воен-
ных действий на востоке Украины, наша страна в рейтинге была гораздо выше. Так, напри-
мер, если еще в 2012 г. Украина была на 71 позиции, то уже в 2014 г. оказалась на 141 месте. 

 
Рейтинг счастья. Согласно данным World Happiness Report за 2018 год. в рейтинге 

счастья Украина оказалась на 138 месте, просев на шесть позиций. В рейтинге учитывают 
многие факторы, например, уровень ВВП, свободу принятия решений, благо творитель-
ность. Украинцы в основном недовольны уровнем социальной поддержки в стране и 
уровнем ВВП на душу населения. На первом месте рейтинга оказалась Финляндия, а на 
последнем - африканская страна Бурунди. 

 
Рейтинг сильных паспортов. В ежегодном рейтинге Global Passport Power Rank 

Украина занимает 28 место. За последний год Украина пополнила список безвизовых стран 
и поднялась на четыре позиции. Так, сейчас украинцы могут свободно посетить 131 страну 
(89 стран - без виз, в 42 странах визу ставят по приезду). Паспорт Объединенных Арабских 
Эмиратов возглавил рейтинг, ведь граждане ОАЭ могут въехать без виз в 167 стран. На ІІ и 
ІІІ местах оказались Сингапур и Германия. Украина определенно показывает отличные 
результаты в последнее время. Пусть мы развиваемся и растем не так быстро, как хотелось 
бы, но, тем не менее, движемся в правильном направлении. Эксперты уверены, что к таким 
результатам нужно относится спокойно и просто пытаться их улучшать. Ведь теоретически 
Украина могла бы занять куда более высокие позиции в рейтингах. 

© Анастасия Ищенко 
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Аналітики зробили економіко-політичний прогноз  

розвитку України і світу на 2019 рік 
14.01.2019 

Недержавний аналітичний центр Українські студії стратегічних 
досліджень оприлюднив свій прогноз на 2019 рік. Про це повідомляє служба 
новин порталу infa.ua  

 
Документ містить аналіз глобальних тенденцій у світі, а також дає прогноз розвитку 

ситуації навколо та всередині України. Серед головних тенденцій експерти відзначили 
посилення хаотизації світу, подальшу деградацію інститутів колективної безпеки, 
збільшення тиску РФ на Україну та Білорусь тощо. Дослідження спрямоване на вироблення 
прогнозу глобальних тенденцій у світі, їхнього впливу на ситуацію в Україні протягом 2019 
р. Прогноз містить аналіз поточних тенденцій та рекомендації для поведінки політичних 
гравців. Після огляду глобальних безпекових та економічних тенденцій дослідження 

https://apostrophe.ua/article/society/2018-12-31/ekonomicheskiy-prognoz-na-2019-god-stabilnost-budet-no-bez-povodov-dlya-optimizma/23014
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https://ru.slovoidilo.ua/2018/11/23/infografika/obshhestvo/kak-menyalos-mesto-ukrainy-mirovyx-rejtingax-2013-i-2018-godax
https://ru.slovoidilo.ua/2018/11/23/infografika/obshhestvo/kak-menyalos-mesto-ukrainy-mirovyx-rejtingax-2013-i-2018-godax


 

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

 

аналізує процеси у ключових регіонах світу. Особливої уваги приділено політиці Росії як 
головного воєнно-політичного ворога України. Виходячи зі світових тенденцій та аналізу 
дій Росії, НАЦ «УССД» аналізує внутрішні та зовнішні ризики для суверенітету та 
стабільності України протягом 2019 року. 

 
Вступ. Послаблення систем глобальної безпеки і хаотизація світу 
2019 року наростатиме хвиля глобальної нестабільності, пов’язана з кризою 

колективних міжнародних безпекових інструментів, насамперед ООН і Ради Безпеки 
зокрема. Загострення відносин між США, Китаєм і Росією фактично унеможливлює 
консенсус Ради Безпеки з ключових проблемних питань, що стоять перед світом – 
українська та сирійська кризи, загострення в Південнокитайському морі, нестабільність в 
Африці (Ніґерія, Південний Судан, південь континенту), війна та гуманітарна катастрофа в 
Ємені. Спостерігається ослаблення позицій НАТО у зв’язку з протиріччями всередині блоку, 
насамперед позиції кабінету Дональда Трампа та сепарування Туреччини. За відсутності 
ефективних механізмів розв’язання міждержавних суперечок наростає роль двосторонніх 
безпекових договорів та спокуса застосування сили як головного аргументу міждержавних 
відносин. Система колективної безпеки вже давно втратила свою ефективність, як і чимало 
міжнародних інститутів. Низка ініціатив Президента США Дональда Трампа щодо 
реформування безпекових та економічних міжнародних інститутів викликала 
неоднозначну реакцію партнерів США. Ще одна глобальна тенденція, посилення якої варто 
очікувати, – активізація гонки озброєнь і застосування сили при вирішенні міжнародних 
протиріч. Успіх Росії в Сирії стимулюватиме й інших гравців до застосування подібних 
моделей. Завдяки грубій військовій силі Росії вдалося не просто втримати режим Асада, але 
й привести його до фактичної перемоги. Тож роль чинника військової сили при розв’язанні 
політичних проблем зростає. На тлі нарощення військових потенціалів, збільшення 
військових бюджетів, небезпечного загострення суперництва між основними державами 
світу виникають зони, де з утратою США гегемонії може утворитися певний вакуум 
контролю з боку світових центрів впливу. Цей вакуум намагатимуться заповнити 
регіональні гравці. Зокрема, відсутність санкцій після агресії та порушення міжнародного 
права стимулюватиме до більш широкого використання практики силових дій 
регіональними лідерами та іншими суб’єктами з геополітичними амбіціями. Збережеться 
стратегічна лінія Росії, спрямована на хаотизацію світу через максимальне втручання в 
регіональні конфлікти і посилення політичних, етнорелігійних та соціальних протиріч у 
світі з метою використовувати кризи для посилення власного впливу. 

 
Економічні тенденції 
Для світової економіки 2019-й є роком невизначеності та тривожних очікувань. До 

таких висновків спонукають події, що відбуваються в трьох найбільших економічних 
центрах: Сполучених Штатах, ЄС та Китаї. Сценарій розвитку цих подій визначить 
економічну долю світу на кілька наступних років. По-перше, високою є ймовірність 
уповільнення економічного зростання у США. Головною причиною цього називають 
циклічність: після десяти років підйому (з часу фінансової кризи 2008 року) закономірно 
має початися спад. Упродовж майже півстоліття простежується приблизно десятирічний 
цикл подібних криз. Глобальні економічні кризи світ проходив 1973, 1987, 1997-1998, 2008-
2009 рр. Також це стає проблемою інших економічних центрів, насамперед Європи і Китаю. 
Основним симптомом погіршення стану економіки США є падіння фондових індексів, що не 
зупинялося із жовтня по грудень 2018 року, незважаючи на фактичну відсутність 
фундаментальних чинників. Особливу тривогу викликає припинення дії позитивного 
ефекту від податкової реформи Дональда Трампа. З іншого боку, пом’якшити ситуацію має 
структурна перебудова економіки через повернення промислового виробництва до США, 
що Трамп втілює через перепідписання торговельних договорів. По-друге, масштабна 
невизначеність нависла над Європою через запланований на березень Brexit. Менш ніж за 
три місяці до дедлайну досі невідомо, на яких умовах друга економіка Європи виходитиме з 
унії. Більше того, ймовірний сценарій, за якого жодної угоди не буде досягнуто взагалі. За 
такого розвитку подій Велика Британія та ЄС матимуть величезні економічні та фінансові 
проблеми (наприклад, через зміну статусу Лондона – найбільшого фінансового центру 
Європи), які негативно позначаться на світовій економіці. Нарешті, невизначене становище 
Китаю зумовлене торговельною війною зі США. У разі загострення ворожнечі 2019 року 
можна прогнозувати великі проблеми для китайської та східноазійської економіки в 
цілому, зважаючи на поглиблення інтеграції за останні роки. Також Китай вразливий 
фінансово: борг домогосподарств становить 110 ¿ рівня доходу, що примусить споживачів 
витрачати менше, а тому знизить вплив споживання на зростання ВВП. Станом на початок 
січня, США погоджуються розпочати переговори щодо умов торгівлі, тому в Китаї 
сподіваються на уникнення глобальних втрат. Тривають зміни на світовому ринку 
енергоносіїв. США увійдуть до трійки провідних експортерів скрапленого газу, збільшить 
експорт Катар, який вийшов з ОПЕК. Очікується падіння цін на нафту та газ. Росія 
намагається відповідати нарощуванням експорту (в грудні планується запуск газопроводу 
«Cила Сибіру» для китайського ринку), однак доходи падатимуть. Протягом 2019 року світ 
також уважно спостерігатиме за наступним: економічні реформи Жаїра Болсонару – нового 
президента Бразилії, найбільшої економіки Латинської Америки; фіскальна інтеграція в ЄС 
– проект спільної податкової політики, який активно просуває Еммануель Макрон; 
європейський ринок енергоносіїв – чи намагатимуться країни ЄС зменшити залежність від 
російського газу; динаміка цін на нафту – чи зможуть Росія та ОПЕК уникнути збитків від її 
подальшого падіння; Іран під санкціями США – чи призведе економічна криза в країні до 
значних політичних зрушень. Українська економіка нині є не менш вразливою до 
глобальних процесів, ніж 2008 року, а економічний фактор (поряд із військовим) гратиме 
одну з двох визначальних ролей під час двох виборчих кампаній 2019-го. Поки не почалася 
світова криза, важливо, щоб уряд вживав заходів для зміцнення довгострокової 
економічної безпеки: стимулювання структурної перебудови економіки (від орієнтації на 
експорт сировини до виробництва та експорту кінцевої продукції), диверсифікації ринку 
енергоносіїв, відбудови та розвитку внутрішнього ринку товарів та послуг, уникнення 
значного збільшення зовнішньої заборгованості, зменшення частки російських товарів і 
послуг у структурі імпорту. Слід активізувати пошук нових ринків, насамперед у країнах 
Азії та Африки. 

 
Регіональні тенденції 
 
а) Росія. Росія, що є рудиментом імперій ХІХ століття, свій розвиток бачить в 

екстенсивному розширенні власного імперського простору. Її метою є створення власної 
зони виключних геополітичних та економічних інтересів, для чого Росія розпочинає на 
глобальному рівні «четверту світову війну». Кремль послідовно працює, з одного боку, над 
посиленням свого військового потенціалу, з іншого – над послабленням противників, 
насамперед США та Європи. Росія свідома того, що у прямому військовому конфлікті вона 
програє, тож її геополітична стратегія заснована на асиметричних, «гібридних» підходах. У 
той же час, внутрішнє становище Росії погіршується. Триває економічна стагнація (на 2019 
рік прогнози не перевищують 1,7¿ зростання). Обмежені можливості залучення зовнішніх 
інвестицій, матеріалів і технологій (внаслідок санкцій) змушують Росію обмежувати, а то й 
згортати деякі розробки, зокрема у військовій промисловості. Тенденція зниження цін на 
нафту також посилює негативні тенденції в російській економіці. В Росії відчувається 
зростання глухого невдоволення діями влади через посилення соціальних проблем. 
Збереження санкцій надалі послаблюватиме Росію. У цій ситуації російська еліта 
опиняється перед вибором: або відмовлятись від імперських амбіцій, або підвищувати 
градус міжнародної напруги, сподіваючись, що противники зламаються швидше. Варто 
пам’ятати, що більшість програм військової модернізації  Росії зорієнтовані на 2020 рік, 

саме до цього терміну прив’язується і низка програм, спрямованих на забезпечення 
автономного функціювання російської економіки (зокрема, автономної платіжної системи, 
Інтернету тощо). Виходячи з цього, протягом 2019 року варто очікувати активного 
деструктивного втручання Росії у внутрішньополітичні процеси в країнах Європи, в усі 
наявні конфлікти, зокрема на Близькому Сході та в Африці, та стимулювання появи нових 
конфліктних чи напружених ситуацій, як-от у Косові, Чорногорії, Закавказзі. Росія 
нарощуватиме інструменти економічного тиску, втручання в вибори та провокування 
політичної нестабільності, щоби розширювати регіональне лідерство та претендувати на 
глобальне. Зокрема, очікується посилення тиску Росії на Україну через розширення 
блокади морських портів не лише на Азовському, але і на Чорному морі. Можливе 
загострення воєнного протистояння на Донбасі. Водночас, Росія посилюватиме політичний, 
військовий та економічний тиск на Білорусь. Мета – або перетворити Лукашенка на 
абсолютну маріонетку зразка Януковича-2014, або призвести до кризи в Білорусі, що 
дозволить запустити кримсько-донбаський сценарій. Щодо інтересів Росії в Білорусі, то 
передусім її цікавить територія цієї країни як висунутий на захід військовий плацдарм 
(аналогічно, як інтерес до Криму – висунутий південний плацдарм для контролю Чорного 
моря і Балкан за допомогою ракет). Білорусь це територія, звідки буде забезпечено 
прикриття Калінінградської області, де розгортаються ракетні системи. Тож першим 
кроком до поглинання Білорусі, який намагатиметься здійснити Кремль, може бути 
об’єднання транспортних систем і створення російських військових баз у Білорусі. 
Одночасно Росія посилюватиме тиск на балтійський фланг НАТО, чинитиме провокації на 
морі та в повітряному просторі, а так само – і в акваторії Чорного моря проти сил Британії 
та США, якщо ті докладатимуть зусиль з метою зупинити спроби анексії українського 
чорноморського узбережжя. 

 
б) Близький Схід. Близький схід 2019 року залишатиметься найбільш гарячою 

точкою планети. Наявність кількох відкритих і низки потенційних військових конфліктів, 
переплетення інтересів глобальних та регіональних геополітичних гравців на тлі 
заявленого виходу військ США із Сирії спричинить посилення позицій не лише Туреччини, 
але й Росії та її маріонетки Асада. Після заявленого виходу військ США із Сирії ймовірне 
посилення активності Туреччини в регіоні для «вгамування» курдів та контролю за 
квазідержавністю Рожави, що загрожує зростанням відцентрових тенденцій у східних 
районах самої Туреччини. Остання прагне зайняти позицію лідера у сунітському світі, тож 
буде активніше діяти в Сирії та в зоні Перської затоки, намагаючись замінити собою США і 
потіснити/витіснити Саудівську Аравію. Конкуренція Туреччини і Саудів ставатиме 
важливим чинником в арабському світі. З іншого боку, США та Росія можуть 
використовувати курдів як інструмент стримування Туреччини. Курди, що є вагомим 
чинником у сирійському конфлікті, змушені будуть лавірувати між Туреччиною та Росією. 
За сприяння Росії вони можуть дійти компромісу з Асадом, що зміцнить його становище. 
Очікується наростання економічної кризи і суспільного невдоволення в Туреччині, що 
обмежить її активність у Сирії та на Чорному морі. 2019-го Саудівська Аравія 
намагатиметься мінімізувати наслідки міжнародного засудження після вбивства 
журналіста Джамаля Хашорґі та об’єднуватиме сунітські країни, насамперед розвиваючи 
ініціативу «арабського НАТО». Водночас, передбачається подальше загострення ситуації в 
Ємені, росте напруження в арабському світі загалом. Три центри впливу у регіоні – 
Саудівська Аравія (третя у світі за обсягом військових витрат після США та Китаю з 
військовим бюджетом $ 70 млрд., або 10 ¿ ВВП), Іран та Туреччина – через послаблення сил 
США намагатимуться посилювати власні позиції, що може призвести до локальних 
конфліктів  між цими державами як у Сирії, Іраку та Ємені, так і в районі Перської затоки 
(зважаючи на багатовекторну гру Катару). Однак очікуване зростання внутрішньої 
нестабільності (продовження економічної кризи та народного невдоволення в Ірані, 
економічна стагнація в Туреччині, боротьба всередині саудівської династії) зменшуватиме 
їхні можливості, зберігаючи місце для впливу як Росії, так і Ізраїлю. Виводячи власні сили, 
США останнім часом заманюють Росію в Афганістан, де та вже кілька років активно 
контактує з талібами. Це посилить конфлікт із Росією супротивників талібів, в тому числі 
«ІДІЛ», сприятимуть експорту ісламізму в Центральну Азію та саму Росію. 

 
в) Далекий Схід. Загострюється геополітичне протистояння в Азії, де Китай 

планомірно підключає весь можливий інструментарій тиску – від військової присутності до 
створення транспортних хабів, роздачі дешевих кредитів та розбудови економічних союзів 
– витискаючи США з цього регіону. Після повернення до більш авторитарної моделі з 
довічним правлінням голови держави Китай більш активно здійснюватиме внутрішній 
контроль над населенням і економікою. У зовнішніх відносинах Пекін насамперед зміцнює 
безпеку власних кордонів (зокрема, на уйґурських мусульманських територіях), а також 
нарощуватиме свій вплив у світі. 2019 року продовжаться переговори між Дональдом 
Трампом та Кім Чен Ином, спрямовані на денуклеаризацію Північної Кореї. З іншого боку, 
не виключена більш агресивна політика Японії, яка може втрутитись у ситуацію з 
наростанням протиріч між Китаєм, з одного боку, та Тайванем і Філіппінами – з іншого. 

 
г) Африка. Загострюватимуться конфлікти в Африці. Можливе наростання 

нестабільності у зв’язку з виборами в Ніґерії та Камеруні. Територія Демократичної 
республіки Конґо надалі залишатиметься не контрольованою місцевою владою без 
допомоги контингенту ООН (до складу якого входить невеликий український підрозділ). 
Китай та Росія намагатимуться скористатись ситуацією та посилити свій вплив, а також 
зберегти традиційних союзників, насамперед Судан, де розгортаються революційні події. 
Можливе і пряме зіткнення сильних держав – контингентів американської та китайської 
воєнних баз у Джибуті, російських найманців та французького Іноземного Легіону в 
Центральноафриканській республіці. 

 
ґ) Америка. З 2019 року слід очікувати подальшого загострення ситуації в США 

після того, як більшість у Нижній палаті Конґресу здобули демократи – вони 
торпедуватимуть усі ініціативи Дональда Трампа та можуть задіяти піар-інструмент 
запуску імпічменту через звинувачення Трампа у можливій співпраці з Росією під час 
президентської кампанії 2016 року. Звісно, сам імпічмент не реалізується через стійкі 
позиції Республіканської партії у Сенаті, однак напруга у суспільстві не спадатиме. Сам 
Дональд Трамп повертається до більш ізоляціоністської політики і переорієнтовуватиме 
увагу американців на внутрішні проблеми, ще відчутніше зменшуючи роль Вашингтона у 
локальних конфліктах. Однак 2019 року США намагатимуться опанувати ситуацію в зоні 
свого традиційного впливу з часів доктрини Монро – у Латинській Америці. Зокрема, 
Вашингтон активніше впливатиме на розвиток ситуації у Венесуелі, протидіючи спробам 
Росії посилювати тут свою присутність. Слід очікувати налагодження партнерських 
відносин з новим урядом Бразилії, впливу на вибори в Аргентині та Болівії. Переорієнтація 
нового кабінету Болсонару на Вашингтон призведе до конфліктів усередині російсько-
китайського проекту BRICS (поряд із зосередженням Індії на внутрішніх справах під час 
виборів та відносинах з новим, помірковано-ісламістським урядом Пакистану, а також 
наростанням внутрішньої нестабільності у Південній Африці). Також можливе посилення 
правих сил на парламентських виборах у Канаді, що ослабить прем’єр-міністра Джастіна 
Трюдо, який став одним із найбільших критиків політики Трампа серед світових лідерів. 

 
д) Євросоюз. 2019 р. посилюватиметься криза в ЄС.  Вибори до Європарламенту в 

травні 2019 р. прогнозовано призведуть до посилення євроскептиків та популістів 
(очікувана підтримка – до третини депутатських місць, з можливістю впливу на обрання 
нового президента Європейської ради, що формує порядок денний самітів ЄС). Це суттєво 
послабить єдність інституцій ЄС та можливість активно здійснювати зовнішню політику. 
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Держави Європи зосередяться на внутрішніх проблемах. Це посилиться політичною кризою 
у Франції, втратою позицій «кульгавої качки» Меркель та блоку ХДС-ХСС, банківською 
кризою та зростанням впливу популістів в Італії. Продовження заворушень у Франції 
зв’язуватиме руки Макрону й змушуватиме зосереджувати увагу на внутрішніх проблемах. 
Можливе падіння профранцузьких режимів у Західній Африці (Малі, Ніґер) та активніше 
втручання Росії у справи Лівії, що спричинить чергову міграційну хвилю до Європи. 

 

е) Центрально-Східна Європа. 24 лютого відбудуться парламентські вибори у 
Молдові, де триває політична криза (минулого року країною прокотилися заворушення 
після скасування виборів мера столиці). Існує реальна загроза посилення промосковських 
сил, представлених Соціалістичною партією та президентом Додоном, російського реваншу 
задля повернення Молдови у зону свого впливу. Вибори супроводжуватимуться потужною 
медіа-кампанією за російські гроші, можливі провокації у Придністров’ї. Тут Україна може 
стати вагомим чинником стримування, співпрацюючи з Кишиневом у стримуванні 
російських маріонеток у Тирасполі. А в грудні пройдуть вибори в Румунії, де теж наростає 
нестабільність у результаті корупційних скандалів. У листопаді пройдуть парламентські 
вибори у Польщі. Ймовірно, збережеться влада партії «Право і Справедливість», однак без 
абсолютної більшості. Минулорічні вибори мерів показують зростання впливу лібералів, 
особливо у великих містах. Переконфігурація еліт – зручний момент для налагодження 
дійсно партнерських відносин з Україною, в яких Варшава відчуватиме потребу після 
посилення російського впливу у Білорусі. В той же час, продовжаться переговори щодо 
перенесення авіабази США до Польщі, що сприятиме стримуванню Росії в регіоні. 

 
Україна: загроза реваншу 
2019-го Україну очікують президентські та парламентські вибори 31 березня та 27 

жовтня відповідно, що може вплинути на безпекову ситуацію. Очевидно, що Росія 
використає всі доступні інструменти, щоби на осінь сформувати лояльну більшість у 
Верховній Раді (завдання-максимум) чи принаймні позбавити проєвропейські сили 
конституційної більшості (завдання-мінімум) а за можливості – навіть стабільної простої 
більшості у 226 голосів. Інформаційний шум навколо виборчих кампаній за активної участі 
Росії може витіснити із суспільної свідомості фактор російської агресії і протидії їй. Можна 
очікувати, що Росія наважиться на радикальне загострення глобальної ситуації через 
військову активність в Україні й підняття рівня ядерного шантажу наприкінці 2019-го або, 
швидше, 2020 року, коли в США проходитимуть чергові президентські вибори. Ймовірність 
ескалації залишається високою ще й через фактор водозабезпечення Криму. Нестабільна 
ситуація в українській економіці, потенційна загроза світової економічної кризи і 
російський тиск загрожують дестабілізацію економічної царини. Росія посилюватиме 
економічний тиск, що буде доволі ефективним через збереження економічної залежності 
енергетичного та банківського секторів української економіки й активну торгівлю 
продукцією подвійного призначення з країнами-сателітами Кремля (Казахстан, Білорусь). 
Активну роль відіграють і газові переговори щодо продовження транзиту російських 
енергоносіїв через територію України з 2020 року (оскільки альтернативні «Північний» та 
«Турецький» потоки залишаються не повністю завантаженими). Одночасно Росія може 
загострювати ситуацію на фронті в умовах перехідного періоду зміни влади під час 
президентських виборів в Україні, як і ослаблення влади в умовах штучної парламентської 
кризи. Росія робитиме все, щоби процес формування коаліції затягнувся, як і ухвалення 
нового бюджету на 2020 рік. Найкращий для Кремля варіант – формування «ширки» під 
гаслами «миру» та «зшивання країни». Це не лише поставить на паузу євроатлантичні 
перспективи України, а й загрожує боснізацією Донбасу, який буде інтегровано до складу 
України в якості троянського коня зі збереженням російської влади та ключовим впливом 
на внутрішню і зовнішню політику офіційного Києва. Також вказаний процес знімає 
питання Криму з порядку денного української політики. Проросійська влада може 
посилювати статус російської мови в  суспільстві та захищати позиції РПЦ. У разі, якщо 
проросійські сили отримають значний результат на виборах і візьмуть під контроль 
фінанси та інші ресурси, з 2020 року можна очікувати значного відкату в позитивних 
змінах, яких досягла Україна після Революції гідності. Можливі переслідування 
добровольців-ветеранів російсько-української війни,  волонтерів, представників 
патріотичних та націоналістичних сил, прискорена пацифікація суспільства. У зв’язку з 
імовірним виходом до другого туру  відверто олігархічних політиків або таких, що мають 
колосальний індекс суспільної недовіри, літньо-осінній період між президентськими та 
парламентськими виборами супроводжуватиметься активним ростом суспільного 
невдоволення, розчарування та політичної апатії. Це може переростати у конфліктні 
ситуації, чим користуватиметься Росія для спроб повторення сценарію «русской вєсни» на 
півдні, сході та навіть півночі України (впливаючи через територію Білорусі). Вибори ще 
більше унаочнять вплив олігархату на економіку, політику та, через механізми медіакратії, 
на свідомість громадян. Це ситуація ще більше посилить розчарування українців у власній 
державності, міграційні настрої молоді та загалом послабить довіру до державних 
інститутів. У цій ситуації критично важливим стає проходження до парламенту політичних 
сил, що не зав’язані на контакти з олігархатом і Росією, а тому не дозволять реалізувати 
відверті спроби реваншу, ставши осередками спротиву процесу внутрішньої та зовнішньої 
окупації. Загроза відкритого військового вторгнення залишається дуже високою, особливо 
ситуація загостриться наприкінці 2019 року після того, як будуть зрозумілі результати 
виборів. Переформатування органів влади в результаті виборів призведе до послаблення 
переговірних позицій української сторони як на глобальному рівні, так у двосторонніх 
відносинах, що може спричинити спроби окремих західних сусідів скористатись цим для 
посилення власних позицій в Україні. Зменшення ефективності механізмів колективної 
безпеки в Європі та світі є сприятливим для створення безпекових двосторонніх та 
регіональних союзів, зокрема в Східній Європі. Україна зобов’язана задіяти всі доступні 
методи впливу для збереження незалежності Білорусі, надання гуманітарної допомоги 
білоруському народу, в найкращому сценарії – укріплення Білорусі як ключового в 
майбутньому союзника України. Київ повинен запропонувати країнам Балтії більш 
ефективні безпекові механізми – розширення Литовсько-польсько-української бригади ім. 
Великого гетьмана Костянтина Острозького, налагодження обміну розвідувальних служб 
інформацією, співпраця прикордонників та Сил спеціальних операцій, взаємодопомога в 
налагодженні повітряної оборони. Україна зобов’язана у цій ситуації розпочати програму 
створення неядерних стратегічних ракетних сил. За умов відсутності ядерної зброї, 
неможливості відновити флот у найближчі роки, недієвості міжнародних гарантій це 
дозволить забезпечити достатній захист на морі та суші через контроль повітряного 
простору. В сучасній війні саме домінування в повітрі дозволяє здійснювати ключовий 
вплив на театр воєнних дій і гарантувати стримування потенційних супротивників. Через 
ситуацію у Білорусії під сумнівом опиняється і доцільність продовження «мінських» 
переговорів, принаймні у чинному форматі. Владі слід докласти зусиль до переходу в 
Будапештський формат, а також до прямих переговорів Києва та Москви і виключення з 
них несуб’єктних московських маріонеток з «ДНР»/«ЛНР». Критично важливими 
залишаються вичищення Збройних Сил України від російської агентури, конфіскація 
російського бізнесу та банків, перекриття доступу до російського сегменту Інтернету, щоби 
принаймні мінімізувати вплив на виборчий процес в Україні, який буде колосальним. 
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НАЗК за рік доклало зусиль для відкриття  
проваджень щодо 4 партій 

04.01.2019 

У 2018 р. за матеріалами Національного агентства з питань 
запобігання корупції розпочаті кримінальні провадження стосовно 
чотирьох політичних партій. Про це повідомляє УНН. 

"Результати роботи НАЗК у 2018 р.: впроваджено автоматизовану Систему контролю 
декларацій; опрацьовано понад 11 тисяч запитів на проведення спеціальних перевірок; 
опрацьовано 2207 повідомлень викривачів; ухвалено 472 рішення про результати 
здійснення повних перевірок декларацій; за матеріалами НАЗК розпочаті кримінальні 
провадження стосовно 4 політичних партій", - повідомили у відомстві. Для здійснення 
досудового розслідування НАЗК, як зазначається, направило до правоохоронних органів 
253 обґрунтованих висновки щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень. З них 
до НАБУ - 37, до Національної поліції - 178 і до органів прокуратури - 38 обґрунтованих 
висновків. Нагадаємо, НАЗК знайшло ознаки криміналу у звітах відомих партій. Так, за 
результатами аналізу Звітів партії “ВО “Батьківщина”, “Українського об’єднання патріотів -
УКРОП” та “Соціал-демократичної партії” встановлені факти подання завідомо 
недостовірних відомостей у Звітах партій (ч.1 ст. 159-1 Кримінального кодексу України). До 
Нацполіції направлені три матеріали щодо “ВО “Батьківщина” та по два матеріали відносно 
“Соціал-демократичної партії” та партії “УКРОП”. Впродовж 2016-2017 років Національне 
агентство з питань запобігання корупції направило до Національної поліції 19 матеріалів 
стосовно 16 політичних партій: “Аграрна партія України”, “Наш край”, “Народний рух 
України”, “Нова політика”, “Самоврядна Українська держава”, “Зелені”, “ВО “Свобода”, 
“Комуністична партія України”, “Партія сильної влади”, “Власна сила”, “Партія вільних 
демократів”, “Політичне об’єднання “Пряма дія”, “Патріотична партія України”, “Українська 
партія чесності, боротьби з корупцією та організованою злочинністю”, “Національно-
демократичне об’єднання “Україна”, “ВО “Батьківщина”. На підставі підготовлених у 
Нацагентстві матеріалів стосовно партій розпочато кримінальні провадження за ознаками 
подання завідомо недостовірних відомостей у Звітах політичних партій (стаття 159-1 ККУ ). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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МОН: 2019 року наукові установи почнуть оцінювати  
за новими правилами 

10.01.2019 

Цьогоріч в Україні почнеться оцінювання наукових установ за новими 
правилами – його проводитимуть незалежні експерти на основі єдиних, 
прозорих критеріїв, з урахуванням специфіки кожного закладу.  

Від результатів залежатиме рівень державної підтримки. Старт державній атестації 
відкриває наказ Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 року № 1008 «Деякі 
питання державної атестації наукових установ», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2018 року, яким затверджено методику оцінювання, а також положення 
про експертні групи та експертну комісію. Він діє з 2 січня 2019 року, а оприлюднений 9 
січня 2019 року. «Протягом останніх двох років ми разом із науковою спільнотою провели 
серйозну підготовчу роботу, щоб із 2019 року почалася передбачена законом атестація 
наукових установ за новими правилами. Зокрема, Урядом було прийнято Порядок атестації, 
в який заклали дві найважливіші речі. Перше – оцінювати результати діяльності установ 
будуть не Міністерства та Президії академій наук, у підпорядкуванні яких перебувають ці 
установи, а незалежні експерти. Причому оцінюватимуть на основі прозорих і зрозумілих 
кількісних показників. Так ми мінімізуємо конфлікт інтересів. Друге – створено основу для 
того, щоб державна підтримка установи напряму залежала від ефективності її роботи: 
кращі отримуватимуть більше, а неефективні мають бути реорганізовані чи ліквідовані. 
Зараз ми затвердили методику, де прописали, як саме має проводитися оцінювання, за 
якими критеріями, як визначатиметься оцінка та класифікаційна група установи тощо», – 
зазначив заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха. Наприклад, під час 
оцінювання враховуватимуть такі показники, як результати наукової діяльності за останні 
3 роки, стратегія розвитку на наступні 5 років, публікаційна активність, ефективність 
використання ресурсів, рівень міжнародної інтеграції, кадровий потенціал тощо. При цьому 
обов’язково враховуватиметься специфіка різних галузей наук та особливостей діяльності 
наукових установ різних профілів – природничих, гуманітарних, військових та інших. 
Оцінювання проводитимуть експертні групи, що створюватимуться за різними науковими 
напрямками, а результати атестації визначатиме єдина експертна комісія. Для 
проходження державної атестації установа повинна буде подати до МОН заявку та 
відповідні інформаційні матеріали, на основі яких визначатиметься класифікаційна оцінка 
установи (розраховується в спеціальній формі за 4 групами конкретних показників) та 
рейтингова оцінка установи (виставляється експертною групою на підставі вивчення всіх 
наданих матеріалів). Залежно від класифікаційної та рейтингової оцінок експертна комісія 
визначатиме атестаційну оцінку й відноситиме установу до однієї з чотирьох 
класифікаційних груп: наукові установи-лідери; стабільні наукові установи, що можуть 
бути провідними за певними напрямками наукових досліджень; наукові установи, що є 
унікальними у певній галузі, але демонструють невисокий рівень розвитку потенціалу; 
наукові установи, для яких наукова, науково-технічна або інноваційна діяльність перестали 
бути основним видом діяльності, які не є унікальними у відповідній галузі та втратили 
перспективи розвитку. Як і раніше, атестація проводитиметься не рідше ніж раз на 5 років і  
буде обов’язковою для: наукових установ державної, комунальної форм власності; наукових 
установ, у статутних капіталах яких є частка, що належить державі; наукових установ 
Національної академії наук, національних галузевих академій наук. Передбачається, що 
процес подання матеріалів та оцінювання відбуватиметься через спеціальну інформаційно-
аналітичну систему, створення якої наразі перебуває на фінальному етапі. Після запуску 
системи, формування експертної комісії та експертних груп почнеться державна атестація 
перших установ. Планується, що за цей рік пройти її зможуть понад 100 наукових установ. 
Варто зауважити, що 2019 року також має початися державна атестація вишів у частині 
провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямками, 
найкращі з яких зможуть отримати базове фінансування на науку. Відповідна методика 
оцінювання вже створена та перебуває на стадії погодження і затвердження. 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: МОН про 10 основних 
здобутків за 2018 рік >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

https://www.infa.ua/analityky-zrobyly-ekonomiko-politychnyj-prohnoz-rozvytku-ukrainy-i-svitu-na-2019-rik/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1769130-nazk-znayshlo-oznaki-kriminalu-u-zvitakh-vidomikh-partiy
https://www.unn.com.ua/uk/news/1771643-nazk-za-rik-doklalo-zusil-dlya-vidkrittya-provadzhen-schodo-4-partiy
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/mon-2019-go-naukovi-ustanovi-pochnut-ocinyuvati-za-novimi-pravilami
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/mon-rozpovilo-pro-10-osnovnih-zdobutkiv-za-2018-rik-rik-buv-skladnim-ale-duzhe-produktivnim
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/mon-rozpovilo-pro-10-osnovnih-zdobutkiv-za-2018-rik-rik-buv-skladnim-ale-duzhe-produktivnim
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В Інституті відбулася презентація на тему «Світова політика  
в грудні 2018 року. Ключові події» 

03.12.2018 

Інститут світової політики провів прес-конференцію «Світова 
політика в грудні 2018 р. Ключові події». В рамках заходу представлена 
відповідна презентація, повідомляє прес-служба. 

На початку прес-конференції директор Інституту світової політики Євген Магда 
відзначив, що в рамках прогнозу попереднього місяця було чітко передбачені результати 
проміжних виборів в США, президентських виборів в Грузії, результати візиту Ангели 
Меркель до України і святкування 100-річчя завершення Першої світової війни. Євген 
Магда в рамках прес-конференції проаналізував питання парламентських виборів в 
Вірменії (9 грудня) і останнє в цьому році засідання Європейської Ради (13-14 грудня). Так 
директор Інституту світової політики відзначив значні шанси блоку на чолі із Ніколом 
Пашиняном «Мік крок» набрати більшість голосів під час виборів. В парламенті Вірменії 
засідають 101 депутат. Загалом же в виборах братиме участь 11 блоків і партій. До того ж 
Євген Магда звернув увагу на унікальність виборчої системи цієї Закавказької країни, 
оскільки 30¿ місць резервується для опозиції. Також в Вірменії діє рейтингова система, 
поріг проходу для окремих партій складає 5¿, а для політичних блоків 7¿. У випадку із 
засіданням Європейської Ради можна очікувати гарячих баталій щодо бюджетного 
планування на 2021-2027 роки. Варшава і Будапешт будуть протидіяти спробам країн 
західної Європи і Єврокомісії отримати інструменти тиску на Польщу і Угорщину шляхом 
схвалення нових положень щодо розподілу коштів в бюджеті. Окремо Євген Магда 
наголосив на тому, що проблема протидії дезінформації все більше стає актуальним в ЄС і 
цьому приділяють більше уваги. Такий розвиток подій є однозначно позитивним для 
України. Врешті-решт можна очікувати автоматичного продовження санкцій ЄС проти РФ в 
рамках засідання Європейського Ради цього місяця, враховуючи відверто агресивні дії 
Москви в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. ... 

Читати повністю (презентація) >>> 
За матеріалами Інституту світової політики 

 
Год перемен. Что произойдет  

в мире в 2019-м 
07.01.2019 

Наступивший 2019-й в контексте мировой политики обещает быть 
годом значительных изменений. При этом изменения будут 
преимущественно эволюционные, пишет segodnya.ua 

Прогнозированно будут продолжены или завершены ранее начатые процессы, 
стартуют новые политические циклы в странах и на континентах. Сайт "Сегодня" 
попытался сфокусировать внимание на ожидаемых событиях 2019-го, многие из которых 
станут определяющими на годы вперед. 

Брексит. 29 марта Великобритания официально выходит из состава Европейского 
Союза. Менее чем за три месяца до события, к которому Европа готовилась несколько лет, 
никто точно не скажет, как именно это произойдет. Согласованный правительством 
Британии и Евросоюзом проект соглашения о Брексит (Brexit) "застрял" на этапе 
согласования парламентом Великобритании. Разблокировать процесс премьер-министр 
Тереза Мэй готовится после 7 января. Если парламентарии все же не пойдут навстречу 
правительству, возможны несколько вариантов развития событий. Первый – Брексит по 
"жесткому сценарию", то есть без заключения соглашения. Второй – отставка Мэй и 
назначение нового правительства, которое попытается видоизменить договор и 
заручиться поддержкой парламента. Третье – выборы нового парламента и правительства. 
Этот вариант предполагает, что Брексит может быть отсрочен по просьбе Великобритании 
на некоторое время. Среди вариантов – референдум, на который, в том числе, может быть 
повторно вынесен вопрос о Brexit. И, наконец, отмена Brexit Великобританией в 
одностороннем порядке. Как бы там ни было, но в ближайшие несколько месяцев тема 
выхода Великобритании из Евросоюза будет центральной в Европе. 

Выборы в Европарламент. Впрочем, европейцы заинтересованы расставить все 
точки над "і" в вопросе Brexit как можно скорее. Потому что уже с апреля Европа войдет в 
активную фазу крайне важной для ЕС предвыборной кампании. В конце мая состоятся 
выборы в Европарламент (ЕП). И сегодня многое говорит о том, что по их результатам 
конфигурация ЕП претерпит изменения. Как минимум, могут быть усилены позиции 
популистов и евроскептиков. Как рассказала сайту "Сегодня" заместитель директора 
Института мировой политики Наталья Ищенко, наибольшие шансы на победу имеют 
партии, предложения которых по обеспечению безопасности и экономического развития 
Европы будут более убедительны. "Во многих странах ЕС наиболее яркие программы, 
призванные защитить граждан от террористов и неконтролируемого потока мигрантов, 
предлагают ультраправые, а благосостояние, улучшение жизни здесь и сейчас – крайние 
левые и популисты. Соответствующими могут стать и результаты евровыбора в мае", – 
отметила Наталья Ищенко. Это, с одной стороны, грозит нестабильностью внутри 
Евросоюза. С другой – среди этих движений есть много таких, кто не хочет заниматься 
судьбой Украины, ее противостоянием с Россией, решая свои внутренние проблемы. Есть и 
те, кто вообще считается "друзьями Путина", отмечает эксперт. "Для Украины выборы в 
Европарламент могут иметь не очень обнадеживающие последствия. Может стать 
проблемой продолжение полномасштабных санкций против РФ. Также может усилиться 
влияние на Киев для того, чтобы украинская власть была более покладистой в отношениях 
с Россией. Новая ситуация будет требовать новых подходов на европейском направлении 
от Украины", – говорит замдиректора Института мировой политики. 

Противостояние США и Китая. Двум сверхдержавам в самый последний момент 
удалось, как минимум, отсрочить экономический клинч, грозящий непредсказуемыми 
последствиями для мировой экономики. В ходе саммита G-20 в Аргентине лидер КНР Си 
Цзиньпин убедил Дональда Трампа не вводить с 1 января 2019 года дополнительные 
налоги на китайские товары. Стороны договорились, что мораторий на взаимные пошлины 
будет действовать 90 дней. За это время Китай и США попытаются провести ревизию 
взаимных претензий, а главное – достичь компромисса. Впрочем, шансов на то, что он будет 
достигнут, немного. Слишком категоричны требования США, особенно в части защиты 
технологий и интеллектуальной собственности. При этом часть требований неприемлема 
для КНР ни при каких условиях. Потому максимум, чего можно ожидать, – это достижения 
частичного компромисса, способного лишь сгладить торговое противостояние. В любом 
случае, у Китая есть возможности и внутренние резервы, чтобы сделать торговую атаку 
США менее болезненной для себя и мировой экономики. А еще есть время: экономические 
отношения, строившиеся десятилетиями, нельзя одномоментно помножить на ноль. 
Скорей всего, лавируя, Пекин попробует банально переждать Трампа. Хотя нельзя 
исключать, что ожидание это может быть весьма горячим, вплоть до эскалации 
политической и военной напряженности между США и КНР. 

Политика Трампа. Действия американского президента будут и дальше двигать 
тектонические плиты геополитики, оставаясь непредсказуемыми. Однако непредсказуемы 
они лишь на первый взгляд. Трамп действует строго в парадигме собственного видения 

великой Америки. В этой парадигме мало места компромиссам и совсем нет места 
неоправданным (с точки зрения американского президента) расходам. "На фоне 
очередного прыжка мировой экономики США рассчитывают свою политику так, чтобы 
остаться экономическим гегемоном, ведущей технологической державой мира, – рассказал 
эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра 
"Украинский институт будущего" Игар Тышкевич. – При этом США не хотят оставаться 
мировым полицейским и попытаются передать полномочия "на аутсорс". Наиболее яркий 
пример – ситуация в Сирии, из которой США выходят, при этом продолжая контролировать 
и влиять через Израиль, Саудовскую Аравию, возможно, курдов и т.д.". В контексте этой же 
политики Вашингтон продолжит пикировать с партнерами по НАТО по вопросам 
финансирования военных расходов, а также по вопросам обеспечения безопасности в 
Европе. В свою очередь, неприятие значительной частью американского истеблишмента 
как целей Трампа, так и методов, которыми он идет к намеченным целям, будет оказывать 
влияние на американскую политику весь год. И не исключено, что на протяжении года 
словосочетание "импичмент президента США" встретится в заголовках СМИ не раз. 

Горячие точки. Их количество в нынешнем году должно уменьшиться, по 
сравнению с предыдущим, хотя бы потому, что об этом уже было объявлено. Нет, проблема 
гражданской войны в Сирии, конечно, еще не решена. Как очень далек от завершения 
вопрос денуклиаризации Корейского полуострова. Однако и в первом, и во втором случае о 
результате было объявлено. А потому Вашингтон будет, как минимум, делать вид, что 
процесс идет контролируемо и в нужном направлении. Что же касается реальности, то, как 
будут развиваться события на Ближнем Востоке, зависит от множества неизвестных. От 
позиции Турции, давно желавшей кардинально решить вопрос сирийских курдов. От 
Израиля, всегда готового бескомпромиссно отстаивать свои интересы. От Ирана, Хизбаллы, 
палестинцев, всегда готовых на эти интересы посягнуть. В общем, нынешний год по 
степени взрывоопасности в регионе мало чем будет отличаться от предыдущих. Чуть 
больше надежд вселяет возможный прогресс в решении вопроса ядерного разоружения 
Северной Кореи. Процесс, конечно, не будет таким быстрым, как этого хотел бы Вашингтон, 
но главное – он запущен. Сегодня налаживание прямых контактов между Сеулом и 
Пхеньяном делает для разоружения гораздо больше, чем авианосцы США у берегов КНДР. В 
некоторой мере горячей точкой будет оставаться Европа. Движение "желтых жилетов", 
начавшись во Франции, уже перекинулось на другие страны. С учетом майских выборов в 
Европарламент можно предположить, что как минимум до конца весны народ продолжит 
выходить на улицы. Брексит, в свою очередь, может вызвать требования в Шотландии и 
Северной Ирландии провести референдумы по выходу из состава Великобритании. 
Насколько мирными и спокойными будут эти требования, остается лишь догадываться. В 
целом, можно констатировать, что стабильным нынешний год в разрезе мировой политики 
не будет. 2019-й будет годом перемен. Будем надеяться, перемен к лучшему. 
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Головні ризики для світової економіки. Чого найбільше  

бояться фінансисти у 2019 р. 
08.01.2019 

Банки, інвестори та ЗМІ заговорили про закінчення економічного 
циклу і наближення рецесії. Заговорили не вчора і навіть не позавчора. Про 
це пише Олександр Колесніченко на epravda.com.ua 

Подібні розмови почалися одразу після того, як світ оговтався від банкрутства 
Lehman Brothers і фінансової кризи 2008 року. Побоювання щодо спаду у 2018 році тільки 
посилювались. Для цього є чимало приводів: відсоткові ставки зростають, борги 
накопичуються, гроші "тікають" з ринків, що розвиваються, а фондові ринки "штормить". 
Діловий світ робить припущення щодо можливих передумов нової хвилі світової кризи, але 
в той же час очікує, що з нізвідки "прилетить" "чорний лебідь". 

Прогнози. Bloomberg опитав учасників фондового ринку щодо можливих загроз. На 
думку гравців, які грають на пониження, так званих "ведмедів", в 2019 році зростання 
світового ВВП стримуватимуть бульбашки на ринках кредитування, затяжні торгові війни і 
політична невизначеність. Гравці на підвищення — "бики" — стверджують, що світовий 
попит залишиться солідним, інфляція буде під контролем, а уповільнення зростання 
виявиться незначним. Настрої серед фінансових директорів, які будуть визначати 
інвестиційні та кадрові рішення компаній, погіршилися, пише The Wall Street Journal. Згідно 
з дослідженням, половина фінансових директорів вважає, що рецесія почнеться протягом 
року, а 80¿ вважають, що економічний спад настане до кінця 2020 року. Найбільша 
інвестиційна компанія в світі за розміром активів під управлінням (6,4 трлн дол — ЕП) — 
BlackRock — прогнозує, що в 2019 році настання рецесії вкрай малоймовірне."Однак у 
майбутньому шанси будуть неухильно зростати. З імовірністю понад 50¿ рецесія проявить 
себе в 2021 році", — попереджають в BlackRock. У той же час інвестори можуть очікувати на 
уповільнення зростання корпоративних прибутків і світової економіки в цілому. "Все це 
свідчить про те, що для інвесторів настав час підготувати свій портфель до прийдешньої 
нестійкості на ринку", — кажуть в інвесткомпанії. За оцінками BlackRock, в 2019 році 
вірогідність рецесії становитиме 19¿, в період до 2020 року — 38¿, а до кінця 2021 року — 
збільшиться до 54¿. В інтерв'ю CNN колишній глава ФРС Алан Грінспен заявив, що буде 
здивований, якщо ринки стабілізуються і знову підуть вгору, хоча раніше таке траплялося. 
"Проте після закінчення цієї хвилі для інвесторів настане час рятуватися втечею", — вважає 
він. Крім того, найбезпечніший актив — золото — завершило останній торговий день 2018 
року на шестимісячних максимумах. Попит на нього підстьобнули побоювання інвесторів 
щодо волатильного старту на ринках акцій в 2019 році. 

США. Є ще куди падати. У 2009 році на правах світового гегемона США запустили 
"накачування" банківської системи надлишковими резервами і опустили відсоткову ставку 
до нуля (так зване "кількісне пом'якшення" — ЕП) для боротьби з наслідками кризи в світі. 
Після досягнення мети Федеральна резервна система почала згортати кількісне 
пом'якшення. У 2018 році ФРС 4 рази підвищила ставку, загалом до 2,25-2,5¿. Всього з 
початку циклу жорсткості монетарної політики в 2015 році ФРС збільшувала її вісім разів. В 
кінці вересня 2018 року ФРС вперше за десятиліття підняла процентні ставки вище рівня 
інфляції. Центробанк США продовжить це робити і в наступному році, незважаючи на 
волатильність, що панує на ринку, і побоювання з приводу уповільнення світової 
економіки. Ймовірно, подальше зростання прибутковості американських облігацій буде 
стимулювати відтік капіталів в економіку США. Чому? Інвестори розуміють, що краще 
тримати кошти під 3¿ річних у цінних паперах емітента з найвищим кредитним 
рейтингом, ніж "шукати щастя" десь в Аргентині, яка вже 8 разів оголошувала дефолт. У 
довгостроковій перспективі посилення політики ФРС змусить центробанки в усьому світі 
більш інтенсивно підвищувати облікові ставки для запобігання відтоку капіталу. Навіщо 
тоді ФРС підвищує ставки? Якщо перестати це робити, в США інфляція прискориться вище 
цільового рівня, що вплине на купівельну спроможність американців. Все, що може 
пообіцяти ФРС — не підвищувати ставки занадто швидко. Що ж стосується американського 
фондового ринку, то у 2018 році він упевнено зростав, не рахуючи кількох корекцій, але в 
останньому кварталі оновлював антирекорди, показуючи різке падіння. Річні втрати Dow 
Jones становлять 6,7¿, S&P 500 — 7¿, в порівнянні з їх піковими значеннями вони 
обвалилися на 14¿ і 15¿ відповідно. Технологічний Nasdaq лихоманило ще більше — він 
втратив близько 20¿ від свого найвищого значення, але в порівнянні з 2017 роком впав на 
4,6%. Розпродаж сприймався як щось безпрецедентне, як Армагеддон або навіть навала 
роботів. Але це не так, пише Bloomberg. Хоча будь-який обвал на 20¿ чутливий, той, що 
відбувається зараз, є далеко не безпрецедентним з точки зору масштабів або швидкості. За 
великим і стрімким зниженням ринку акцій в 2018 році ховається нова реальність: близько 
85¿ всієї торгівлі знаходиться на автопілоті, що контролюється машинами, моделями або 
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пасивними інвестиційними формулами. За моделями, що використовуються квантами, 
стоять алгоритми або інвестиційні стратегії, які автоматично купують і продають на основі 
заздалегідь заданих вступних змінних. Коли комп'ютери починають купувати — всі 
купують; коли вони продають —  всі продають. Вперше з 2013 року більшість невеликих 
приватних інвесторів очікують, що вартість акцій продовжить падати протягом наступних 
шести місяців, про це свідчать дані опитування Американської асоціації приватних 
інвесторів. Тільки 32¿ вірить, що ринки будуть в плюсі, пише WSJ. "Рецесія в США в 2019 
році ще не почнеться, але за несприятливого розвитку подій ринкам ще є куди падати: 
співвідношення ринкової ціни компаній до операційного прибутку впало разом з 
індексами, але все ще вдвічі вище, ніж в 2012 році", — пише The Wall Street Journal. У звіті 
BlackRock повідомляється, що наразі загальний корпоративний борг США становить понад 
9 трлн доларів, що вдвічі більше, ніж 10 років тому. Крім того, більшості паперів 
присуджено ступінь ризику "ВВВ". Існує ймовірність, що під час наступної рецесії більше 
половини всього боргу американських компаній перетвориться в "сміттєві" облігації, де 
ризик неповернення коштів вкрай великий. 

Європа. Італія — головний ризик. У 2008-2009 роках Європа занурилася у важку 
економічну кризу, яка на кілька років поставила під сумнів саме існування єдиної валюти. 
Країни спільноти лише у 2014 році змогли розпочати відновлення, а найпроблемніша 
економіка зони євро — Греція —вийшла з програми зовнішнього фінансового управління 
тільки в серпні 2018 року з державним боргом, що перевищує 180¿ ВВП країни. Morgan 
Stanley, Credit Agricole і Toronto Dominion Bank прогнозують зростання єдиної європейської 
валюти в наступному році, оскільки інвестори відвернуться від переоціненого долара. 
Правда, цю точку зору не поділяють Janus Henderson Group і Allianz Global Investors, які 
налаштовані на ослаблення євро через скептицизм, викликаний політичними та 
економічними ризиками, пов'язаними з Європою, повідомляє Bloomberg. Dominion Bank 
прогнозує зміцнення євро до 1,27 долара в наступному році. Для порівняння: середній 
прогноз на кінець 2019 року становить 1,2 долара, як показало опитування Bloomberg. 
Водночас, Morgan Stanley прогнозує зростання євро до 1,31 долара, що робить його 
найбільш оптимістичними в опитуванні Bloomberg. Тим часом ЄЦБ завершив свою 
програму купівлі активів на суму 2,6 трильйона євро, готуючись в кінцевому підсумку до 
підвищення ставок. При цьому, на думку аналітиків Stratfor, Італія залишиться головним 
джерелом фінансових ризиків в єврозоні. Бюджетно-податкова політика Італії породжує 
серед інвесторів невпевненість в її здатності розплатитися з боргами (132¿ ВВП країни — 
ЕП). Якщо політична і фінансова нестійкість в Італії збережеться, південноєвропейські 
країни можуть постраждати від збільшення відсотків за позиками. "Ведмеді", яких опитав 
Bloomberg, запевняють: неприкрите нехтування європейськими бюджетними правилами з 
боку Італії спровокує наступну кризу євро. ЄЦБ буде змушений втрутитися в ситуацію і 
може задіяти неперевірені інструменти, що підірве і без того кволий європейський 
консенсус. "Бики" оптимістичніші: євро буде цілим і неушкодженим. Популістський уряд 
Італії дав зрозуміти, що готовий знайти компроміс зі своїми європейськими партнерами. А 
вуличні протести у Франції не приведуть до серйозних політичних наслідків. 

Китай. Найгіршим фондовим ринком в світі у 2018 році виявився китайський: 
головний місцевий індекс Shanghai Composite з початку року втратив 25¿ або 2,4 трлн 
доларів. Це падіння — ціна торгової війни з США, пише Bloomberg. З літа китайська влада 
розгорнула стимулюючу програму для економіки: вони почали вкладатися в банківську 
систему і збільшили витрати на інфраструктурні проекти. Уповільнення китайської 
економіки і незакінчена торгова війна з США під кінець року не вселяють жодного 
оптимізму інвесторам — від 2019 року вони не чекають ні зростання прибутку компаній, ні 
зростання економіки, який можна порівняти з 2018 роком. У своєму прогнозі Stratfor 
зазначає, що в 2019 році суперництво великих держав тільки посилиться. Білий дім з 
подвоєною енергією буде стримувати просування Китаю в цілому ряді стратегічних 
галузей. Китайський керівник Сі Цзіньпін не поспішає йти на поступки США. Новий виток 
ескалації торгової війни між США і Китаєм, ймовірно, завдасть нищівного удару по ринках 
азіатських країн. Втім, обвал азіатських ринків вже відбувається: фондовий ринок 
Піднебесної демонструє найгіршу динаміку з 2008 року, і від нього не сильно відстають 
індекси Південної Кореї і Тайваню. 

Ринки, що розвиваються. Стійке зростання на ринках, що розвиваються, менш 
агресивна політика Федеральної резервної системи, перепочинок в торговельній війні і 
приваблива порівняльна вартість нададуть підтримку ралі бондів країн, що розвиваються, 
в наступному році, очікує Morgan Stanley Investment Management. Компанія робить ставки на 
держоблігації Аргентини в локальній і твердій валюті та локальні бонди Бразилії і 
Південно-африканської республіки. У корпоративному сегменті вона надає перевагу 
облігаціям Латинської Америки та Азії на відміну від боргів європейських країн, що 
розвиваються, які буде тягнути донизу Туреччина. Туреччина постраждала сильніше за 
інших в 2018 році, частково через президента Реджепа Ердогана, який в травні назвав 
процентні ставки "батьком і матір'ю всього зла", тим самим фактично запустивши 
повномасштабну валютну кризу. Поєднання високої інфляції, зростаючого долара та 
сумнівів в здатності центробанку Туреччини підвищити ставки спровокувало девальвацію 
ліри. Центробанк зважився на серію заходів посилення, а у вересні різко підвищив 
процентні ставки. Погіршення настроїв щодо сегмента emerging markets найсильніше 
позначилося на Аргентині. Постраждавши від масштабного падіння валюти після 
звернення уряду до МВФ з проханням прискорити видачу кредиту, в кінці серпня 
Центробанк підвищив процентну ставку з 45¿ до 60¿. Активи країн і так вже обвалилися, 
тому нижче не підуть, вважають деякі експерти агентства Bloomberg. Натомість, якщо 
ситуація в світі покращиться, ці активи можуть принести великий прибуток. Країни Азії 
також сильно залежать від іноземних інвестицій, тому таким країнам, як Індонезія, 
доведеться і далі боротися з нестабільністю валюти і ризиками відтоку капіталу. ВВП Росії 
після двох років рецесії (2015 і 2016) і невеликого зростання виріс на 1,7¿. Але прогнози на 
найближчі роки виглядають гірше. Особливо важким повинен стати 2019 рік. Згідно з 
прогнозом Вищої школи економіки, зростання скоротиться до 1,3¿. Реальні доходи 
населення Росії падають п'ятий рік поспіль, але рівень споживання вони знижувати не 
збираються і все глибше влізають в борги. Загальний рівень закредитованості населення 
всього за рік зросло на 2,5 трлн рублів, і становить 14,7 трлн рублів (близько 210 млрд 
доларів — ЕП), пише The Bell. За оцінками Об'єднаного кредитного бюро, в січні-червні 2018 
року налічувалося 8,3 млн російських пенсіонерів, у яких є кредит (у кожного п'ятого — 
ЕП). Сьогодні громадянин старше 60 років в середньому винен банку 107,2 тисячі рублів, 
причому ця цифра в 2,5 рази перевищує аналогічний показник серед молоді, пише видання 
"Известия". Бразилія і Мексика входять в 2019 рік з новими президентами-популістами. 
Ринок акцій Бразилії злетів до історичного максимуму після того, як Жаір Болсонару 
пообіцяв приватизувати кілька десятків держкомпаній. У Мексиці інвестори будуть пильно 
стежити за реалізацією консервативного бюджету на 2019 рік. Завдяки паузі, взятій ФРС, і 
торговій угоді з США, мексиканські активи зайняли хороші позиції, також підвищуючи 
привабливість Латинської Америки в порівнянні з іншими регіонами. Stratfor впевнений: 
якщо ми подивимося на всі ті фактори, які можуть дестабілізувати світову економіку в 2019 
році, то у нас з'являться підстави для побоювання, але не для паніки. Збільшення 
корпоративного і державного боргу, повільне зростання доходів у робітників, демографічні 
проблеми та політичні перешкоди на шляху структурних реформ створюють тривожний 
фон для довгострокового економічного прогнозу. Світового економічного спаду у 2019 році 
не уникнути, пише журнал The Economist. Проте у банках наразі більше капіталу, ніж у 2007 
році, а компанії краще адаптовані до управління ризиками. Але симптоми кризи очевидні. 
Світу ніколи не вдавалося ухилятися від розплати за підвищення відсоткових ставок, 
надлишкові борги та інші ризиковані економічні стратегії. Не вийде й цього разу. 
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30 января - 1 февраля 2019 в Киеве (Броварской пр-т, 15) пройдет 36 
международный фестиваль моды - Kyiv Fashion. Это крупнейший международный 
выставочный проект, имеющий многолетнюю успешную историю, сохраняющий 
лучшие выставочные традиции. Это мероприятие является наиболее 
авторитетным форумом в сфере модной индустрии Украины. Свидетельством этому 
является положительная динамика развития проекта. Фестиваль моды объединяет в 
рамках единого форума полный спектр специализированных выставок легкой и 
текстильной промышленности, создавая максимально выгодные условия для охвата сразу 
нескольких сегментов рынка. Читать полностью >>>  
 
 
1 февраля в Киеве состоится конференция по торговому маркетингу в Украине и 
зарубежом BIG TRADE-MARKETING SHOW: FOCUS ON THE CUSTOMER EXPERIENCE! 
Учредитель — B2B-медиагруппа TradeMasterGroup. Конференция объединит на 
одной площадке 300 участников из Украины и ближнего зарубежья, чтобы не 
только обсудить наметившиеся тренды, а и обменяться опытом с коллегами по внедрению 
трейд-маркетинговых активностей, а также познакомиться с новыми потенциальными 
коллегами и партнерами. И все это за 9 часов исключительной практики! Аудитория 
конференции: руководители отдела трейд-маркетинга, маркетинга, маркетологи, трейд-
маркетологи, бренд-менеджеры, генеральные директора, собственники, директора по 
продажам производственных и розничных компаний, дистрибуторов, а также 
собственники рекламных и маркетинговых агентств.  
Читать полностью >>>  
 
 
26-28 лютого 2019 р. Інститут Адама Сміта радий запросити Вас до участі в 10-му 
міжнародному ювілейному УКРАЇНСЬКОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ФОРУМІ, який 
відбудеться у Києві в готелі «Інтерконтиненталь». Приєднуйтесь до лідерів 
енергетичного ринку України під час нашого першого і найбільшого 
енергетичного заходу в 2019 році, який відзначає 10-ту річницю, щоб дізнатись про новини 
для інвесторів, учасників ринку, підрядчиків, трейдерів та інших зацікавлених сторін. 
Читати повністю >>> 
 
 
19-21 февраля 2019 г. вриглашаем специалистов зернового хозяйства, 
животноводства, птицеводства и лодоовощной отрасли на самое крупное 
выставочное событие нового аграрного сезона - «АгроВесна 2019», которое 
объединяет три специализированные выставки «Зерновые технологии», Agro 
Animal Show и «Фрукты. Овощи. Логистика». Читать полностью >>> 
 
 
13-15 марта 2019 г. в Киеве (МВЦ, Броварской пр., 15) пройдет выставка 
RemaDays Киев 2019 - 10 Юбилейный выпуск выставки рекламы! На выставке 
будут представлены 3 сектора рекламы: Gifts & Teхtile - рекламно-сувенирная 
продукция, рекламный текстиль, упаковка и полиграфическая продукція; Sign & 
Visual - Визуальная реклама, рекламные носители внутри и снаружи помещений, световая 
реклама, POS Media и оборудование мест продаж; Tech & Print - Техника, оборудование и 
материалы для печати, полиграфии и производства рекламной продукции. Читать 
полностью >>> 
 
 
27-29 травня 2019 року в Києві відбудеться VIІI Міжнародна конференція «UkrCemFor 
2019. Цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи розвитку» Конференція є 
найбільшою галузевою подією України, яка відбувається лише раз на 2 роки і об'єднує біля 
300 представників компаній та організацій з понад 12 країн світу. «UkrCemFor 2019» вже у 
восьме стане платформою, де зустрінуться ключові гравці цементної промисловості не 
тільки України, але й Європи. Читати повністю >>> 
 

 

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/01/8/644097/
http://www.kyivfashion.kiev.ua/
http://mmr.ua/show/1_fevralya_v_kieve_sostoitsya_big_trade-
http://www.ukrainianenergy.com/uk/
https://agrostory.com/info-centre/the-events-market/agrovesna-2019/
http://www.remadays.com.ua/ru/
http://www.remadays.com.ua/ru/
http://ukrcemfor.com/
https://trademaster.ua/
http://www.ukrainianenergy.com/uk/
https://agrostory.com/info-centre/the-events-market/agrovesna-2019/
http://www.remadays.com.ua/ru/

