
 

 

 
Давос-2019: головні меседжі Всесвітнього  

економічного форуму 
27.01.2019 

У 2019 році Всесвітній економічний форум (World Economic Forum - 
WEF) пройшов за відсутності кількох світових лідерів і на тлі песимістичних 
прогнозів економістів. 

 
З лідерів G7 WEF відвідали канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Японії 

Сіндзо Абе і глава Ради міністрів Італії Джузеппе Конте. Президент Франції Еммануель 
Макрон пропустив захід через протест "жовтих жилетів", прем'єр Великобританії Тереза 
Мей - через проблеми з Brexit, а Дональд Трамп і вся американська делегація - через 
"шатдаун" - призупинення роботи уряду через розбіжності між президентом і Конгресом 
щодо бюджету країни. Не приїхав у Давос також канадський прем'єр Джастін Трюдо. Його 
торішній візит співвітчизники розкритикували через високу вартість. Утім, ньюзмейкерів з 
Канади на форумі вистачало і без її лідера. Одним з них став павільйон Canada cannabis 
house, де обговорювалися перспективи галузі легальної марихуани. Головна тема 
цьогорічного форуму - "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху 
четвертої промислової революції". Про що говорили? Про економічне протистояння 
найбільших держав, уповільнення темпів зростання світової економіки, ризики створення 
Європейського оборонного союзу, ситуацію в Сирії і Лівії, протести у Венесуелі. Крім того, 
на форумі йшлося про міжнародну взаємодію в епоху розвитку технологій та цифрової 
економіки, кліматичну кризу та охорону довкілля, проблеми соціальної нерівності. Для тих, 
хто не стежив за форумом, ЕП зібрала найбільш цікаві думки, які там прозвучали. 

 
Ворог №1 - Сі Цзіньпін, ворог №2 - Путін. Найчастіше на форумі обговорювали 

виступ американського фінансиста і мільярдера Джорджа Сороса. У 2018 році в Давосі Сорос 
обрушився на гігантів соціальних мереж Facebook і Google. Він порівняв їх з гральними 
компаніями, які розвивають залежність у користувачів, і сказав, що вони використовують 
їхні дані. У 2019 р. Сорос підтвердив необхідність регулювання технологічних фірм, в той 
час як авторитарні режими оголошують їх "національними лідерами". "Саме це дозволило 
деяким китайським держкомпаніям наздогнати і навіть перевершити транснаціональних 
гігантів", - наголосив він. За його словами, президент КНР Сі Цзіньпін є "найнебезпечнішим 
ворогом" для відкритого громадянського суспільства. "Китай - не єдиний авторитарний 
режим у світі, але він є найбагатшим, сильним і технологічно найбільш розвиненим", - 
сказав він. "Смертельною небезпекою" фінансист називає можливість використання, 
наприклад, самонавчальних машин і штучного інтелекту як інструменту контролю з боку 
тоталітарної влади. Він нагадав про систему соціального рейтингу, що вводиться в Китаї, - 
оцінку громадян щодо рівня їх небезпеки для держави. Основною метою впровадження 
системи, за заявою китайської влади, є "побудова гармонійного соціалістичного 
суспільства". Головна цінність такого суспільства - чесність, яка повинна проявлятися в 
усьому: від поведінки в інтернеті до шанування батьків. Щоб розвинути в народі цю якість, 
кожному громадянину Китаю система буде присвоювати рейтинг. За відсутність порушень 
закону, корисну громадську діяльність і, наприклад, своєчасну виплату кредитів будуть 
нараховуватися бали, за проступки - відніматися. "Система підпорядковує долю 
індивідуума у ще не оціненому масштабі інтересам однопартійної держави", - наголосив 
Сорос. Гостро розкритикував Сорос і політико-економічну експансію Китаю. Зокрема, 
зазначив він, за допомогою інфраструктурних інвестицій в рамках проекту "Новий 
шовковий шлях" Китай намагається розширити свій політичний та економічний вплив на 
країни-учасниці. Крім того, китайським телекомунікаційним концернам ZTE і Huawei у 
США, на його думку, дають "зелене світло". Якщо китайські фірми зможуть посісти провідні 
позиції на ринку технології мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), то, за словами 
Сороса, для решти світу це буде означати непередбачувані ризики у сфері інформаційної 
безпеки. На горіхи дісталося і Владіміру Путіну, якого Сорос називає "ще одним ворогом 
демократії". "Я концентруюся на Китаї, але у відкритих суспільств набагато більше ворогів, 
у тому числі путінська Росія", - зазначив він. 

 
Китай гальмує, але криза - "не за рогом". Напередодні форуму МВФ заявив про 

подальше погіршення своїх прогнозів щодо розвитку світової економіки. Фонд погіршив 
свої розрахунки загального сповільнення темпів зростання до 3,5% у 2019 році і до 3,6% - у 
2020 р. Зростання сповільнюється як в розвинених країнах, так і в країнах, що 
розвиваються. "Після двох років стабільного зростання світова економіка розвивається 
повільніше, ніж очікувалося, ризики зростають і стають все більш переплетеними", - 
заявила в Давосі глава МВФ Крістін Лагард. Рекордно повільними темпами у 2019 році буде 
рости економіка Китаю - 6,6%. Це найгірший показник для Піднебесної за останні 30 років. 
Головні причини - спад споживання, гальмування у виробництві та будівництві, більш 
обачні інвестиції Китаю за кордоном, а також торговельна війна із США. Якщо країни не 
домовляться до 2 березня, Трамп може ввести заборонні тарифи на китайські товари. За 
словами Лагард, темпи зростання Китаю викликають занепокоєння, але виглядає так, що 
все під контролем. "Те, що економіка Китаю сповільнюється, це добре, правомірно і 
правильно. Думаю, що це дуже сильно контролює китайська влада", - сказала вона. Лагард 
підкреслила, що про наближення масштабної світової кризи поки що не йдеться. "Чи 
означає це, що світова рецесія прямо за рогом? Ні", - заявила Лагард і порадила світовим 
лідерам "бути готовими, якщо сценарій уповільнення економіки матеріалізується". 
Головними ризиками в МВФ називають проблеми в світовій торгівлі і погіршення 
фінансових умов. Це призведе до проблем з інвестиціями і зашкодить виробничим 
ланцюжках у всьому світі. Такий розвиток подій виглядає ще небезпечніше, якщо згадати 
про боргові проблеми держав і приватного сектора. Глобальне боргове навантаження 
перебуває на більш високих рівнях, ніж до світової фінансової кризи 2008 року, і становить 
близько 225% ВВП. Загальна сума позик сягає 250 трлн дол, з них корпоративний борг — 
29 млрд дол. Цьому питанню в Давосі присвятили кілька засідань: "Годинник-бомба боргів" 
і "Коли лусне бульбашка корпоративного боргу". 
 
 
 

 

 
Чи є майбутнє у Трансатлантичного альянсу? На форумі також обговорювалося 

питання майбутнього Трансатлантичного альянсу. Міністр оборони Німеччини Урсула фон 
дер Лаєн відзначила, що коли мова йде про оборону, Європа дуже роздроблена 28-ма 
різними силами і відсутністю спільного планування. Це ставить під питання необхідність 
створення Європейського оборонного союзу, який би підсилював потужності НАТО. 
Професор Кишоре Махбубани з Національного університету Сінгапуру прогнозує ескалацію 
напруженості у відносинах між США та Китаєм протягом наступних десяти років: "Буде 
велика китайсько-американська боротьба. Жодна супердержава так легко не відмовиться 
від свого місця номер один, і де тут роль Європи?". На думку експертів, слід укріпити 
Трансатлантичний альянс та консолідувати зусилля для подальшої співпраці. 

 

Штучний інтелект та цифрова довіра. Багато дискусій було щодо впровадження 
штучного інтелекту та його впливу на життя людей. Одна з тез - необхідно віднайти 
правила для безпечного розвитку штучного інтелекту. Іншими словами - визначити, чи 
загрожують нові технології людству і чи потрібно це якось контролювати. Думки експертів 
розділилися. Одні вважають, що перед світом постає відповідальне завдання: визначити 
межу між наданням доступу до даних та втратою конфіденційності. Коли алгоритми 
починають самостійно вчитися, з'являється ризик втрати контролю. На їх думку, штучний 
інтелект треба використовувати для розширення можливостей людини, а не для її заміни, 
тому необхідно встановити правила та обмеження, які не допустять цього. Інші вважають, 
що правила гальмують інновації. Також спікери підкреслили, що у світі є дев’ять компаній, 
які контролюють майбутнє штучного інтелекту. Тобто рішення ухвалює відносно невелика 
кількість людей. З однією з цих компаній зіштовхується кожен користувач. Член правління 
Siemens AG Джим Хагеманн Снаб вважає, що не можна акумулювати дані в руках обмеженої 
кількості людей. Натомість головний виконавчий директор Національної установи 
розвитку Індії (NITI) Амитабх Кант наголошує, що в Індії дані використовуються на 
державному рівні і дають можливість контролювати успішність учнів і надавати більш 
якісні показники лікарям. Основне питання в тому, хто і як використовує штучний інтелект. 
Засновник та генеральний директор Salesforce Марк Беньоф, вважає, що конфіденційність 
та укріплення довіри має вирішальне значення для бізнесу. "Я хочу розбудити керівників, 
довіра є найвищою цінністю", - наголосив Беньоф. Компанії, які володіють великими 
масивами персональних даних, повинні про це пам'ятати, додав він. 

 

Час перейти на чотириденний робочий день. Людям треба перейти на формат 
чотириденного робочого тижня, вважають психолог із школи Уортон в Пенсильванії Адам 
Грант і економіст та історик Рутгер Брегман, автор "Утопії для реалістів". Експерти 
вважають, що такий графік дасть низку переваг і роботодавцям, і працівникам, адже люди 
будуть достатньо відпочивати й акумулювати більше енергії. "Є кілька хороших 
експериментів, які показують: якщо скоротити робочий час, люди будуть краще 
зосереджувати свою увагу на роботі і в результаті працюватимуть більш якісно та 
креативно", - коментує Грант. Брегман додає, що вже протягом багатьох століть політики 
обговорюють питання, чи не надати працівникам більше вільного часу. "У 1920-1930 роках 
великі капіталістичні підприємства визначили: якщо скоротити робочий тиждень, 
працівники стають більш продуктивними", — зазначає Брегман. Результати досліджень 
кажуть, що при такому графіку у людей нижчий рівень стресу, вищий рівень задоволення 
від роботи, кращий баланс між роботою та особистим життям. 

 

Пошуки нових способів навчання. Світ витрачає $10 трлн на навчання 1,5 млрд 
дітей. Проте більша частина цих інвестицій направлена на навчальні програми та 
предмети, які не змінювалися протягом 150 років. Світ, який стоїть на порозі Четвертої 
промислової революції, потребує значних освітніх змін. Важливо приділити увагу способам 
та формам навчального процесу. Серед них - вивчення інформатики з наголосом на 
командну роботу і творчість, навчання через ігри, які розвивають критичне мислення, 
підтримка ініціативності студентів за межами навчальної програми. 

 

Майбутнє медицини. У світі, де можна купувати, не встаючи з дивана, у випадку 
нездужання все одно доводиться йти до лікаря. Технологізація охоплює усі сфери 
діяльності, але досі погано працює в секторі медицини. На думку Шобани Камінени, 
виконавчого віце-президента Apollo Hospitals Enterprise, майбутнє медицини - це мобільний 
телефон, який здатний контролювати артеріальний тиск чи рівень цукру в крові. Експерти 
вважають, що велику роль в майбутньому системи охорони здоров'я відіграватиме 
штучний інтелект. Для цього потрібно змінити навчальну програму у медичних вишах, 
включивши туди вивчення нових технологій. До 2050 року світ стане домом для 9,7 млрд 
людей, що створить безпрецедентне навантаження на ресурси охорони здоров’я. Глобальні 
видатки на сектор зростуть майже утричі: з 921 трлн дол у 2014 році до 2 424 трлн дол у 
2040 році. Вирішити це питання допоможе технологізація. Для цього, вважають спікери 
форуму, люди також повинні бути мотивовані вести більш здоровий спосіб життя. 

 

Економіка пластику. Використання пластику давно виходить за межі проблеми 
одноразових пакетів. У наш час пластик використовується усюди: від медичного 
обладнання та спортивного приладдя до транспорту та енергетики. Очікується, що до 2050 
року кількість пластику, викинутого на звалища, зросте до 12 млрд метричних тонн, якщо 
людство не зменшить його використання. Генеральний директор PepsiCo Inc Рамон 
Лагуарта вважає, що є кілька варіантів вирішення цієї проблеми: зменшення кількості 
упаковок, система рицеркуляції та заміна "брудного" ПЕТ на кращий ПЕТ, що дозволить 
переробити більше пластмаси. Основна кінцева мета — біорозчинний пластик. Саме тому 
інновації потрібні і в бізнес-моделях. В рамках форуму 25 найбільших виробників заявили, 
що планують пакувати свою продукцію у багаторазову упаковку. Вони будуть 
реалізовувати ініціативу разом з компанією TerraCycle, яка переробляє сміття. Усі 
виробники розвиватимуть інтернет-платформу Loop. Товари на сайті будуть продаватися в 
упаковці, яку можна очищувати та використовувати знову. Споживач зможе замовляти 
товари через сайт, залишивши гарантійну заставу. Її повернуть, коли користувач поверне 
упаковку. Кур'єр доставлятиме продукти в сумці, без додаткових коробок, а клієнт після 
використання повертатиме упаковку кур'єру. Сортуватимуть та митимуть упаковку на 
виробництві. Після цього вона буде використовуватися знову. Серед інших світових загроз 
на форумі також виділили проблему переробки відходів сектору електроніки. Їх річна 
вартість становить 62 млрд дол, що втричі перевищує вартість всього срібла, виробленого 
за рік. 80% таких відходів неправильно переробляється і потрапляє на звалище. 
 

Читати повністю >>>                      © Яніна Корнієнко Читайте також: Український дім 
в Давосі відчинив двері >>> 
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Chrematistic 
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21.01.2019 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування підбив підсумки своєї законодавчої роботи протягом дев’ятої сесії. 
докладніше 

 У Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин відбулося засідання робочої 
групи з напрацювання пропозицій щодо земельної реформи. докладніше 

 
22.01.2019 

 Cтан призначення та надання населенню житлових субсидій обговорено під час робочої 
зустрічі у Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. 
докладніше 

 Відбулося позачергове засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським 
суспільством Комітету з питань запобігання і протидії корупції. докладніше 

 
23.01.2019 

 Законопроект щодо верифікації і моніторингу державних виплат обговорено на робочій 
нараді у Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. 
докладніше 

 Комітет підтримав законопроект щодо дотримання нормативів вмісту забруднюючих 
речовин у відпрацьованих газах при експлуатації автомототранспорту. докладніше 

 
24.01.2019 

 Протягом 2018 року Комітет продовжував роботу щодо вдосконалення законодавчого 
забезпечення державної політики сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям 
з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, державної молодіжної політики. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування протягом дев’ятої сесії отримав понад 1500 звернень. докладніше 

 У Комітеті з питань запобігання і протидії корупції розглянули питання фінансових 
порушень на підприємствах ОПК. докладніше 

 
25.01.2019 

 Комітет з питань податкової та митної політики протягом дев’ятої сесії розглянув 7 
законопроектів та понад 20 інших питань. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування підсумував результати здійснення контрольних повноважень протягом 
дев’ятої сесії. докладніше 

 Під час дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітет з питань 
бюджету розглянув на своїх засіданнях майже 600 питань. докладніше 

 
28.01.2019 

 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності затвердив Звіт 
за підсумками роботи дев’ятої сесії. докладніше 

 Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю за період дев’ятої сесії Верховної Ради 
восьмого скликання опрацював понад 550 звернень громадян і громадських організацій 
та запитів на публічну інформацію. докладніше 

 
29.01.2019 

 Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи  протягом де. докладніше 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування протягом десятої сесії планує провести низку круглих столів, семінарів 
та інших заходів. докладніше 

 
30.01.2019 

 Комітет протягом дев’ятої сесії розглядав контрольні питання, здійснював моніторинг 
стану виконання, практики правозастосування та ефективності прийнятих законів, 
опрацьовував звернення громадян, проводив прийом громадян. докладніше 

 
31.01.2019 

 Відбулося засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про 
парламентську службу. докладніше  

 Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 
протягом дев’ятої сесії розглянув 59 питань. докладніше  

 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення провів 
робочу нараду з метою вивчення та аналізу бюджету Пенсійного фонду України на 2019 
рік. докладніше 

 
01.02.2019 

 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування продовжить здійснювати моніторинг виконання законодавчих актів 
протягом десятої сесії. докладніше 

 Комітет з питань запобігання і протидії корупції під час дев’ятої сесії затвердив понад 800 
експертних висновків щодо проектів нормативно-правових актів. докладніше 
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Відповідальна економічна стратегія робить  
країну цікавою для інвесторів 

 

 
 

 
 

 
 

29.01.2019 

Президент України Петро Порошенко під час виступу на 
Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» наголосив, 
що відповідальна економічна стратегія передбачає зменшення 
боргового навантаження на економіку. 

«Здійснити стрибок з такими борговими гирями на ногах навряд чи вдасться. 
Прикували до них Україну інші політики, а звільняти її від цих кайданів випало нашій 
команді. І частка державного та гарантованого державою боргу у співвідношенні його до 
ВВП, хай там як, але протягом останніх років скорочується. І надзвичайно важливо, щоб і у 
подальшому бюджет був реалістичним, ухвалювався з мінімальним дефіцитом», - зазначив 
Петро Порошенко. Глава держави підкреслив, що відповідальна економічна стратегія 
робить країну цікавою для інвесторів та навів приклад, коли минулого тижня у Давосі було 
підписано дві важливих угоди на засіданні Інвестиційної ради при Президенті. «Одна – про 
створення фонду для інвестування на 200 мільйонів доларів, хоча попередньо планувалося 
на 25% менше. І ці 200 мільйонів доларів мають спрямовуватись на малий та середній 
бізнес України. А інша – інша про будівництво найбільшої вітрової електростанції в Україні 
та однієї з найпотужніших вітроелектростанцій Європи загальною вартістю 400 мільйонів 
євро», - повідомив Глава держави. Президент також навів прогноз президента 
Європейського банку реконструкції та розвитку, великого друга України Суми Чакрабарті 
про те, що «Україна стане регіональним лідером у сфері відновлювальної енергетики». 
«Хіба п’ять років тому про це хоча б мова йшла? Блискучий візит Прем’єр-міністра України 
до Норвегії – заплановані півтора мільярда доларів. І це все події одного тижня», - додав 
Петро Порошенко. Відзначимо, під час виступу на Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо 
своїм шляхом» Президент Петро Порошенко окреслив головні напрямки економічної 
стратегії розвитку України на найближчий період. Президент підкреслив, що відповідальна 
економічна стратегія диктує необхідність «чітко визначити пріоритети і зробити акцент на 
тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції». «Вони стануть точками 
прориву, які підштовхнуть нас вперед. Вони принесуть кошти для того, щоби забезпечити 
відчутне підвищення рівня життя людей. До таких секторів я відношу агропромисловий 
комплекс, ІТ, машинобудування, туризм, логістику», - наголосив Президент. Він зазначив, 
що населення світу щорічно зростає в середньому на 80-85 мільйонів і, за наявними 
прогнозами, до 2024 року перевищить вісім мільярдів.  «І всі хочуть їсти. Очевидно, тут – 
величезна ніша для України як до глобального аграрного лідера. Ми вже за ці п’ять років 
вийшли на перші місця в багатьох видах сільськогосподарської продукції, але ми маємо 
розуміти, що справжнє лідерство можливе лише за умови, коли експорт переробленої 
продукції буде значно перевищувати експорт сировини», - сказав Петро Порошенко. Глава 
держави підкреслив, що український IT-сектор зараз вже забезпечує майже 4% ВВП, дає 
роботу близько ста п’ятдесяти тисячам українців. Очікується, що в найближчі два роки ця 
цифра зросте до двохсот тисяч. Президент підкреслив, що завдяки цьому в Україну 
поступово прийде так звана четверта промислова революція. Він наголосив, що ми маємо 
зробити ставку на високотехнологічні галузі з високою доданою вартістю та підкреслив, що 
традиційно в Україні сильними були і авіабудування, і космічна галузь, суднобудування, 
військово-промисловий комплекс. «І кожне робоче місце в цих галузях забезпечує мінімум 
10-15 робочих місць в галузях суміжних», - додав він. Глава держави зазначив, що 
перетворення України у транспортно-логістичний хаб Європи потребує модернізації 
транспортної інфраструктури та повідомив, що Україна вже увійшла до двадцятки країн за 
кількістю нових авіаційних ліній. Говорячи про туристичну галузь, Президент зазначив, що 
«ми можемо увійти до десятка найпопулярніших культурно-туристичних напрямків в 
Європі». «Туризм – це є колосальний ринок для малого та середнього бізнесу. Можемо 
увійти до десятка найпопулярніших культурно-туристичних напрямків в Європі»,  - сказав 
Петро Порошенко. На переконання Президента, перелічені п’ять стратегічних пріоритетів 
дадуть потужний поштовх нашій економіці. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: В Давосі отримали тверду 
позицію щодо підтримки України >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
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Прем’єр-міністр України провів перше засідання  
Стратегічного урядового комітету 

 

 
 31.01.2019 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів перше 
засідання утвореного у січні поточного року Стратегічного урядового 
комітету. Участь у засіданні взяли всі члени Кабінету Міністрів 
України. 

 
 

 
 
 

Вони обговорили основні засади і принципи роботи комітету, його стратегічні 
завдання, визначили порядок денний співпраці з Верховною Радою щодо формування та 
ухвалення важливих законодавчих ініціатив, а також проаналізували основні положення 
проекту звіту про роботу Кабінету Міністрів за 2018 рік. Він буде поданий на розгляд 
Верховної Ради у визначені законодавством терміни. Коментуючи результати засідання, 
Глава Уряду зазначив, що надалі Стратегічний комітет стане своєрідним майданчиком 
формування довготермінових планів і стратегічних ініціатив. Відзначимо, запроваджені за 
останні п’ять років зміни в усіх сферах життя України стали фундаментом нової держави, і 
зараз його потрібно захистити і активно продовжувати всі започатковані процеси. Про це 
сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час Форуму «Від Крут до 
Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом». Глава Уряду наголосив, що Україна протягом усієї своєї 
величної історії зазнавала різних періодів і переживала злети, трагедії та десятиліття 
втрачених через популізм і нерозуміння моменту можливостей. «Ми пройшли великі 
випробування, і наші предки боролися за те, аби ми мали велику честь будувати свою 
державу, – сказав Володимир Гройсман. – Але приходять моменти, коли ми маємо 
усвідомити особливу відповідальність за майбутнє і сьогодення нашої прекрасної 
держави». Таким моментом, за словами Глави Уряду, став 2014 рік, який вимагав єдності і 
ухвалення важливих, у тому числі непопулярних рішень. «Ми збудували фундамент. Ми 
почали проводити децентралізацію, відкрили двері до ЄС, почали зміни в багатьох сферах – 
в освіті, медицині, інфраструктурі. Ми почали те, що має зробити Україну сильною», – 
наголосив Прем’єр-міністр. Він зазначив, що майбутні п’ять років стануть можливістю 
забезпечити незворотність обраного шляху. «Наше місце – в ЄС та в НАТО. Наше місце – на 
мапі Європи. Як сильної, економічно потужної і незалежної держави. Чи можемо ми це 
зробити? Так. Ми знаємо, що потрібно зробити, як йти далі і як досягти перемоги. Що для 
цього потрібно? Наша єдність, підтримка людей. Це дасть можливість раз і назавжди стати 
успішними, – сказав Володимир Гройсман. – Це нам під силу. І це має бути справою життя 
кожного з нас. Давайте зробимо Україну сильною».  

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

 
В.ГРОЙСМАН 
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 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  

 
 Уряд продовжив Національну програму стажувань  

в ЦОВВ на 2019 рік 
30.01.2019 

За ініціативи Першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва, 
Уряд ухвалив рішення про продовження пілотного проекту 
“Національна програма стажувань в центральних органах 
виконавчої влади” до 31 грудня 2019 року. 

В рамках Національної програми, Уряд запросить на стажування в Міністерствах 
(крім Міністерства внутрішніх справ та Міноборони), Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України та Національному агентстві з питань державної служби студентів 3-4 курсів, 
студентів-магістрів та випускників. “Національна програма стажувань - це “єдине вікно” 
залучення молоді до роботи на державній службі. В правилах стажування ми закладаємо 
принцип рівності  – кожен, хто відповідає критеріям, зможе подати заявку онлайн, скласти 
тест і пройти стажування в Міністерстві”, - зазначив Степан Кубів. Степан Кубів пояснив, що 
централізований набір стажерів дозволить створити передбачувані правила гри, як 
результат - випускники зможуть планувати старт своєї кар’єри з урахуванням можливості 
стажування в Уряді. Як відомо, у червні-вересні 2018 року учасники першого набору 
Національної програми стажувань пройшли стажування в шести Міністерствах, 
Секретаріаті Кабінету Міністрів, Офісі віце-прем’єра з європейської та євроатлантичної 
інтеграції. “Через три місяці після завершення стажування 9 з 42 учасників першого набору 
пройшли конкурси та працюють на державу в Міністерствах, проектних офісах чи 
державних установах. 27 учасників продовжили навчання у вищих навчальних закладах”, - 
розповіла радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Роксолана Підласа.. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 

 
 І.Климпуш-Цинцадзе очолила Міжвідомчу робочу групу з питань 

координації інтегрованого управління кордонами 
30.01.2019 

Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань 
координації інтегрованого управління кордонами. Її очолила Віце-
прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України. 

До складу групи увійшли також Голова Державної прикордонної служби, Голова 
Державної фіскальної служби, представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 
закордонних справ, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Державної 
міграційної служби та інші. Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи рішення про створення 
групи, пояснила, що інтегроване управління кордонами передбачає координацію 
діяльності компетентних органів країн, завданнями яких є безпека і відкритість 
державного кордону, пропуск через кордон осіб, транспорту і товарів, провадження 
інформаційної та оперативно-розшукової діяльності, аналіз ризиків та здійснення 
запобіжних заходів. «Створення добре налагодженої системи інтегрованого управління 
кордонами дозволить скоротити час перетину кордону, позаяк усі необхідні перевірки 
відбуватимуться швидше, а рівень контролю за безпекою лише підвищиться. Для багатьох 
держав-членів ЄС інтегроване управління кордонами було передумовою для вступу до 
Шенгенського простору, що передбачає приєднання до Шенгенської конвенції, у якій 
викладено заходи та гарантії щодо запровадження свободи пересування. Зрештою 
реалізація цих задач значно підвищить комфорт громадян при перетині кордонів та 
проходженні митних процедур», – зазначила Віце-прем’єр-міністр. Міжвідомча робоча 
група, відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, проводитиме аналіз ефективності 
заходів і причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері 
інтегрованого управління кордонами. Група також вивчатиме результати діяльності 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції; проводитиме 
аналіз звітів про стан виконання органами влади покладених на них завдань з реалізації 
концептуальних і планувальних документів з питань інтегрованого управління кордонами. 
Цей орган утворили за участю експертів міжнародного проекту TWINNING, 
Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки 
України (EUAM), враховуючи найкращі міжнародні практики та рекомендації 
представництва Європейського Союзу в Україні. Створення зазначеного координаційного 
органу європейські інституції розглядають як один з головних кроків України в контексті 
виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а також ключовим критерієм щодо міжнародної 
підтримки сфери інтегрованого управління кордонами. 

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

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ 
 

 
 

 

Спецслужбам РФ дали ще $350 мільйонів на втручання  
в вибори в Україні - зовнішня розвідка 

24.01.2019 

Російська влада додатково виділила своїм спецслужбам $350 млн для 
реалізації підривної діяльності в Україні у 2019 р. Про це розповів голова 
Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу. 

"На спецслужби РФ спрямовані колосальні бюджети, які використовуються великою 
мірою для реалізації підривної діяльності в Україні. Ми отримали інформацію, що Кремль 
наказав на цей рік додатково виділити 350 мільйонів доларів своїм спецслужбам для 
роботи по втручанню у вибори в Україні", - сказав він. За словами голови СЗР, ці гроші 
будуть спрямовані на проплату фейкових новин і підкуп, організацію провокацій, протестів, 
внутрішньополітичного тиску на керівництво держави, а також для підготовки кібератак. 
"Завдання, що стоїть перед усіма спецслужбами Російської Федерації, – "кто угодно, только 
не Порошенко". На думку російського політикуму, Порошенко єдиний, з ким неможливо 
домовитися про повернення України в орбіту впливу Росії. Він дійсно намагається ввести 
Україну в когорту НАТО та ЄС і має кремлівський ярлик "русофоба". Забезпечений за 
останні 4 роки прогрес очевидний. Це визнається не тільки в Україні й на Заході, а й навіть 
в Росії", - зазначив Божок. За даними розвідників, у Росії розраховують, що будь-яке 
перезавантаження влади в Україні "потягне за собою певний параліч державного 
механізму", доки вибудується нова владна вертикаль. "Ця пауза зачепить усі сфери життя, у 
тому числі й військової організації, що дасть Росії вікно можливостей у кілька місяців для 
того, щоб безболісно окупувати Україну, як вона намагалась це зробити в 2014 році. Для 
цього біля наших кордонів уже перебувають майже 50 тисяч російських військових з усім 
озброєнням і технікою. Ступінь їх готовності варіюється від 24 до 72 годин", - резюмував 
Божок. Як відомо, 31 грудня 2018 року в Україні розпочалася передвиборча президентська 
кампанія. Вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року. Чергові вибори 
народних депутатів заплановані на 27 жовтня поточного року. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Росія й її сателіти – найбільша 
загроза світової розвідспільноти >>> 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

 
 

Ми переходимо до нового етапу з розвитку техніки 
Збройних Сил України 

28.01.2019 

Ми переходимо до нового етапу з розвитку техніки Збройних Сил 
України. Це етап створення, виробництва, експлуатації нової техніки: танків, 
БТР, ракет, машин, систем залпового вогню, артилерії.  

На цьому сьогодні, 28 січня, акцентував увагу Міністр оборони України Степан 
Полторак під час перебування у Харкові. «Все це дасть нам можливість захистити себе від 
агресора, захистити нашу землю, рідних і близьких від загроз, які, на жаль, зараз існують», – 
підкреслив він. Глава оборонного відомства наголосив, що від того, наскільки якісно 
виробничниками виконана продукція, залежить не тільки виконання особовим складом 
бойових завдань, а в першу чергу те, скільки хлопців повернуться додому живими і 
здоровими. Степан Полторак висловив переконання у тому, що чимало підприємств мають 
можливість значно посилити співпрацю з оборонним відомством. Відповідно Міністерство 
оборони могло би більше замовляти продукції для Збройних Сил України. «Але тут, 
звичайно, потрібне виконання двох умов. Перше – це спроможність підприємств 
поставляти продукцію. І у цьому напрямку підприємства мають працювати постійно для 
того, щоб представляти нові зразки, позиції. А Міноборони треба мати фінансовий ресурс, 
який збільшується щороку, щоб заключати контракти, давати додаткові робочі місця, нове 
грошове утримання для всіх, хто працює. Таким чином, можливо значно підвищити рівень 
боєздатності наших Збройних Сил України», – підкреслив Міністр оборони України. 

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

 

 
 ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
 

 
 

 

У Держприкордонслужбі мобільні підрозділи реформуються  
відповідно до кращих стандартів США та ЄС 

01.02.2019 

В прикордонному відомстві України проведено значний обсяг роботи, 
направленої на реорганізацію та реформування мобільних підрозділів 
Державної прикордонної служби.  

Зокрема, відбувається їх переорієнтування на стандарти кращих зразків підрозділів 
спецпризначення США та ЄС. За останній період у цих підрозділах розмежовано функції 
мобільних сил, в тому числі виконання завдань, пов’язаних з підвищеним ризиком для 
життя, упорядковано систему відбору особового складу до основних підрозділів мобільного 
загону «ДОЗОР», визначено чіткий порядок застосування сил і засобів. З урахуванням 
набутого за останні роки досвіду на даний час вже розроблено власну систему відбору 
особового складу для служби в спецпідрозділах «ДОЗОР», що відчутно вплинуло на їх 
комплектацію і відповідно маневреність. Крім того, протягом 2018 року розгорнуто 
регіональні відділи спеціальних дій в окремих обласних центрах, які вже приступили до 
виконання завдань. При цьому для спецпризначенців постійно проводяться тренінги, 
курси, або змагання націлені на підготовку особового складу до дій в різних умовах 
обстановки, серед яких штурм транспортних засобів, тактика дій на воді, спеціальна та 
бойова підготовки. Також завдяки підтримці Посольства США команда загону «ДОЗОР» 
двічі брала участь у міжнародних змаганнях підрозділів спеціального призначення, що 
проводилися у Латвійській Республіці. Крім того, проведено курс зі снайперами 
інструкторами США і опрацьовано окрему програму підготовки особового складу 
мобільних підрозділів. Упродовж минулого року підрозділи мобільного загону 
застосовувалися на всіх ділянках державного кордону. Як результат, звільнено осіб, яких 
незаконно утримували в нелюдських умовах, викрито незаконне підприємство по 
переробці та виготовленню тютюнових виробів, затримано автомобілі з контрабандними 
товарами, неодноразово затримані нелегальні мігранти та їх переправники тощо. Варто 
зазначити, що проведення реформування проводяться, в тому числі, за матеріально-
технічної допомоги Посольства США. Тільки протягом 2018 року отримано 2 човни з 
трейлерами, уніформу, комплекти захисного і тактичного спорядження, медичне майно 
тощо. Не полишають надавати допомогу американські партнери і цього року. Нещодавно 
для сприяння розвитку підрозділу спеціального призначення «ДОЗОР» передали вітро- та 
вологозахисні костюми, тактичні рюкзаки та інше вартістю понад 100 тисяч доларів США. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держприкордонслужби 
 

 
 

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

 
 

Голова СБУ Василь Грицак: підрозділи російської військової розвідки  
розганяють демократичні протести в Судані 

25.01.2019 

Офіційна Москва в черговий раз збрехала світовій спільноті про 
відсутність підконтрольних Міноборони Російської Федерації збройних 
підрозділів на території інших держав. 

У МЗС РФ назвали «фейком» матеріал авторитетного британського ЗМІ «The Times» 
про присутність у Судані російської «ПВК Вагнера», збройні підрозділи якої придушували 
демонстрації демократичної опозиції. Наявні в СБ України матеріали свідчать, що у Судані з 
грудня 2017 року перебуває збройний контингент так званої «ПВК Вагнера» у постійному 
складі не менше трьохсот осіб. Більшість з яких до цього брала участь у бойових діях на 
території України. Відповідно до російських нормативно-правових актів співробітники 
«ПВК Вагнера» «виконують розвідувально-оперативні завдання на території інших держав 
в інтересах МО РФ» та їхня діяльність є засекреченою. Для конспірації вони діють під 
прикриттям приватних структур, які в свою чергу отримують надприбутки від державних 
оборонних замовлень.  Саме за їх рахунок і здійснюється фінансування військових операцій 
МО РФ за кордоном. Зокрема у Судані для такого прикриття використовується ТОВ «М 
Інвест», яка входить до «бізнес-імперії» путінського фаворита Пригожина. Більше того, СБУ 
володіє доказами, що особовий склад та озброєння «ПВК Вагнера» доставляється до Судану 
та інших країн регіону авіацією Міністерства оборони РФ. Так, відповідно до договору № 
В218/04/119 від 30.07.2018 (загальна сума 56 млн російських рублів) між зазначеним вище 
ТОВ «М Інвест» та «223 льотним загоном» МО РФ, літаками Ту-154М (бортові номери RA-
85041, RA-85155) за п’ять місяців 2018 року здійснено вісім рейсів з Москви (через 
російську авіабазу Хмеймім у сирійській Латакії) до столиці Судану Хартум. Уже з Хартума 
до інших країн Африки, де також присутні збройні підрозділи «ПВК Вагнера: Центральна 
африканська республіка та Лівія. Задіяна логістика дозволяє військовому командуванню 
РФ регулярно (кожні 2 місяці) проводити ротації особового складу «їхтамнетів» як у Сирії, 
так і в Африці. Фактично Судан використовується як перевалочна база для постачання 
зброї та особового складу до країн Африки, які Росія намагається використати у своїх 
геополітичних деструктивних інтересах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 

 
С. КУБІВ 

 
І.КЛИМПУШ-
ЦИНЦАДЗЕ 
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Комісія  оцінила стан виконання заходів, передбачених анти- 
корупційною програмою ГПУ на 2018 рік 

01.02.2019 

Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів 
прокуратури (далі – Комісія) проведено оцінку результатів виконання 
заходів, передбачених антикорупційною програмою. 

Згаданою програмою визначено засади загальної відомчої політики щодо 
запобігання та протидії корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням на рік, 
заходи з їх реалізації. Зокрема, Генеральною прокуратурою України вжито заходів щодо 
удосконалення процесу добору, навчання та виховання кадрів, захисту працівників 
прокуратури, забезпечення якісного нормативного регулювання діяльності органів 
прокуратури на основних напрямах прокурорсько-слідчої діяльності. Проведеною Комісією 
оцінкою та моніторингом стану виконання заходів, спрямованих на мінімізацію 
корупційних ризиків, передбачених додатком, встановлено, що впродовж 2018 року:  
виконано 30 заходів, або 75 %; не виконано 10 заходів, або 25 %. На виконання 
антикорупційної програми в частині реалізації загальної відомчої політики Генеральною 
прокуратурою України у взаємодії із Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, 
Радою прокурорів України реалізовано низку організаційно-практичних заходів, 
спрямованих на удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та 
професійного рівня працівників органів прокуратури. На виконання заходів, передбачених 
антикорупційною програмою, розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства 
та створення умов для мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків. Вжито 
ефективних заходів щодо захисту інформації з обмеженим доступом та іншої службової 
інформації, яка стала відома внаслідок виконання службових обов’язків. Зокрема, 
проведено комплекс заходів, спрямованих на впровадження електронного документообігу 
в органах прокуратури України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Генеральної прокуратурою України 
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НАБУ поінформувало держав-учасників Конвенції ООН  
проти корупції про результати роботи 

24.01.2019 

Одним з важливих механізмів виявлення корупції для органу досудо-
вого розслідування є аналіз електронних декларацій топ-чиновників. Про це 
сказав керівник одного з підрозділів детективів НАБУ Олександр Скомаров  

«Запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та 
декларування недостовірної інформації є дієвим інструментом, який дозволяє виявляти 
випадки прихованої систематичної корупції», - зазначив Олександр Скомаров під час 
виступу на 15-тій сесії Конвенції Організації Об'єднаних Націй (ООН) проти Корупції, яка 
відбулася у Відні (Австрійська Республіка) 22-24 січня 2019 року. Крім того, представник 
НАБУ поінформував учасників конференції про результати діяльності Бюро. Він розповів, 
що у роботі детективів наразі перебуває понад 600 кримінальних проваджень, статус 
підозрюваних в яких мають близько 150 осіб. Під час триденної роботи конференції 
відбулися панельні дискусії, присвячені реалізації положень Конвенції ООН проти корупції, 
питанням освіти як засобу запобігання корупції, декларуванню активів та врегулюванню 
конфлікту інтересів, а також міжнародному співробітництву та поверненню активів, 
набутих злочинних шляхом. За результатами проведення конференції представники 
міжнародної спільноти ухвалили спільну резолюцію, у якій висловили готовність 
продовжити спільну роботу для подальшої реалізації Конвенції ООН проти корупції. Сесію 
організовано Міжнародною асоціацією антикорупційних органів, участь у ній взяли 
представники з майже 70-ти країн світу. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Світовий банк сприяє 
взаємодії НАБУ з громадськістю >>> 

За матеріалами НАБУ 
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Слідчі Державного бюро розслідувань викрили  
контрабанду зброї до України 

30.01.2019 

Слідчі Центрального апарату ДБР за процесуального керівництва ГПУ 
та оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБУ викрили та блокували 
ввезення та збут вогнепальної зброї на території України. 

За даними слідства, група осіб, використовуючи суб’єкти підприємницької 
діяльності, зареєстровані на території України, за попередньою змовою із службовими 
особами Національної поліції України, Державного науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України та іншими особами налагодили протиправний 
механізм переміщення вогнепальної зброї через митний кордон України в зоні діяльності 
Одеської митниці ДФС України, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання 
митному органу України недостовірних відомостей про фактичний вміст відправлення. Так, 
наприкінці січня 2019 року до Одеської митниці з Чехії прибуло 250 одиниць зброї «карабін 
Скорпіон», які не відповідають вимогам державного стандарту (ДЕСТ) та не можуть бути 
перемішені через Державний кордон України. З метою легалізації вказаної зброї, 
представником підприємства-замовника, за участі інспектора митниці відібрано зразки 
зброї, які за попередньої домовленості направлено до приватної майстерні з метою їх 
переробки та приведення до норм ДЕСТ. Після чого впорядковані зразки мали бути 
скеровані до експертної установи для отримання сертифіката відповідності та подальшого 
розмитнення всієї зброї  як «карабінів мисливських», що відповідають ДЕСТ для її реалізації 
на території України. При проведенні обшуку автомобіля «кур’єра», слідчими вилучено 
зразки зброї, документи та грошові кошти в сумі близько 35 000 доларів США, 1800 євро та 
175 000 грн. На даний час проводяться слідчі та інші процесуальні дії з метою 
документування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що 
підлягають доказуванню. Раніше повідомлялось, як слідчі теруправління ДБР, 
розташованого у місті Краматорську, затримали оперативного працівника Головного 
управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, 
розташованої в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Вказані посадові особи були 
затримані в місті Сєвєродонецьку безпосередньо під час отримання неправомірної вигоди у 
розмірі 2500 доларів США. Ці гроші оперативний працівник військової контррозвідки СБУ 
та командир військової частини отримали за неперешкоджання у переправленні великих 
партій цигарок російського виробництва із тимчасово окупованих територій. 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Слідчі ДБР розслідують 
3417 кримінальних проваджень >>> 

За матеріалами ДБР 
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Суд дав Віктору Януковичу 13 років 
за державну зраду 

24.01.2019 

Суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним 
у державній зраді та пособництві в агресивній війні. Вирок оголосила 
колегія Оболонського райсуду Києва. 

 

"Визначити Януковичу остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі", – 
оголосив суддя Владислав Дев'ятко. Водночас, суд відхилив статтю "пособництво в умисних 
діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону", яку також закидали 
Януковичу. У цьому судді визнали екс-президента невинуватим, бо не побачили 
переконливих доказів, які б свідчили, що Янукович був проінформований про остаточну 
мету незаконних дій росіян – анексію Криму. Також суд постановив, що прокуратура не 
надала доказів того, що Янукович діяв з метою зміни меж України. В його висловлюваннях 
суд не встановив заклики до таких дій. "Його (Януковича – УП) покарання та виправлення 
неможливі без ізоляції від суспільства", – вирішив суд. Однак він не знайшов підстав для 
застосування найтяжчого покарання – 15 років, про які просила прокуратура. Також 
Янукович має сплатити понад 98 тисяч гривень процесуальних витрат. У вироку 
наголошується, що дії Росії у Криму кваліфікуються як акт агресії, а дії Януковича – як 
пособництво у цьому. Також судді назвали неправдивими заяви Януковича про певні 
напади на себе, про загрозу для російськомовного населення після Революції гідності та 
ознаки гуманітарної катастрофи. На підтвердження російської агресії суд нагадав, що право 
на самовизначення було реалізоване в Криму на референдумі 1991 року про незалежність 
України, а так званий "референдум" 16 березня 2014 року був проведений в умовах окупації 
і не може бути визнаним. Захист екс-президента наполягав на його невинуватості і 
стверджував, що до анексії Криму призвели дії не Януковича, а активістів Євромайдану та 
нової влади. Заочне засудження передбачає, що Януковича арештують для відбування 
покарання у тому випадку, якщо вдасться його затримати. Лише після цього почнуть 
відраховувати тюремний термін. Наразі вирок ще не є чинним. Він може бути оскаржений 
протягом 30 днів і набуде чинності лише у тому випадку, якщо ніхто не подасть скаргу.  
Захист Януковича вже заявив, що планує подавати апеляцію. Як повідомила журналістам 
речниця суду, вирок складався зі 143 сторінок. Відзначимо, Віктор Янукович нині перебуває 
в лікарні Москви — проходить реабілітацію після операції. Про це повідомив його адвокат 
Віталій Сердюк «Українській правді». «У нас була коротка зустріч у клініці, де Віктор 
Янукович після операції проходить реабілітацію», — сказав Сердюк. Він додав, що екс-
президент одужує — «Самопочуття нормальне, одужує, сказав: «Спорт не кину!». Нагадаємо, 
Україна звернеться до Ізраїлю із запитом щодо видачі екс-президента Віктора Януковича, 
якщо він поїде лікуватися до цієї країни. Про це в ефірі радіо "Новое время" заявив 
головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, Янукович оголошений у 
розшук за системою Інтерполу, але Ізраїль не є учасником цієї організації. Вітм, практики 
міжнародного правового співробітництва між Генпрокуратурою України і державою Ізраїль 
є. "Є визначені міжнародно-правові процедури. Якщо відбудеться факт, ми зобов'язані 
звернутися", - сказав військовий прокурор. Втім, Матіос не вірить у можливість виїзду 
Януковича за межі Росії. "Я дуже смутно вірю в будь-яке переміщення з-за меж резервації, 
де знаходиться екс-президент України за народженням і походженням, ця екс-резервація - 
це рівно Ростовська область і якесь невеличке територіальне утворення там, де він 
проживає під охороною точно не українців, а спецслужб іншої держави. [Це] мені дає 
підстави думати, що там йому і місце; його нікуди, ніхто й ніколи не буде переміщувати", - 
сказав головний військовий прокурор.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами pravda.com.ua 
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Міністерство фінансів України заборонив містам  
класти кошти на депозити 

23.01.2019 

Міністерство фінансів заборонило містам розміщувати тимчасово 
вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Відповідне 
рішення уряд прийняв на засіданні 23 січня. 

Заборона стосується коштів загального фонду місцевих бюджетів і діє до 31 грудня 
2019 р. "Кошти, що зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, не працюють на 
мешканців місцевих громад (у вигляді підтримки, заходів, надання більш якісних 
послуг),натомість накопичуються та відволікаються на тривалий час бюджетного процесу", 
- аргументує міністерство мотивацію заборони. Цей проект постанови позбавляє міста 
можливості отримувати додаткові надходження до місцевих бюджетів у вигляді відсотків з 
розміщених депозитів. При цьому є можливість вкладати ці кошти у цінні папери, йдеться у 
супровідних документах до проекту постанови. За даними Державної казначейської служби, 
з початку 2018 р. місцеві бюджети розмістили на банківських депозитах 18 млрд грн коштів 
загального фонду, та майже 8 млрд грн спецфонду. Ставка за депозитами становила 9-10%. 
Багатомільярдні залишки коштів місцевих бюджетів на банківських рахунках завжди 
викликали критику як з боку уряду в цілому, так і міністерства фінансів зокрема. Заборона 
Мінфіну викликала жорстку критику з боку представників місцевих органів влади. Це були 
кошти, до яких в уряду не було доступу – міста зберігали їх у банках. За словами 
виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, заборона 
розміщувати кошти на депозитах для уряду означає можливість витрачати їх на власні 
потреби, перекривати касові розриви бюджету.  "Якщо вся ця грошова маса буде 
спрямована на "проїдання", то це пришвидшить інфляцію", - каже Слобожан. Аналогічний 
ефект буде, якщо місцеві органи влади почнуть витрачати ці кошти на поточні потреби. 
"Відтепер місцеві органи влади не зможуть акумулювати кошти на реалізацію великих 
інфраструктурних проектів. Постраждають, насамперед, державні банки, у яких міста 
тримали свої депозити", - додає він. Також, прогнозує Слобожан, не виключені масові судові 
позови, адже міста підписали договори з банками. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Уряд затвердив плани заходів на 2019 рік щодо комунікації у сфері  
європейської та євроатлантичної інтеграції України 

30.01.2019 

Кабінет Міністрів України на засіданні 30 січня затвердив План 
заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської 
інтеграції на 2018-2021 роки. 

Рішення дозволить запровадити інструмент для скоординованих дій центральних та 
місцевих органів виконавчої влади щодо комунікації у сфері європейської інтеграції, що 
своєю чергою забезпечуватиме підвищення рівня підтримки громадянами України 
державної політики у сфері європейської інтеграції. План передбачає проведення низки 
заходів та інформаційних кампаній. Зокрема, запланована кампанія з інформування про 
успішні практики впровадження європейських стандартів в усіх сферах життя та історії 
успіху українського бізнесу, науки, культури, громадських ініціатив у ЄС. У межах кампаній 
заплановано виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та 
розміщення її в ефірі загальнонаціональних і регіональних теле- та радіоканалів, в 
Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти. План також включає проведення системної 
роботи з молоддю, інформування представників засобів масової інформації та громадських 
організацій про поступ у процесі європейської інтеграції України, підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за 
зв’язки з громадськістю та взаємодію зі ЗМІ за тематичними семінарами. … 

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

 
Українські бізнесмени презентували проекти  

дипломатам на форумі у Києві 
01.02.2019 

Близько 100 українських бізнесменів презентували іноземним 
дипломатам інвестиційно привабливі проекти в Україні. Про це Укрінформу 
повідомили у Київській торгово-промисловій палаті (КТПП). 

"Малий та середній вітчизняний бізнес шукав нові ринки збуту в столиці України, де 
в рамках щорічного засідання Міжнародного Трейд-клубу відбулася зустріч підприємців з 
торговими представниками інших країн. У Київській торгово-промисловій палаті 31 січня 
2019 р. близько 100 українських бізнесменів у форматі В2В-переговорів презентували свою 
продукцію 20-ти торговим представникам зарубіжних амбасад та 27-ми міжнародним 
організаціям з метою отримати можливості для експорту, інвестицій у розвиток 
виробництва та подальшої взаємовигідної співпраці. Цього року до участі вперше 
долучилися представники посольств Південно-Африканської Республіки, Киргизстану, 
Об’єднаних Арабських Еміратів, Швеції та Індії", - зазначили в КТПП. У ході переговорів 
іноземні дипломати ознайомились з економічним потенціалом промислових підприємств 
Києва, а бізнесмени різних країн встановили двосторонні ділові контакти. Отримані 
матеріали дипломати використають для підготовки пропозицій урядам своїх країн і для 
налагодження торговельно-економічних зв'язків з Україною. «Це можливість прямих 
переговорів з важливими для нас країнами. Ми отримали можливість поспілкуватися з 
торговими представниками посольств і всі вони відкриті до діалогу. Ми вже переговорили 
зі Швецією, представниками Словаччини та побачили точки дотику», - прокоментувала 
захід представник ASA GROUP Наталія Ігнатенко. Торговий аташе посольства Іспанії Хайме 
Фернандес зазначив, що Іспанія зацікавлена у компаніях, які займаються експортом 
сільськогосподарської продукції, наприклад, соняшникової олії. Дуже багато підприємств 
зверталося для того, щоб співпрацювати з ринком Іспанії та пропонували допомогу 
іспанським фірмам, які в майбутньому можуть зайти на український ринок». Секретар 
посольства Аргентинської Республіки в Україні Аріель Санчес виокремив величезний 
інтерес українських компаній в імпорті товарів з Аргентини. «Україна зацікавлена у великій 
кількості аргентинських продуктів - це риба, морські продукти, насіння для посіву, свіжі 
фрукти і сухофрукти, арахіс, продукція хімічної промисловості, медикаменти, 
фармацевтична продукція, сільгосптехніка та аргентинське вино. Ми бачимо, що інтерес 
зростає і бачимо, що кожен день приносить нові можливості», - наголосив Аріель Санчес. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Посли країн G7 назвали пріоритетні  
реформи в Україні 

 

29.01.2019 

Посли країн "Великої сімки" визначили ключові реформи в Україні, 
які вони будуть підтримувати під час головування Франції в G7. Про це 
повідомляє Група послів "Великої сімки" щодо підтримки України у Twitter. 

"Група Послів G7 з підтримки реформ в Україні відзначає поступ у реформуванні, 
здійснений починаючи з 2015, та докладатиме й надалі зусиль для подальшого просування 
цих реформ. Вона визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка 
протягом головування Франції у G7", - сказано у повідомленні. Серед таких, зокрема, 
створення антикорупційного суду, реформа ГПУ, імплементація Закону "Про національну 
безпеку України", модернізація СБУ, децентралізація, освітня реформа тощо. Група 
підтримки України послами країн G7 була створена після саміту Ельмау-G7 у 2015 році для 
забезпечення прогресу в процесі економічних реформ в Україні шляхом надання 
узгоджених порад та допомоги українській владі. У 2018 році в G7 головувала Канада. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Україна стала співавтором спільної заяви щодо  

електронної комерції в рамках СОТ 
29.01.2019 

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі 76 членів СОТ, у тому 
числі й Україна, розповсюдили Спільну заяву щодо електронної комерції. 
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ України. 

"25 січня 2019 року на Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарська 
Конфедерація) 76 членів СОТ, у тому числі й Україна, на яких припадає 90% світової 
торгівлі, розповсюдили Спільну заяву щодо електронної комерції, в якій зазначили свій 
намір", - йдеться у повідомленні. Серед зазначених намірів: розпочати переговори з 
торговельних аспектів електронної комерції; прагнути досягнення високих результатів, на 
основі існуючих угод та правил СОТ за участі якнайбільшої кількості членів СОТ; 
враховувати унікальні можливості та виклики, з якими стикаються члени СОТ, включаючи 
країни, що розвиваються, та найменш розвинені країни, а також мікро-, малі та середні 
підприємства, у сфері електронної комерції; заохочувати всіх членів СОТ брати участь з 
метою більшого посилення переваг електронної комерції для бізнесу, споживачів та 
світової економіки. Нагадаємо, 24 січня, виступаючи на зустрічі в рамках Всесвітнього 
економічного форуму в Давосі, генеральний директор Світової організації торгівлі Роберто 
Азеведо попередив, що світова економіка порине в "темні століття"  без вільної торгівлі. 

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

 
 МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Представник ГКУ в Стамбулі взяв участь у роботі  
Координаційного засідання ОЧЕС 

 

22.01.2019 

Консул Генерального консульства України в Стамбулі Сергій 
Кравченко 22 січня 2019 р. взяв участь у роботі Координаційного засідання 
ОЧЕС. Про це повідомляє Генконсульство України в Стамбулі. 

На заході були представлені пріоритети головування в ОЧЕС Республіки Болгарія 
(січень-червень 2019 року). Було також погоджено Календар заходів на перше півріччя 
2019 року. Нагадаємо, 2 січня 2019 р. Болгарія прийняла естафету головування в Організації 
Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) на перші шість місяців 2019 року. 
Пріоритетними для країни будуть питання співпраці в галузі культури, транспорту і 
навколишнього середовища. Крім цього, Болгарія буде працювати над тим, щоб взаємодія 
Євросоюзу і ОЧЕС стало більш повноцінним. Сьогодні в міжурядову організацію ОЧЕС 
входить 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан. 

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

 
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Азова:  

про що йдеться в документі 
24.01.2019 

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо 
ситуації в Азовському морі та Керченської протоки. За проголосували 103 
депутати, проти - 3, а 16 утрималися. 

У резолюції РФ закликали негайно звільнити українських моряків і забезпечити їм 
надання медичної, правової та консульської допомоги. РФ закликали забезпечити свободу 
проходу в Азовському морі та Керченській протоці та утриматися від застосування сили в 
разі розбіжності думок щодо порушення кордонів. РФ та Україну закликали дотримуватися 
Договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, 
укладеного у 2003 р., та домовленостей щодо навігації протокою. Сторони також закликали 
утриматися від будь-яких подальших кроків, які можуть призвести до ескалації конфлікту 
та загрози безпеці. ПАРЄ висловила підтримку суверенітету і територіальній цілісності 
України. "ПАРЄ висловлює велике занепокоєння щодо спорудження Росією мосту через 
Керченську протоку, що є незаконним і ще одним порушенням українського суверенітету, а 
також щодо російської політики стосовно вибіркового обшуку українських та міжнародних 
судів, що заважає навігації до і з Азовського моря", - зазначено в резолюції. Асамблея 
підтримала пропозицію, внесену Німеччиною та Францією, щодо того, щоб рух кораблів у 
Керченській протоці моніторили спостерігачі третьої країни, які гарантуватимуть там 
свободу навігації. Перед голосуванням під час дебатів на підтримку України висловилася 
низка членів зібрання з різних країн, зокрема Британії, Німеччини, Італії, Ісландії та інших 
країн. Представники Словаччини та Сербії висловилися на підтримку Росії. Останній згадав 
про так званий "референдум" в Криму, викликавши бурхливу реакцію в залі. Депутат 
Борислав Береза назвав суд над захопленими українськими моряками, який проходить в 
Росії, "судилищем, що не має стосунку до демократії". Члени зібрання ухвалили дві 
поправки до запропонованого тексту, але не додали згадку, що моряків утримують як 
військовополонених, як пропонувала українська сторона. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами bbc.com 

 
Україна визначила пріоритети  

головування в ГУАМ 
29.01.2019 

Відбулась зустріч Заступника міністра закордонних справ, 
національного координатора України в ГУАМ В.Боднара з Генеральним 
секретарем ГУАМ А.Ефендієвим. 

У ході зустрічі були обговорені стан справ з розвитку багатостороннього 
співробітництва у рамках організації та визначенні основні завдання поточного року, 
протягом якого головуватиме Україна. Визнано необхідним зосередити зусилля країн-
членів на реалізації ключових економічних проектів ГУАМ – створення зони вільної 
торгівлі та транспортного коридору, розвитку державно-приватного партнерства у 
реалізації проектів та програм співпраці, зокрема проекту сприяння торгівлі і 
транспортуванню, посиленні взаємодії з міжнародними партнерами – США, Японією та 
встановленні партнерських стосунків з Канадою, а також реформуванні робочих механізмів 
ГУАМ та осучасненні міжнародно- правової і нормативної бази співпраці. Зазначено 
можливість завершення роботи по підготовці концепції розвитку організації та реалізації 
стратегії комунікацій ГУАМ. Підкреслено значення політичної співпраці країн – членів 
ГУАМ, спрямованої на досягнення взаємної підтримки з питань захисту суверенітету та 
територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, протидії агресії та припинення 
незаконної окупації і спроб анексії. За результатами зустрічі було домовлено представити 
та обговорити пріоритети головування у 2019 році на засіданні статутного органу ГУАМ – 
Ради постійних представників. 

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

 
Україна вийшла з угоди, яка визначає загальні умови  

поставок товарів між країнами СНД 
30.01.2019 

Сьогодні, 30 січня Уряд підтримав  ініціативу Мінекономрозвитку та 
припинив для України дію угоди “Про загальні умови поставок товарів між 
організаціями держав-учасниць СНД”. 

Відповідна угода 1992 року визначала принципи укладання, внесення змін та 
розірвання міждержавних торгово-економічних угод країн СНД, зокрема обсяги, ліміти, 
терміни поставок товарів, а також закріплювала конкретних постачальників за 
визначеними покупцями. За оцінкою Мінекономрозвитку положення зазначеної Угоди  
містять застаріле регулювання часів планової економіки, що є неприпустимим та не 
відповідає сучасним принципам ринкової економіки в Україні. Окрім того, на сьогодні 
також відсутні фактичні міждержавні торгово-економічних угоди  між державами-
учасницями СНД. Відповідно до рішення Уряду України, Міністерство закордонних справ 
України, в установленому порядку повідомить Виконавчий комітет Співдружності 
Незалежних Держав про припинення для України дії угоди. Нагадаємо, 23 січня 2019 р. за 
ініціативи Мінекономрозвитку Кабінет Міністрів України прийняв рішення про 
припинення для України дії трьох угод щодо економічної співпраці, укладених в рамках 
Співдружності Незалежних Держав (СНД). Це Угода про міждержавний обмін економічною 
інформацією, Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та 
Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності. Проект відповідної 
постанови розроблено Мінекономрозвитку на виконання Указу Президента України “Про 
рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня 2018 р. “Про 
припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках 
Співдружності Незалежних Держав”. Угода про міждержавний обмін економічною 
інформацією, укладена 26 червня 1992 р. у Мінську та Угода про обмін інформацією в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності, укладена 24 вересня 1993 року … 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 
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 ЄВРОПА 
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

Ми продовжимо підтримку України, її незалежності,  
суверенітету та територіальної цілісності 

 

28.01.2019 

Норвегія продовжить підтримку України, її суверенітету, незалеж-
ності, територіальної цілісності, її курсу реформ і примноження досягнень у 
сфері антикорупційної політики та прозорості.  

«Для мене було великим задоволенням зустрітися знову – через 4 місяці після того, 
як я мала візит до України. З 2014 року норвезький Парламент активно працює з 
українським Парламентом. І я хочу відзначити результати, які вже досягнуті, особливо в 
контексті прозорості та боротьби з корупцією», – сказала Президент Стортингу 
(Парламенту) Норвегії Тоне Вільхельмсен Трьоен під час зустрічі з Прем’єр-міністром 
України Володимиром Гройсманом. У свою чергу Глава Уряду України відзначив, що Київ 
цінує позицію Осло. «Ми дякуємо за підтримку наших євроатлантичних та європейських 
прагнень», – додав Володимир Гройсман. Відзначимо, потенційний обсяг норвезьких 
інвестицій в українську економіку може сягнути 1,5 млрд доларів США, з яких близько 800 
млн доларів США – це кошти у відновлювальну енергетику. Про це сказав Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман за підсумками Українсько-норвезького ділового форуму. 
Захід відбувся в Осло в рамках офіційного візиту Глави Уряду до Королівства Норвегія. 
«Сьогодні підписали попередніх контрактів десь на 1,5 млрд доларів США, з них близько 1 
млрд доларів – це інвестиції у відновлювальну енергетику», – сказав Володимир Гройсман. 
Він також додав, що спектр співпраці доволі великий: агросектор, ІТ, автомобілебудування. 
При цьому сегмент відновлювальної енергетики – це вітрова, сонячна та гідроенергетика. 
«Це добрий сигнал і добрий результат. Далі контакти між українськими і норвезькими 
підприємцями будуть посилюватися. В кожному моєму візиті компонент економіки посідає 
важливе місце», – сказав Володимир Гройсман. Нагадаємо, Україна та Норвегія готові 
посилити економічний діалог, передусім в сегменті енергетики, і приділяють окрему увагу 
питанням реакції та протидії зовнішнім загрозам. Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-
міністрів України та Норвегії Володимира Гройсмана та Ерни Солберг. Зустріч відбулася в 
рамках офіційного візиту Глави Уряду України до Норвегії. 

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

 

 
 

 ЗАХІДНА ЄВРОПА 
 

Президент України зустрівся з Федеральним  
канцлером Німеччини 

 

23.01.2019 

У рамках участі у засіданні Всесвітнього економічного форуму 
Президент України Петро Порошенко зустрівся з Федеральним канцлером 
ФРН Ангелою Меркель. 

Петро Порошенко привітав Ангелу Меркель з набранням Німеччиною з 1 січня 2019 
року повноважень непостійного члена Ради Безпеки ООН. Було  наголошено на важливості 
реалізації ініціативи України з розгортання миротворчої місії під егідою ООН, що 
сприятиме імплементації Мінських домовленостей. Глава держави висловив вдячність за 
зусилля Німеччини для мінімізації ризиків загострення Росією ситуації в акваторії Чорного 
та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і 
негайного звільнення українських моряків. Співрозмовники також обмінялися думками 
щодо запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні. Федеральний 
канцлер відзначила реформи в Україні та важливість їх продовження. Петро Порошенко та 
Ангела Меркель також обговорили ризики для енергетичної безпеки ЄС. 

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

 
Відбулася зустріч Президента України та Президента  

Швейцарської Конфедерації 
24.01.2019 

У рамках участі у Всесвітньому економічному форумі Президент 
України зустрівся з Президентом Швейцарії Улі Маурером. Про це 
повідомляє прес-служба Глави української держави. 

Було відзначено зростання інтересу швейцарського бізнесу до України, про що 
свідчить стабільна динаміка двостороннього товарообороту та перебування Швейцарії 
серед ключових країн-інвесторів в українську економіку. Покращенню інвестиційного 
клімату в Україні сприятиме також Протокол між Україною і Швейцарією про внесення змін 
до двосторонньої Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, церемонія 
підписання якого відбулася під час зустрічі президентів. Було домовлено продовжити 
взаємодію між компетентними органами у питанні поверненні активів, які були незаконно 
виведені з України колишніми високопосадовцями. Петро Порошенко висловив вдячність 
Улі Мауреру за допомогу, яка надається Швейцарією для подолання гуманітарних наслідків 
триваючої російської агресії. Глава держави запросив Президента Швейцарії здійснити 
візит в Україну. Нагадаємо, Уряд України та Швейцарська федеральна рада підписали 
документ, який передбачає уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на 
доходи і на капітал. Це досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих 
видів доходів між Україною та Швейцарією в залежності від місця їх виникнення, так і 
шляхом врахування у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум 
податків, сплачених на території іншої держави. Положення документу  відповідають 
вимогам Модельної Конвенції ОЕСР та новітнім стандартам ОЕСР – правилам протидії 
розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з під оподаткування … 

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

 

 
 БАЛТИКА 
 

Глава держави зустрівся у Давосі з  
Президентом Литви 

 

24.01.2019 

У рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі 
Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Литви 
Далєю Грібаускайтє, повідомляє president.gov.ua 

Президент висловив вдячність за послідовну підтримку нашої країни з боку Литви 
та значні особисті зусилля у цьому Далі Грібаускайтє. Петро Порошенко також подякував за 
допомогу литовської сторони для Донбасу та українського Приазов'я, які страждають від 
триваючої російської агресії. Відзначено необхідність подальшого консолідованого 
міжнародного тиску на Росію у відповідь на акт агресії російських військових проти 
українських кораблів та захоплення в полон українських моряків. Президент подякував за 
рішучу позицію Литви щодо необхідності запровадження нового «азовського пакету» 
санкцій ЄС проти Росії. Було також обговорено виклики, пов’язані з втручанням Росії у 
виборчі процеси в Україні та Литві та шляхи протидії існуючим загрозам.  

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

 

 
 
 

 

 БАЛКАНИ 
 

Україна та Македонія домовились активізувати політичний  
діалог та економічну взаємодію 

 

22.01.2019 

У ході переговорів сторони окреслили ключові напрями подальшого 
розвитку двостороннього політичного діалогу, торговельно-економічної та 
регіональної співпраці, розвитку договірно-правової бази. 

Зокрема, домовлено про підготовку чергового засідання економічної комісії, 
фіналізації Угоди про безвізовий режим поїздок громадян та налагодження співпраці між 
містами і регіонами двох країн, насамперед, Києвом та Скоп’є. Під час візиту македонської 
делегації було детально обговорено питання реформування дипломатичних служб України 
та Республіки Македонія. Українська сторона надала роз’яснення щодо ключових положень 
Закону України «Про дипломатичну службу», зокрема, в частині менеджменту персоналу. За 
результатами зустрічі учасники домовились про подальший обмін практичним досвідом на 
експертному рівні та підписали План консультацій між МЗС України та Республіки 
Македонія на 2019-2020 роки. 

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

 
Посол України взяв участь в традиційному щорічному прийнятті  

Торгово-промислової палати Словенії 
30.01.2019 

Під час заходу було поінформувано про основні економічні 
досягнення Словенії за 2018 рік та представили пріоритети роботи з 
міжнародними партнерами на 2019 рік. 

Посол Михайло Бродович провів окремі зустрічі з Генеральним менеджером ТПП 
Словенії С.Шмуц, Міністром економічного розвитку та технологій Словенії З.Почівалшеком, 
Державним секретарем Міністерства економічного розвитку та технологій Словенії 
А.Кантарутті. Під час розмов було обговорено можливості активізації співробітництва 
українських та словенських компаній, зокрема заплановане проведення 8-го засідання 
Спільної українсько-словенської комісії з питань ТЕС та українсько-словенського бізнес-
форуму в Києві 12 лютого 2019 року. У заході взяли участь керівництво ТПП Словенії, 
представники Міністерства економічного розвиту та технологій Словенії, керівники 
іноземних дипломатичних місій. 

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

 
Щодо засідання Громадської ради голів та активістів  

українських об’єднань Греції 
01.02.2019 

В Посольстві України 1 лютого 2019 року відбулося засідання 
Громадської ради голів українських об’єднань та активістів української 
громади Греції. Про це повідомляє МЗС України. 

У ході зустрічі обговорили питання діяльності української громади Греції, а також 
шляхи реалізації спільних культурно-іміджевих проектів з метою презентації в Греції 
України та культурних і духовних здобутків українського народу. За підсумками 2018 р. у 
Греції було реалізовано понад 25 культурно-іміджевих проектів спільними зусиллями 
Посольства та Громади. Це дозволяє з впевненістю сказати, що рік був успішним та 
плідним, наші спілки в Греції згуртовані, користуються повагою як представників місцевої 
влади на всіх рівнях, так і серед широкої громадськості. Учасники засідання обмінялися 
планами щодо майбутніх проектів із популяризації українського національного продукту, 
української культури і мови, представлення України сучасною та зрозумілою. Нагадаємо, 28 
січня відбулася зустріч Посла України в Греції Сергія Шутенка з Генеральним секретарем та 
Віце-президентом Українсько-Грецької торгово-промислової палати Герасімосом-
Ніколаосом Бугасом та Александросом Коронакісом. Сторони обговорили низку питань 
двостороннього співробітництва у економічній та культурно-гуманітарній сферах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України у Грецькій Республіці  

 
 СХІДНА ЄВРОПА  
 

Чеський міністр: Україна стає для нас все ближчим  
економічним партнером 

 

29.01.2019 

Попри те, що двостороння торгівля між Чехією та Україною значно 
скоротилася в перший період після революції 2014 р., вона стабільно 
зростає з 2016 року і зараз становить майже 2 млрд євро на рік. 

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з 
українським колегою Павлом Клімкіним, пише Radio Praha. Двостороння торгівля 
становила €1,24 млрд 2013 р., а всього через два роки вона скоротилася до 550 мільйонів 
євро. Однак з 2016 р. торговельні зв'язки знову зростають. Петршичек похвалив нинішнє 
економічне партнерство. Він сказав, що взаємна торгівля збільшилася на 16% у 2018 році і 
що Україна зараз є однією з 20 найбільших торгових партнерів Чехії. Натепер понад 200 
чеських підприємств безпосередньо представлені в Україні. Успішними є компанія з оренди 
автомобілів Eurocar, підприємство технологій ядерної енергетики Skoda JS і постачальник 
IT послуг Unicorn. Одним з найбільших успіхів минулого року є проект на 1,7 млрд крон, в 
рамках якого чеська компанія NUVIA допомагає модернізувати системи безпеки на об'єктах 
ядерної енергії України, йдеться у матеріалі. … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також! Санкції, реформи та 
фінанси: як Чехія допомагає Україні >>> 

За матеріалами eurointegration.com.ua 
 

 
 ЄВРАЗІЯ 
 РОСІЯ 
 

Суд в Украине разрешил взыскать с России  
убытки от аннексии Крыма 

 

29.01.2019 

Верховный суд Украины разрешил обратить взыскание на активы 
России на территории Украины по просьбе 18 компаний и одного физлица, 
выигравших в мае 2018 года арбитраж в Гааге. 

В июле 2018 г. истцы обратились в Апелляционный суд Киева с заявлением о 
признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда 
Гааги от 2 мая 2018 г. о взыскании с РФ компенсации за имущество, захваченное в Крыму. 
Взыскание предлагалось обратить на имущество должника в Украине. В августе 2018 года 
заявители подали в Апелляционный суд Киева заявление об обеспечении иска. В нем они 
просили наложить арест на простые именные акции ОАО “Акционерный коммерческий 
промышленно-инвестиционный банк”, АО “Сбербанк” и АО “ВТБ банк”, конечными 
бенефициарами которых является должник - РФ, а также любые действия, направленные 
на отчуждение имущества. В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил 
заявление об обеспечении иска, а также заявление о признании и предоставлении 
разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги. … 

Читать полностью >>>  
По материалам economy.apostrophe.ua 
 

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/potencijnij-obsyag-norvezkih-investicij-v-ukrayinsku-ekonomiku-mozhe-syagnuti-15-mlrd-dolariv-ssha-volodimir-grojsman
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-i-norvegiya-posilyuvatimut-vzayemodiyu-v-ekonomici-ta-protidiyi-zovnishnim-zagrozam-zustrich-glav-uryadiv
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/mi-prodovzhimo-pidtrimku-ukrayini-yiyi-nezalezhnist-suverenitet-ta-teritorialnu-cilisnist-prezident-stortingu-norvegiyi
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-federalnim-kanclerom-nimechc-52702
https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-ta-shvejcariya-pidpisali-protokol-pro-uniknennya-po-52762
https://www.president.gov.ua/news/vidbulasya-zustrich-prezidenta-ukrayini-ta-prezidenta-shvejc-52758
https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zustrivsya-u-davosi-z-prezidentom-litvi-52750
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/70034-ukrajina-ta-makedonija-domovilisy-aktivizuvati-politichnij-dialog-ta-jekonomichnu-vzajemodiju
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70215-posol-ukrajini-mihajlo-brodovich-vzyav-uchasty-v-tradicijnomu-shhorichnomu-prijnyatti-torgovo-promislovoji-palati-sloveniji
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70161-posol-ukrajini-v-grecykij-respublici-cergij-shutenko-zustrivsya-z-kerivnictvom-grecyko-ukrajinsykoji-torgovo-promislovoji-palati
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70264-shhodo-zasidannya-gromadsykoji-radi-goliv-ta-aktivistiv-ukrajinsykih-objednany-greciji
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/01/29/7092186/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/01/28/7092098/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/01/28/7092098/
https://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2019-01-29/sud-v-ukraine-razreshil-vzyiskat-s-rossii-ubyitki-ot-anneksii-kryima/152851
http://norway.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
http://switzerland.mfa.gov.ua/ua
http://latvia.mfa.gov.ua/ua
http://macedonia.mfa.gov.ua/ua
http://greece.mfa.gov.ua/ua
http://czechia.mfa.gov.ua/ua
http://russia.mfa.gov.ua/ru
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 БІЛОРУСІЯ 
 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі обклала антидемпінговим  
митом імпорт кухонної солі та лампочок з Білорусі 

25.01.2019 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення 
про застосування антидемпінгових заходів щодо солі та електричних ламп 
розжарювання походженням з Республіки Білорусь. 

В листопаді 2017 р. у відповідь на скаргу компанії "Руссоль-Україна" МКМТ ухвалила 
рішення про початок антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну з Республіки 
Білорусь виварної кухонної солі ґатунку екстра. У ході розслідування встановлено факт 
демпінгу при імпорті в Україну виварної кухонної солі.Відтак, МКМТ ухвалила рішення про 
застосування антидемпінгового мита на рівні 11,85% для експортерів з Білорусі строком на 
п’ять років. Водночас ВАТ «Мозирьсоль» (Білорусь) взяло на себе добровільне цінове 
зобов’язання, де запропонувало припинити демпінговий імпорт шляхом встановлення 
мінімальних цін експорту в Україну окремих категорій товару. МКМТ визнала добровільне 
цінове зобов’язання задовільним та ухвалила рішення не застосовувати остаточні 
антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну кухонної солі виробництва "Мозирьсолі". У 
відповідь на заяву Львівського електролампового заводу «Іскра»,  в грудні 2017 року МКМТ 
порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп 
розжарювання загального призначення потужністю не більше 200 Вт і напругою понад 100 
В походженням з Республіки Білорусь. В ході розслідування встановлено факт демпінгу при 
імпорті в Україну. Мінекономрозвитку провело консультації з білоруською стороною. 
Брестський електроламповий завод (єдиний білоруський виробник ламп розжарювання) 
запропонував надати добровільне письмове зобов'язання про перегляд його ціни. Однак, 
запропонована мінімальна ціна експорту Брестського електролампового заводу є 
недостатньою для усунення демпінгу та шкоди для національного виробника. Відтак, 
МКМТ ухвалило рішення застосувати антидемпінгове мито у розмірі 17,73% до імпорту 
електричних ламп розжарювання походженням з Білорусі. 

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

 
 

 АЗІЯ 
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]  
 

Україна та Китай наростили товарообіг, який  
за 11 міс. 2018 р. склав $8,82 млрд 

 

25.01.2019 

Перший віце-прем‘єр-міністр України – Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Степан Кубів зустрівся з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ду Веєм. 

Під час зустрічі обговорено стан та перспективи виконання поточних завдань щодо 
посилення торговельно-економічних відносин Україна – Китай. Передусім тих, що 
досягнуті під час двосторонньої зустрічі Президента України Петра Порошенка із 
заступником Голови КНР Ван Цішанем у Давосі. “Китай є стратегічним партнером для 
України, а взаємна торгівля постійно зростає. За 11 місяців 2018 року товарообіг України з 
Китаєм склав $8,82 млрд, а це більше як на $1,1 млрд, ніж за увесь 2017 рік*. Нещодавно на 
найвищому рівні Україна та Китай домовилися, що товарообіг між Україною та Китаєм 
досягне $10 млрд на рік. Приємно відзначити, що наша робота у цьому напрямку 
демонструє очевидний прогрес”, – підкреслив Степан Кубів. Він також додав, що такий 
обсяг товарообігу між Україною та Китаєм підтверджений, зокрема, під час Міжурядової 
комісії зі співробітництва у рамках візиту до України Віце-президента Держради Китаю Ма 
Кая у 2017 році та зустрічі з Віце-президентом Держради Китаю Лю Хе у квітні 2018 року. 
Степан Кубів також подякував за запрошення від китайських колег відвідати Форум 
міжнародної співпраці “Один пояс – один шлях”, що відбудеться в квітні 2019 року у Пекіні. 
“Ми маємо дієві інструменти для посилення співпраці, щоб суттєво поглибити співпрацю у 
ключових перспективних секторах. Передусім це Українсько-китайська міжурядова комісія, 
а також спільна участь представників України та Китаю у масштабних подіях на кшталт 
Форуму “Один пояс – один шлях”, який є ефективним майданчиком для налагодження 
міждержавного діалогу між нашими країнами”, – зазначив Степан Кубів. Він підкреслив, що 
чергове засідання Українсько-китайської міжурядової комісії зі співпраці повинно бути 
проведене у 2019 році. Адже це дозволить суттєво розширити кількість та ефективність 
спільних взаємно цікавих та успішних проектів та пришвидшити реалізацію існуючих 
напрямів співпраці. Нагадаємо, в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в 
Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Заступником Голови 
Китайської Народної Республіки Ван Цішанєм. Президент України відзначив традиційно 
дружній характер відносин між Україною та Китаєм, які базуються на принципах взаємної 
поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох країн. Заступник Голови КНР 
підтвердив незмінність позиції, яка полягає в повній підтримці незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно-визнаних кордонів. Було 
відзначено зростання рівня довіри та взаєморозуміння, що є основою для зміцнення 
стратегічного партнерства між двома країнами. Сторони домовились продовжувати 
розвиток двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Цьому має 
сприяти проведення у 2019 році чергового засідання Українсько-китайської Міжурядової 
комісії зі співробітництва. Співрозмовники також обговорили участь України у реалізації 
ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях». 
 

Читати повністю >>> Читайте також: Як Україні 
співпрацювати з Китаєм (рос.) >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
 

Сергій Кислиця прийняв копії Вірчих Грамот  
новопризначеного Посла Японії в Україні 

 31.01.2019 

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 30 
січня 2019 року прийняв копії Вірчих Грамот новопризначеного Посла 
Японії в Україні Такаші Кураі. 

Заступник Міністра привітав нового очільника Посольства Японії з початком його 
дипломатичної місії в Україні. Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан і 
перспективи двостороннього співробітництва між двома країнами, заходи з активізації 
політичного діалогу, взаємодію у рамках міжнародних організацій, розвиток співпраці у 
торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, що становлять 
взаємний інтерес. Відзначимо, у грудні 2018 року представники уряду Японії передали 
Національній поліції засоби спецзв'язку - 600 сучасних радіостанцій. Зазначалося, що нове 
обладнання унеможливить витік інформації і збільшить рівень комунікацій поліцейських. 
Як писало РБК-Україна раніше, у листопаді минулого року уряд Японії передав для НДСЛ 
"Охматдит" діагностичне обладнання на загальну суму понад 24,6 млн гривень. Так, надані 
прилади дозволять проводити в найбільшій дитячій лікарні України високоточні 
дослідження. Зокрема, це обладнання для діагностики та лікування пацієнтів з патологією 
шлунково-кишкового тракту і легенів. 

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

 
 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] 
 

Міністр економіки України Степан Кубів підписав Угоду  
про вільну торгівлю з Ізраїлем 

 

21.01.2019 

В понеділок, 21 січня ц.р. Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав Угоду про 
вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. 

“Угода про вільну торгівлю Україна-Ізраїль - це нові, кращі можливості для 
українських експортерів. З моменту набуття чинності Угоди будуть скасовані ввізні мита 
для близько 80% українських промислових товарів. Також завдяки скасуванню близько 
70% ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію стане можливим 
високотехнологічний інвестиційний імпорт. Це сприятиме модернізації промислового 
виробництва в Україні та збільшить додану вартість виробленої в Україні продукції”, - 
підкреслив Степан Кубів. Степан Кубів зазначив, що Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем 
дозволяє зберегти та розширити традиційний експорт для України, зокрема для продукції 
АПК, та відкрити нові можливості для експорту товарів з високою доданою вартістю. “З 1 
січня цього року Україна набула членства в Пан-Євро-Мед*, що дозволяє нам створити 
трикутник вільної торгівлі ЄС-Україна-Ізраїль. Це означає, що українські виробники 
зможуть імортувати сировину та матеріалу з Ізраїлю, пререобляти їх в Україні та 
експортувати з пільговою ставкою мита до ЄС. Це створює додаткові стимули для 
розміщення виробництва з високою доданою вартістю саме в України. Для українців це 
означатиме нові робочі місця, гідну зарплату та кращі умови для життя”, - пояснив Перший 
віце-прем’єр-міністр України. Степан Кубів додав, що Угода з Ізраїлем сприятиме 
збільшенню обсягу торгівлі та інвестиційної співпраці. Експорт українських товарів до 
Ізраїлю вже зростає. Якщо, за підсумками 2016 року Україна експортувала до Ізраїлю 
товарів на $488,5 млн, то в 2017 році ця цифра становила вже $604,6 млн. За 11 місяців 2018 
року експорт до Ізраїлю перевищив $535 млн. При цьому імпорт ізраїльських товарів за 11 
місяців 2018 року склав лише $186 млн. Крім того, станом на 01.10.2018 Ізраїль інвестував в 
економіку України $46,7  млн. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку  

 
 

Посол України в Йорданії провів зустріч  
із місцевими бізнесменами 

27.01.2019 

Посол України в Йорданському Хашимітському Королівстві Сергій 
Пасько провів зустріч з місцевими бізнесменами Мохаммадом Амро та 
Абдаллою Ноуфелем. Про це повідомляє МЗС України. 

Під час зустрічі були обговорені перспективи розширення співробітництва між 
двома країнами у сфері зовнішньо-економічної діяльності. Відзначимо, Посол України в 
Йорданії Сергій Пасько провів зустріч із представниками ГО «Українська Хата в Йорданії» 
на чолі з Президентом організації Ольгою Завидняк-Отум. Посол обговорив з громадою 
плани діяльності ГО на 2019 рік, участь у заходах Посольства, співробітництво між 
громадою та дипустановою. Нагадаємо, Посольство України в Йорданії надало інформацію 
про тендери в Йорданії щодо закупівель товарів та послуг (проектні, інжинірингові та 
будівельно-монтажні роботи), зокрема для реалізації проектів з будівництва і 
реконструкції об’єктів місцевої енергетичної, комунальної, транспортної інфраструктури, 
які фінансуються з центральних та місцевих (муніципальних) бюджетів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Йорданії 

 
 

Україна і Туреччина почнуть консультації  
щодо зони вільної торгівлі 

02.02.2019 

Найближчим часом відбудуться політичні консультації щодо 
запровадження зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. Про це 
заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. 

"Ми говорили про нашу майбутню угоду про ЗВТ. Вже найближчим часом 
відбудуться політичні консультації. 4 млрд доларів товарообігу дуже далекі від нашого 
потенціалу", - сказав він на прес-конференції за підсумками засідання спільної групи 
стратегічного планування Україна-Туреччина в п'ятницю. За словами глави МЗС, також 
відбудуться консультації щодо угоди про соціальне забезпечення. "Все більше українців 
працює в Туреччині, все більше турецьких громадян працює в Україні. У нас найближчим 
часом пройдуть експертні консультації та нам потрібна ця угода", - пояснив він. Відзначимо, 
обсяг торгівлі товарами між Україною та Туреччиною у минулому році зріс на 11,2%. Про це 
у Twitter повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Туреччині Андрій 
Сибіга. «Приємно констатувати, що у 2018 році обсяг торгівлі товарами між Україною та 
Туреччиною збільшився на 11,2% порівняно з минулим періодом. Економізація наших 
відносин є запорукою міцного стратегічного партнерства», - написав дипломат. Як відомо, 
Україна і Туреччина працюють над підписанням Угоди про вільну торгівлю, про яку йшлося 
під час візиту Президента України Петра Порошенка до Туреччини у листопаді минулого 
року. Наприкінці січня цього року Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет 
міністрів має активніше напрацьовувати угоду про створення зони вільної торгівлі з 
Туреччиною, аби якнайшвидше її підписати. 

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

 
 

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море]  

 

Обговорені перспективи енергетичної співпраці  
між Україною та Катаром 

 

27.01.2019 

Відбулась зустріч Посла Євгена Микитенка та дипломатів посольства 
з виконавчим директором цієї компанії Халідом М.Джоло і керівником 
департаменту розвитку Фейсалом Аль-Сіддіком. 

 

У ході зустрічі було обговорено стан і перспективи українсько-катарської співпраці в 
енергетичній сфері. Керівництву «Nebras Power» доведено інформацію щодо 
інвестиційного клімату в Україні у сфері відновлювальних джерел енергетики, для 
подальшого розгляду передано низку інвестиційних пропозиції та проектів. В ході 
подальших переговорів узгоджені конкретні кроки у напрямку налагодження співпраці між 
українськими та катарськими інвестиційними та енергетичними компаніями «Nebras 
Power» є спільним підприємством катарських державних компаній «Qatar Electricity & Water 
Co» і «Qatar Holding», яке було створено з метою здійснення інвестицій в енергетичні 
проекти з розвитку альтернативної енергетики за кордоном. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами qatar.mfa.gov.ua 
 

 
 
 

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e2c6a529-12e2-4424-8878-f7f07e2c8603&title=MizhvidomchaKomisiiaZMizhnarodnoiTorgivliObklalaAntidempingovimMitomImportKukhonnoiSoliTaLampochokZBilorusi
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-iz-zastupnikom-golovi-knr-52734
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-kitaj-narostili-tovaroobig-yakij-za-11-misyaciv-2018-roku-sklav-882-mlrd-stepan-kubiv
https://biz.censor.net.ua/resonance/3108151/kak_ukraine_sotrudnichat_s_kitaem
https://biz.censor.net.ua/resonance/3108151/kak_ukraine_sotrudnichat_s_kitaem
https://www.rbc.ua/ukr/news/novyy-posol-ponii-nachal-rabotu-ukraine-1548934145.html
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/70235-deputy-minister-for-foreign-affairs-of-ukraine-sergiy-kyslytsya-accepted-copies-of-credentials-of-the-newly-appointed-ambassador-of-japan
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=611315c1-defd-4179-8cb7-3a72ec6942be&title=StepanKubivPidpisavUgoduProVilnuTorgivliuZIzrailem
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70140-posol-ukrajini-v-jordaniji-zustrivsya-iz-gromadoju
https://jordan.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/69963-v-jordaniji-ogolosheno-mizhnarodni-tenderi
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70143-posol-ukrajini-v-jordaniji-proviv-zustrich-iz-miscevimi-biznesmenami
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2630572-obsag-torgivli-tovarami-miz-ukrainou-ta-tureccinou-zris-na-112.html
https://www.epravda.com.ua/news/2019/02/2/644910/
https://qatar.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/70141-obgovoreni-perspektivi-jenergetichnoji-spivpraci-mizh-ukrajinoju-ta-katarom
http://belarus.mfa.gov.ua/ua
http://china.mfa.gov.ua/ua
http://japan.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://jordan.mfa.gov.ua/ua
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 АФРИКА 
 

Посол України в Нігерії Валерій Александрук зустрівся  
з делегацією штату Імо 

 

21.01.2019 

Посол України в Нігерії Валерій Александрук 21 січня 2019 р.провів 
зустріч з делегацією штату Імо. Про це повідомляє Посольство України у 
Федеративній Республіці Нігерія. 

У ході зустрічі сторони обговорювалися питання налагодження міжрегіонального 
співробітництва та розширення двосторонньої співпраці, зокрема у сфері сільського 
господарства. Нагадаємо, 22 грудня 2018 р. Посол України в Нігерії Валерій Александрук 
взяв участь у черговій 54-ій сесії ЕКОВАС на рівні глав держав та урядів. Учасники заходу 
обговорили питання партнерства та регіональної інтеграції, а також виклики, з якими 
стикається регіон Західної Африки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Нігерії 

 
Діяльність депутатської Групи дружби з Україною у  

Парламенті Алжиру започатковано 
01.02.2019 

За участі Посла України Максима Субха у приміщенні Національних 
Народних Зборів Алжиру відбулась урочиста церемонія започаткування 
діяльності Групи з міжпарламентських зв'язків з Україною. 

У заході взяли участь Віце-спікер ННЗ пані Гуда Талха, Голова Комітету у 
закордонних справах ННЗ пан Сі Афіф Абдельхамід, керівник групи з міжпарламентських 
зв`язків з нашою державою пан Зенальабідін Дідіш, а також інші впливові члени алжир-
ського Парламенту, представники МЗС та провідних ЗМІ Алжиру. У ході засідання 
наголошено на важливості активізації політичного діалогу, розбудови взаємовигідного 
торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва з Україною. Крім 
цього, алжирські депутати підкреслили необхідність підтримки регулярних міжпарла-
ментських контактів між ННЗ та Верховною Радою України з метою здійснення обміну 
візитами офіційних делегацій, розширення існуючої договірно-правової бази відносин, що 
матиме, зокрема, позитивний вплив на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та 
сприятиме реалізації спільних проектів у галузях сільського господарства, промисловості, 
енергетики та ін. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Алжирі 

 
Зустріч Посла України з Міністром закордонних 

справ Туніської Республіки 
01.02.2019 

Посол України Микола Нагорний 31 січня 2019 р. зустрівся з 
Міністром закордонних справ Туніської Республіки Хмейсом Джгінауі. Про 
це повідомляє Посольство України в Туніській Республіці. 

Очільнику туніського зовнішньополітичного відомства було вручено особисте 
послання Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна в якому, зокрема, міститься 
бачення української сторони  шляхів активізації двостороннього співробітництва. У ході 
зустрічі сторони  обговорили сучасний стан та перспективи розвитку двосторонньої 
співпраці у політичній, торговельно-економічній, освітянській та консульській сферах, а 
також напрями взаємодії між двома державами у рамках міжнародних організацій.  Окрему 
увагу було приділено питанням активізації міжпарламентської співпраці та 
міжрегіонального співробітництва, а також підготовці до проведення у 2019 році чергового 
третього засідання Міжурядової українсько-туніської комісії з питань торговельно-
економічного та технічного співробітництва. Посол висловив сподівання на подальшу 
взаємодію з усього спектру питань, які стосуються захисту суверенітету та територіальної 
цілісності України. Нагадаємо, Посол України Микола Нагорний взяв участь у традиційній 
щорічній зустрічі вищого керівництва Туніської Республіки з керівниками дипломатичних 
представництв, акредитованих в Тунісі. 

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

 

 
 

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Тимчасовий повірений взяв участь у щорічній зустрічі  
Президента Чилі з Дипломатичним корпусом 

 

22.01.2019 

Тимчасовий повірений подякував Лідеру Чилі за підтримку 
територіальної цілісності та суверенітету України. Про це повідомляє 
Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі 

Дипломатична місія України взяла участь у щорічній зустрічі Президента Республіки 
Чилі С. Піньєри із представниками Дипломатичного корпусу. Під час розмови на полях 
заходу Тимчасовий повірений у справах України в Чилі В.Цимбалюк подякував Лідеру 
Чилійської держави за підтримку офіційним Сантьяго територіальної цілісності та 
суверенітету України. 

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

 
Зустріч Посла України в Мексиці Руслана Спіріна з Головним  

координатором з міжнародних відносин Уряду м. Мехіко 
23.01.2019 

Посол України Р.Спірін зустрівся з Головним координатором з 
міжнародних відносин Уряду м. Мехіко Діаною Аларкон Гонсалєс. Про це 
повідомляє Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах. 

Під час зустрічі були обговорені питання активізації українсько-мексиканської 
співпраці між містами-партнерами в рамках підписаної у 1997 році угоди про встановлення 
дружніх зв’язків між м. Києвом та м. Мехіко, можливість організації робочого візиту в 
Україну делегації Уряду м. Мехіко, заходів, які вживаються міською владою для, реалізації їх 
економічного та культурного потенціалу. Окремо Посол України ознайомив 
співрозмовницю з поточною ситуацію в Україні, реформами, що проводяться Урядом країни 
в умовах протистояння російській агресії. Відзначимо, 22 січня 2019 р. Посол України 
Р.Спірін взяв участь у презентації дипломатичному корпусу програми Уряду м. Мехіко на 
2018-2024 роки. У ході презентації Глава Уряду м. Мехіко Клаудія Шейнбаум Пардо 
представила основні напрями роботи міста на шість років, привернувши увагу до важливих 
стратегічних напрямів міжнародного зв'язку та загальні критерії культурної діяльності 
нової адміністрації мексиканської столиці. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Мексиці 
 

 
 
 

 

 
Безвіз між Україною та Уругваєм набуває  

чинності 15 лютого 2019 р. 
24.01.2019 

Угода про взаємне скасування візових вимог та початок дії 
безвізового режиму між Україною та Уругваєм набуває чинності з 15 
лютого 2019 р. Про це повідомляє посольство України в Аргентині.  

"Дозволений громадянам України термін перебування без візи на території Уругваю 
становитиме 90 днів, який може бути поновлений на інший строк у 90 днів", - йдеться у 
повідомленні. Нагадаємо, 27 грудня 2018 р. Кабінет міністрів України затвердив угоду з 
урядом Східної Республіки Уругвай про взаємне скасування візових вимог. Як відомо, 26 
вересня 2018 р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його уругвайський 
колега Луїс Альмагро підписали угоду про встановлення безвізового режиму між країнами. 
Він зазначив, що підписання угоди у присутності президента України Петра Порошенка. 
"Ще з однією країною встановлено безвізовий режим. В присутності Президента в будівлі 
Генасамблеї ООН підписано угоду про це з Уругваєм", – йдеться у повідомленні.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

 
Президент запросив відвідати Україну з візитом  

нового Президента Бразилії 
24.01.2019 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з новим 
Президентом Федеративної Республіки Бразилія Жаіром Болсонаро. Про це 
повідомляє сайт Глави української держави. 

Було наголошено на важливості відновлення повномасштабного двостороннього 
співробітництва за усіма напрямками, що становлять взаємний інтерес. Сторони 
обговорили перспективи активізації торговельно-економічної співпраці, у першу чергу у 
військово-технічній, інвестиційній, енергетичній, науково-технічній та інших сферах. Було 
також домовлено про проведення найближчим часом чергового засідання Міжурядової 
комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Підтверджена зацікавленість у 
перезапуску низки промислових, енергетичних, інфраструктурних та інших проектів, що 
були призупинені за попередньої адміністрації Бразилії. Сторони висловилися за 
необхідність підвищення рівня координації між двома країнами в рамках міжнародних 
організацій, передусім ООН. Президент Бразилії виступив на підтримку незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України. Петро Порошенко та Жаір Болсонаро 
відзначили важливість внеску української громади Бразилії у розвиток відносин дружби та 
стратегічного партнерства між Україною та Бразилією. Президент запросив відвідати  
Україну з візитом нового Президента Бразилії. 

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

 

 
 ТИХОАТЛАНТИЧНИЙ РЕГІОН 
 США 
 

Привабливість України для інвесторів зі США  
істотно зросла – президент USUBC 

 

01.02.2019 

Завдяки низці важливих реформ, а також численних "маленьких 
кроків", які змінюють на краще бізнес-середовище, Україна підняла рівень 
привабливості для американських інвесторів за останні п'ять років. 

"Середовище для ведення бізнесу в Україні впродовж останніх п'яти років стало 
істотно кращим", - розповів президент Американсько-Української Ділової Ради (USUBC) 
Морган Вільямс за результатами зустрічі в Вашингтоні представників американських і 
українських ділових кіл. За його словами, цьому посприяла велика кількість "невеликих 
кроків уперед", а також ряд суттєвих зрушень. Тож зараз американська бізнес-спільнота 
відчуває набагато кращі перспективи в Україні та має більш позитивне бачення. "Вони 
кажуть, що вже відбулося стільки змін, що ми можемо просуватися вперед", - зазначив 
президент Ділової ради. Отже, за його словами, сталося дві важливих речі. З одного боку, 
Україна зробила багато кроків вперед, з іншого, рівень довіри до України міжнародного 
бізнесу суттєво зріс. "Разом ці два фактори стали потужним рушієм у 2018 р., і ми вважаємо, 
що 2019-й має набагато більший потенціал", - підкреслив Вільямс. Коментуючи запитання, 
що Україна має ще зробити, аби бути більш привабливою для інвесторів, президент USUBC 
звернув увагу, насамперед, на агропромисловий сектор як найбільш перспективний для 
іноземних вкладень. Він підкреслив, що, по-перше, американські інвестори зацікавлені, щоб 
в Україні був створений приватний ринок землі. "Тоді вони можуть вкладати набагато 
більше інвестицій в агробізнес, в обладнання, щоб український сільгоспвиробник був більш 
потужним", - зазначив Вільямс. По-друге, за його словами, важливо, щоб Експортно-
Імпортний банк США (EXIM) залишався відкритим для України. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua  
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Мільярди з «повітря»: як заробити на  
відкритих даних держави 

28.01.2019 

До 2025 року оборот ринку відкритих даних України може досягти 
$1,4 млрд – 0,92% ВВП. Оpen data вже принесла нашій країні $746–903 млн, 
або 0,67–0,81% ВВП, у 2017 році.  

Про це на зустрічі з журналістами розповів перший заступник голови Держагентства 
е-урядування Олексій Вискуб, посилаючись на дослідження Київської школи економіки та 
USAID/UK aid проекту TAPAS «Економічний потенціал відкритих даних для України». Як 
абстрактні цифри допомагають отримувати прибуток приватному бізнесу? Яку користь з 
оpen data мають пересічні українці? Яка інформація наразі в ціні? На ці та інші питання 
шукав відповіді Mind. З 2015 міністерства, відомства, державні та комунальні підприємства 
почали відкривати деякі свої дані. Не добровільно. Робити це їх зобов'язують закон «Про 
доступ до публічної інформації» та постанова Кабміну №835. За останні чотири роки стали 
публічними ≈ 600 наборів даних з різних сфер. Наприклад, єдиний реєстр підприємств-
банкрутів; дані про податковий борг: загальна сума, безнадійна заборгованість, сума і 
кількість розстрочок; оцінка результатів фінансово-господарської діяльності підприємств 
державного сектору економіки; держреєстр оцінювачів земель, перелік осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення, тощо. За словами глави Держагентства е-урядування 
Олександра Риженка, вже доступні дані 9603 місцевих бюджетів. Тепер можна контролю-
вати використання коштів на рівні області та навіть села. Відкрито дані ліцензій транспорт-
них засобів на перевезення пасажирів, вантажів і на їх основі створено «Кабінет 
перевізника». На цьому сервісі будь-який користувач за номером авто може перевірити, чи 
користується він послугами одного з 42 794 легальних перевізників. KPI open data. Автори 
дослідження «Економічний потенціал відкритих даних для України» відзначають, що open 
data допомагає зростати економіці, підвищуючи ефективність окремих компаній, сприяючи 
розвитку нових товарів і послуг, а споживачам – приймати кращі рішення.  

Де знайти ці дані? (инфографика) >>>  
По материалам mind.ua 
 

https://nigeria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/69624-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandruk-vzyav-uchasty-u54-ij-sesiji-jekovas-na-rivni-glav-derzhav-ta-uryadiv
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/69970-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandrukzustrivsya-z-delegacijeju-shtatu-imo
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70253-zagolovok--dijalynisty-deputatsykoji-grupi-druzhbi-z-ukrajinoju-u-paralamenti-alzhiru-zapochatkovano
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70184-shhorichna-zustrich-vishhogo-kerivnictva-tunisykoji-respubliki-z-kerivnikami-diplomatichnih-predstavnictv-akreditovanih-v-tunisi
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70259-zustrich-posla-ukrajini-z-ministrom-zakordonnih-sprav-tunisykoji-respubliki
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70055-timchasovij-povirenij-vzyav-uchasty-u-shhorichnij-zustrichi-prezidenta-chili-z-diplomatichnim-korpusom
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70056-posol-ukrajini-ruslan-spirin-vzyav-uchasty-u-prezentaciji-programi-uryadu-m-mehiko-na-2018-2024-roki
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/70090-zustrich-posla-ukrajini-v-meksici-ruslana-spirina-z-golovnim-koordinatorom-z-mizhnarodnih-vidnosin-uryadu-m-mehiko
https://www.unian.ua/tourism/news/10392840-ukrajinci-zmozhut-jizditi-bez-viz-shche-v-odnu-krajinu.html
https://24tv.ua/ukrayina_pidpisala_ugodu_pro_bezviz_shhe_z_odniyeyu_krayinoyu_n1037987
https://www.unian.ua/tourism/news/10420866-z-15-lyutogo-nabuvaye-chinnosti-bezviz-mizh-ukrajinoyu-ta-urugvayem.html
https://www.president.gov.ua/news/prezident-zaprosiv-vidvidati-ukrayinu-z-vizitom-novogo-prezi-52738
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2631495-privablivist-ukraini-dla-investoriv-zi-ssa-istotno-zrosla-prezident-usubc.html
https://mind.ua/publications/20193032-milyardi-z-povitrya-yak-zarobiti-na-vidkritih-danih-derzhavi
http://www.iec-expo.com.ua/uk/
http://nigeria.mfa.gov.ua/ua
http://algeria.mfa.gov.ua/ua
http://mexico.mfa.gov.ua/ua
http://brazil.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua
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Офіс визначив ТОП-100 найбільших  
платників податків за 2018 р. 

25.01.2019 

ТОП-100 найбільших компаній Офісу найбільших платників податків 
ДФС України перерахували до зведеного бюджету 291,7 млрд грн, ця цифра 
більше на 14 % у порівнянні з минулорічними показниками. 

 

Аналіз найбільших компаній-платників, які обслуговуються в Офісі проведено за 
галузевим принципом – нафтогазова промисловість, електроенергетика, металургія, 
банківський сектор, тютюнова галузь, сфера зв’язку.  

 

 ТОП – 100: 22 компанії добувної сфери: АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" – 41  255,8 млн 
грн.; НАK "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" хед-офіс  (головне управління) – 28 115,5  млн грн.; ПАТ  
"УКРНАФТА" – 15 544,5  млн грн.; ПРАТ  "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" – 6 140,8  млн грн.; 
ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" – 5 659,2  млн грн.; ПАТ "ПІВДГЗК" – 3 364,4 млн грн.; 
ПРАТ  "ВК"УКРНАФТОБУРІННЯ" – 3 281,1  млн грн.; ПРАТ "ПІВНГЗК" – 2 830,3 млн грн.; ПРАТ 
"ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК" – 1 692,5  млн грн.; ПРАТ "ІНГЗК" – 1 678,7 млн грн.; ПРАТ "ПРИРОДНІ 
РЕСУРСИ" – 1 414,2  млн грн.; ПРАТ "ЦГЗК" – 1 260,1 млн грн.; ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ 
"ПОКРОВСЬКЕ" – 1 036,8  млн грн.; СП "ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ" – 1 
027,7млн грн.; ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" – 838,2  млн грн.; ПРЕДСТАВНИЦТВО "РЕГАЛ 
ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД" – 700,3  млн грн.; ТОВ "КУБ-ГАЗ" – 685,5  млн грн.; ТОВ 
"ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" – 675,7  млн грн.; ПРАТ "ЗЗРК" – 619,7  млн грн.; ПРАТ 
"УКРГАЗВИДОБУТОК" – 612,9  млн грн.; АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" – 552,6  млн грн.; ДП 
"АРТЕМСІЛЬ" - 530,5 млн грн. 10 компаній енергетичного сектору:  ДП "ЕНЕРГОРИНОК" – 
6 541,9 млн грн.; ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" – 6 407,1  млн грн.; ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" – 2 936,5  
млн грн.; ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" – 1 996,7  млн грн.; ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" – 1 271,7  
млн грн.; ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" – 1 257,8  млн грн.; ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" – 1 046,1  млн 
грн.; ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" – 780,7  млн грн.; ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" – 642,1  млн грн.; АТ 
"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" – 521,2  млн грн. 17 підприємств транспортної 
галузі:  АТ "УКРТРАНСГАЗ" – 6 636,6 млн грн.; ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" – 5 224,1  млн грн.; ДП 
"АМПУ" – 3 048,9  млн грн.; ТОВ "НОВА ПОШТА" – 1 615,6  млн грн.; ДП "МА "БОРИСПІЛЬ" – 1 
602,9 млн грн.; ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК" – 1 462,9  млн грн.; РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ 
"ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" – 1 095,1  млн грн.; 
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" – 961,5  млн 
грн.; РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" – 891,3  
млн грн.; АТ "УКРТРАНСНАФТА" – 860,6  млн грн.; ТОВ "ЛОГІСТИК ЮНІОН" – 833,8 млн грн.; 
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" – 
808,9  млн грн.; РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ"УКРАЇНСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ" – 788,6  млн грн.; ТОВ "ЛЕМТРАНС" – 602,4  млн грн.; РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ 
"ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" – 572,3  млн грн.; ДП 
"МТП"ЮЖНИЙ" – 519,9  млн грн.; ПАТ "УКРПОШТА" – 515,1 млн грн.  8 фірм, що 
займаються виробництвом міцних спиртних напоїв, а також вина і пива:  ПРАТ 
"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" – 2 928,6  млн грн.; ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ" – 2 
030,6  млн грн.; ПАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" – 1 595,7  млн грн.; ТОВ "УДК" – 1 529,1  млн грн.; 
ПРАТ "ОБОЛОНЬ" – 1 245,8  млн грн.; ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" – 1 105,8  млн грн.; ТОВ "НАПОЇ 
ПЛЮС" – 647,4  млн грн.; ТОВ "АТЛАНТІС" – 582,6  млн грн.;  7 металургійних компаній:  
ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" – 3 928,4  млн грн.; ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" – 2 253,4  
млн грн.; ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" – 2 134,3  млн грн.; ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" – 1 572,2  млн 
грн.; ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" – 739,9  млн грн.; ПРАТ "ДМЗ" – 569,1  млн грн.; ПАТ 
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ " , ПАТ "ДМК" – 524,2  млн грн.;  1 машинобудівний завод: 
АТ "МОТОР СІЧ" – 877,3  млн грн.; 9 банків: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 3 123,9  млн грн.; АТ 
"УКРЕКСІМБАНК" – 1 238,4млн грн.; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" – 1 077,5  млн грн.; 
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" – 859,3  млн грн.; ПАТ"УКРСОЦБАНК" – 804,9  млн грн.; ПАТ "ПУМБ" – 
714,4  млн грн.; АТ "УКРСИББАНК" – 546,3  млн грн.; ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – 546,2  
млн грн.; АБ "УКРГАЗБАНК" – 525,9  млн грн. 4 компанії, які займаються виробництвом 
тютюнових виробів:  ПРАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ "В.А.Т.- ПРИЛУКИ" – 16 050,9  млн 
грн.; ПРАТ "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" – 14 772,6  млн грн.; ПАТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ 
УКРАЇНА" – 9 657,6  млн грн.; АТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" – 7 402,7  млн 
грн.  4 компанії сфери зв’язку:  ПРАТ "КИЇВСТАР" – 5 047,7  млн грн.; ПРАТ "ВФ УКРАЇНА" – 
2 439,1  млн грн.; ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" – 1 309,9  млн грн.; ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" – 920,8  млн 
грн.;  5 підприємств оптової торгівлі: ТОВ "ЕСКО-ПІВНІЧ" – 2 413,4  млн грн.; ТОВ "ТЕДІС 
УКРАЇНА" – 1 706,2  млн грн.; ТОВ "МОНСАНТО УКРАЇНА" – 678,5  млн грн.; 
ТОВ"СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" – 542,5  млн грн.; ТОВ"БАЙЄР" – 531,8  млн грн.;  4 
підприємства роздрібної торгівлі: ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" – 4 760,4  млн грн.; ТОВ "ЕПІЦЕНТР 
К" – 2 332,4  млн грн.; ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" – 1 005,5  млн грн.; ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ 
УКРАЇНА" – 809,7  млн грн.;  2 підприємства-виробники коксу та продуктів нафто 
перероблення: ПАТ "УКРТАТНАФТА" – 9 126,9  млн грн.; ПРАТ "АКХЗ" – 1 117,7  млн грн.;     

Надходження від ФПГ. Найбільше надходжень податкових платежів до зведеного 
бюджету по Україні за 12 місяців 2018 р. було сплачено такими кластерними об’єднаннями: 
НАК "Нафтогаз України" – 93 306,6 млн грн, що на 11 133,2 млн грн, або на 13,5% більше, 
аніж за аналогічний період минулого року. Група забезпечила 23,3% загальних  податкових 
надходжень до зведеного бюджету України. SKM – 90 186,8  млн грн., що на 13 242,3 млн 
грн, або на 17,2% більше аналогічного періоду минулого року. Питома вага надходжень 
об’єднання до загальних надходжень усіх платників України становить 22,6%. В тому 
числі слід виокремити  такі підгрупи:  SKM/Метінвест – 20 353,4 млн грн, що на 6 319,6 
млн грн, або на 45,0% більше аналогічного періоду минулого року. Група «Метінвест» 
забезпечує 5,1% загальних надходжень зведеного бюджету України;  SKM/ДТЕК – 20 235,4 
млн грн., що на 2 386,3 млн грн, або на 13,7% більше аналогічного періоду минулого року. 
«ДТЕК» забезпечує 5,1 % загальних надходжень зведеного бюджету України;  Приват – 13 
207,6 млн грн, що на 941,6 млн грн, або на 7,7% більше аналогічного періоду минулого року. 
«Приват» забезпечує 3,3% загальних надходжень зведеного бюджету України;  
УКРЗАЛІЗНИЦЯ – 11 297,1 млн грн, що на 765,8 млн грн, або на 7,3% більше аналогічного 
періоду минулого року. «Укрзалізниця» забезпечує 2,8% загальних надходжень зведеного 
бюджету України;  НАЕК "Енергоатом" – 6 515,9 млн грн, що на 2 258,9 млн грн, або на 
25,7% МЕНШЕ аналогічного періоду минулого року. «НАЕК "Енергоатом"» забезпечує 1,6 % 
загальних надходжень усіх платників України; АТБ-Маркет – 6 900,8 мн грн, що на 2 039,4 
млн грн, або на 42,0% більше аналогічного періоду минулого року. АТБ - Маркет забезпечує 
1,7% надходжень зведеного бюджету України. 

Читати повністю >>>                                                              Додаткові матеріали >>> 
За матеріалами Офісу великих платників податків ДФС 
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НБУ оцінив зростання економіки  
України в 2018 році 

31.01.2019 

За оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіка 
зросла максимально за сім років - на 3,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з 
посилання на прес-службу НБУ. 

Як зазначили в НБУ, у 2019 році, зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%. 
"Це пов’язано з жорсткою монетарною політикою, необхідною для зниження інфляції до 
цілі, та стриманою фіскальною політикою, зумовленою погашенням значних обсягів 
державного боргу цього року", - зазначили в НБУ. Крім того, очікується зниження врожаю 
зернових після рекорду, який зробив сільське господарство основним драйвером 
економічного зростання у 2018 році. Додатковим фактором буде поступове уповільнення 
глобальної економіки та обсягів світової торгівлі, зокрема, через вплив протекціоністських 
заходів у світі, вважають у Нацбанку. З наступного року реальне зростання економіки почне 
прискорюватися: до 2,9% та 3,7% у 2020 та 2021 роках відповідно. Цьому сприятимуть 
поступове пом’якшення монетарної політики, що стимулюватиме внутрішній попит, а 
також пожвавлення інвестиційної активності після зменшення невизначеності щодо 
політичної ситуації, прогнозують в НБУ. Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 25 
жовтня 2018 року залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 
3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році. Нагадаємо, за даними Державної 
служби статистики, реальний ВВП України в III кварталі 2018 року по відношенню до 
аналогічного періоду минулого року зріс на 2,8%. За даними статистичного відомства, ВВП 
України виріс у I кварталі 2018 року на 3,1%, у II кварталі - на 3,8%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 
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Citigroup випустила кредитні ноти  

під гривневі ОВДП 
30.01.2019 

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) випустила кредитні ноти 
під гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 777,42 млн 
гривень. Про це повідомляє finance.ua 

Citigroup Global Markets Holdings Inc. випустила кредитні ноти (CLN) під гривневі 
ОВДП з терміном погашення 8 квітня 2019 року, йдеться в повідомленні біржі Euronext 
Dublin. Citigroup Global Markets Holdings Inc. була одним з інвесторів в український держборг 
восени 2017 року, коли випускала Ukraine Credit Linked Unsecured Notes під “заставу” 
гривневих ОВДП. Загальний випуск тоді склав 3,3 млрд гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
Мінфін розмістив облігацій  

на рекордну суму 
30.01.2019 

Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій 
внутрішньої держпозики у вівторок, 29 січня, залучило до держбюджету 18,3 
мільярда гривень. Про це йдеться в даних на сайті міністерства. 

Гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 91, 154, 161, 280, 364 
дні із середньозваженою дохідністю 19,48%, 18,98%, 18,96%, 18,5%, 18,47% річних, 
відповідно. Суми розміщення - 3,692 млрд грн, 1,975 млрд грн, 1,806 млрд грн, 1,339 млрд 
грн, 0,175 млрд грн. При цьому Мінфін відмовився розміщувати цінні папери на 1666 днів 
під 17-18%. Доларові папери розміщені з терміном обігу 22 дні на 285,6 млн доларів під 
6,25% річних, 78 днів - на 37,6 млн доларів під 6,25% річних, 140 днів - на 0,49 млн доларів 
під 6,7 % річних і 266 днів - на 7,03 млн доларів під 7,25% річних. В євро ОВДП були 
розміщені з терміном обігу 71 день на 5,633 млн євро під 4,5% річних. Варто зазначити, що 
сьогодні Мінфіну необхідно погасити ОВДП, приблизно, на 4,4 млрд грн і 354 млн доларів. У 
2018 р. Міністерство фінансів за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної 
позики профінансував держбюджет на 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн 
євро. Загалом у минулому році запозичення склали 286,4 млрд грн при плані в 308,3 млрд 
грн, з яких внутрішні - 174,2 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами korrespondent.net 

 
Держборг України у ВВП у 2018 р. 

скоротився до 62,7% 

31.01.2019 
Державний і гарантований державою борг України у 2018 р. 

скоротився до ВВП з 71,8% до 62,7%, такі оперативні дані повідомило 
Міністерство фінансів на своїй сторінці в соцмережі Facebook. 

Водночас Мінфін нагадав, що за абсолютним значенням сукупний держборг зріс: у 
гривневому вимірі - на 26,94 млрд грн, до 2 трлн 168,63 млрд грн, у доларовому - на $2 
млрд, до $78,3 млрд. Прямий держборг на кінець минулого року становив 85,8%. Як 
повідомлялося, наприкінці серпня 2018 року уряд України переглянув середньострокову 
стратегію управління держборгом, встановивши більш жорсткі цілі щодо скорочення 
прямого державного боргу до ВВП, зокрема, про зниження його до 60% ВВП на кінець 2018 
року замість раніше запланованої планки в 62% ВВП. Документ передбачає скорочення 
цього показника до 52% до кінця 2019 року і до 49% - до 2020 року. Держборг України за 
2017 року зріс на 11,1% - до 1833,7 млрд грн, або $65,3 млрд, зокрема зовнішній - до $38,5 
млрд, однак до ВВП він знизився з 69,2% до 61,5%, а з урахуванням гарантованого 
державою боргу - з 80,9% ВВП до 71,8% ВВП. Як повідомлялося, співвідношення сукупного 
державного (прямого) та гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося з 81 до 72 
вісотків. Раніше мінфін повідомляв, що цього року планується запозичити ще 345,9 
мільярда гривень, у тому числі на внутрішньому ринку - 202 мільярда гривень і 143,9 
мільярда гривень - на зовнішньому. В мінфіні наголосили, що продовження країної реформ, 
які передбачені у меморандумі з Міжнародним валютним фондом, є гарантією доступу до 
зовнішнього фінансування. Цього року Україна має повернути боргів на 14 мільярдів 
доларів. Як зазначено в макроекономічному огляді і прогнозі за січень 2019 року, зокрема 
платежі в іноземній валюті становитимуть близько дев'яти мільярдів доларів, повідомила 
агенція "Укрінформ". Минулого року Міжнародний валютний фонд затвердив нову 14-
місячну програму кредитування Stand-by (SBA) для України на загальну суму 3,9 мільярда 
доларів. Перший транш розміром близько 1,4 мільярда доларів Україна отримала в грудні. 
До кінця 2019 року МВФ планує виділити Україні ще два транші на загальну суму 2,6 
мільярда доларів, йдеться у останньому аналітичному звіті фонду. Виділення другого й 
третього траншів заплановані відповідно на 15 травня та на 15 листопада 2019 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua, dw.com 
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ  

 
Иностранные инвесторы не спешат  

вкладывать в Украину 
01.02.2019 

За 2018 год чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
Украину составил 2,4 млрд долл. Это на 200 млн долл. меньше, чем было в 
2017 году. Такие данные обнародовала пресс-служба НБУ. 

Как сообщается, 58% ПИИ в 2018 году были направлены в реальный сектор 
экономики – 1,4 млрд долл. "Инвестиции в финансовый сектор составили 42% от общего 
объема, из них почти половина – операции банковского сектора по переоформлению долга 
в уставный капитал", – подсчитали в Нацбанке. В то же время чистый приток капитала по 
финансовому счету вырос до 7,5 млрд долл., по сравнению с 5 млрд долл. в 2017 году. "По 
результатам года преобладал приток частного сектора, однако в конце года значительно 
увеличилась роль государственного сектора. В частности, в IV квартале правительство 
разместило еврооблигации на 2 млрд долл. и привлекло финансирование от Всемирного 
банка и ЕС на общую сумму в 1 млрд долл. в эквиваленте", – подчеркнули в НБУ. 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 

 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ 

 
Кризис: в Украине продолжается  

упадок промышленности 
29.01.2019 

За последний год промышленное производство в Украине сократилось 
на 3,5%, причем производство товаров потребления упало на 5%. Об этом 
сообщает Госстат, передает etcetera.media 

Хотя в целом промышленность показала «минус», отдельные сектора все же 
выросли. В первую очередь, это касается энергетики и теплоснабжения. Благодаря росту 
тарифов для населения и промышленных потребителей, они показали 9% и 11% роста 
соответственно. Больше всего с декабря 2017 по ноябрь 2018 года сократилась 
перерабатывающая промышленность – на 8,5%. Производство инвестиционных товаров 
(оборудования и полуфабрикатов) упало на 8,8%, потребительских товаров – на 5%. 
Отметим, что с 2005 года доля отечественных товаров на внутреннем рынке сократилась с 
70% до 52%. При этом доля украинских промтоваров составляет менее трети. 
Необходимость импортировать даже самые необходимые товары массового потребления 
приводит к постоянному превышению импорта над экспортом. Валюта уходит из страны, 
что чревато повторяющимися кризисами с девальвацией валюты. По мнению экономистов 
Олега Устенко и Виктора Скаршевского, 2017–2018 годы были благоприятны для Украины 
благодаря высоким ценам на металл и зерно в мире. Однако эксперты отмечают, что 
ожидающийся в ближайшие год-два экономический кризис приведет к удешевлению 
сырья. Таким образом, Украине угрожает еще одно падение ВВП, курса гривни и, как 
результат, уровня жизни большинства граждан. 

Читать полностью >>> 
По материалам etcetera.media 

 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Названо найбільших торгівельних 

партнерів України 
23.01.2019 

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України минулого року досягло 
8,8 млрд доларів, оскільки імпорт в Україну за цей період зріс на 16,7%, а 
експорт лише на 9,9%. Про це повідомляє 1NEWS. 

Так, якщо загальні надходження від експорту продукції минулого року склали 43,2 
млрд доларів, то загальний показник імпорту склав 52,1 млрд доларів. Найбільшими 
торговельними партнерами України наразі є Білорусь, куди Україна експортувала продукції 
на суму 1,1 млрд доларів (імпорт з Білорусі склав 3,5 млрд доларів), Єгипет (1,4 млрд 
доларів експорту і 85,5 млн доларів імпорту), Індія (1,9 млрд доларів експорту і 553 млн 
доларів імпорту), Італія (2,4 млрд доларів експорту і 1,8 млрд доларів імпорту), Іспанія (1,1 
млрд дол. експорту і 568 млн доларів імпорту), Китай (1,9 млрд доларів експорту, 6,8 млрд 
доларів імпорту). Крім того, 1,4 млрд доларів Україна отримує за експорт продуктів в 
Нідерланди, 2 млрд – від Німеччини, 4,4 млрд – від ОАЕ, 3 млрд – з Польщі, 3,3 млрд – від РФ, 
1 млрд доларів – з США, 2,2 млрд – з Туреччини, 1,5 млрд – з Угорщини. 

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

 
Внешняя торговля: почему покупаем  

больше, чем продаем 

23.01.2019 
В Украине за 2018 г. объем внешней торговли товарами составил 104 

млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 г. (92,7 млрд долл.). Об 
этом пишет segodnya.ua 

 
Но, несмотря на это, увеличился и дефицит внешней торговли, то есть Украина 

экспортирует гораздо меньше товаров, нежели импортирует. Согласно данным 
Государственной фискальной службы, экспорт товаров в 2018 г. из Украины вырос на 9% 
до 47,3 млрд долл., импорт – на 15% до 56,8 млрд долл. Тем не менее, отрицательное сальдо 
внешней торговли за 2018 год составляет 9,5 млрд долларов, тогда как годом ранее оно 
составляло 6,2 млрд. Получается, что Украина в 2018 г. закупила товаров на 9,5 млрд 
долларов больше, чем продала. Сайт "Сегодня" разбирался, почему увеличился дефицит 
внешней торговли, с чем это связано и чего ждать в 2019 г. 

 
Что продаем и покупаем. Наибольшую долю в экспорте составляют продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долл. (39,3% от общего 
экспорта). На втором месте – металлы и изделия из них – 11,6 млрд долл. (24,6%). Следом 
идут машины, оборудование и транспорт – 5,4 млрд долл. (11,4%), затем минеральные 
продукты – 3,4 млрд долл. (7,1%). Основная часть экспорта товаров идет в Европейский 
союз – 20,1 млрд долл. (42%), в другие страны Украина продала товаров также на 20,1 млрд 
долл. (43%), а в страны СНГ экспорт составил 7 млрд долл. (15%). Что касается импорта, то 
больше всего наша страна купила машин, оборудования и транспорта – на 17, 4 млрд 
долларов, топливно-энергетических товаров на 13,5 млрд долл., а продукции химической 
промышленности на 10,6 млрд долл. Региональная структура импорта разделилась похоже 
с экспортом. Так, больше всего Украина купила товаров в странах ЕС – на 24,2 млрд 
долларов, в других странах на 19,3 млрд долл., а в странах СНГ – на 13,2 млрд долларов. 
Несмотря на это, самым крупным торговым партнером Украины до сих пор остается 
Россия. По данным Госстата, за 11 месяцев 2018 г. экспорт в Россию у нас составил 3,3 млрд 
долларов (7,7% от общего экспорта), а импорт оттуда – 7,4 млрд долларов (14,2% от общего 
импорта), что на данный момент является самым крупным показателем среди всех стран. 

 
Почему образовался дефицит внешней торговки. Эксперты уверены, что отрица-

тельное торговое сальдо в 2018 г. увеличилось из-за роста покупательной способности 
граждан. "Учитывая нашу сырьевую структуру экономики, получается, что, как только 
вырастает благосостояние наших граждан, растут зарплаты, пенсии, социальные выплаты 

и т.д., происходит и рост импорта. Своей продукции мы изготавливаем очень мало, поэтому 
все это импортируется. Таким образом, рост благосостояние у нас автоматически ведет к 
росту импорта, а рост импорта, в свою очередь, приводит к росту отрицательного 
торгового сальдо", – отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук. Василий Юрчишин, 
директор экономических программ Центра Разумкова также говорит, что укрепление курса 
гривни спровоцировало рост покупательной способности населения. "Один из факторов – в 
2018 г. была достаточно стабильная гривна, она даже укрепилась к концу года. В условиях, 
хоть слабой, но позитивной динамики, и крепкой гривны, резко растет покупательная 
способность населения, особенно к импортным товарам. Т.е. склонность к потреблению 
импортных товаров для Украины очень высока", – поясняет эксперт. Другой важный аспект 
связан с тем, что Украина импортирует много топливных материалов, нефти, газа и т.д., а 
цены на них в этом году существенно выросли. Юрчишин поясняет, что Украина по-
прежнему остается энергетическим и сырьевым импортером, хоть объемы потребления 
постепенно и снижаются. "Хотя, мы несколько снизили общий объем потребления, но, по 
сравнению с другими группами, и учитывая потребности Украины для обеспечения 
экономики, энергосырьевой сектор остается достаточно значимым. Особенно, если мы 
посмотрим на ядерную составляющую. Сырье мы практически все покупаем, 
комплектующие для ядерной энергетики также покупаем. У нас есть такие ниши, которые 
мы пока не можем заменить. То же самое касается и химический удобрений и т.д.", – 
комментирует ситуацию эксперт. 

 
Какие перспективы для внешней торговки. Эксперты поясняют, что в первую 

очередь в стране нужно менять структуру экономики. Ведь отрицательное торговое сальдо 
не может долго держаться без существенного вреда. "Очень долго сохранять 
отрицательное торговое сальдо невозможно, потому что происходит накопление этого 
негатива от отрицательного сальдо. Оно, в определенной степени, покрывается за счет 
других платежей, например, за счет перечислений заробитчан. Но в случае обвала на 
рынках, экспорт на наши виды продукции сократится, а импорт, связанный с готовой 
продукцией, которую потребляют украинцы, так быстро сократить невозможно. В 
результате происходит стремительное ухудшение торгового сальдо и, следовательно, 
потом достаточно какого-то повода, чтобы начался обвал национальной валюты", – 
поясняет Борис Кушнирук. Он добавляет, что нужно проводить реформы, которые бы 
способствовали увеличению не сырьевого экспорта, а экспорта товаров с большим уровнем 
добавленной стоимости (на таких товарах перепады на рынках менее ощутимы, у них нет 
такого колебания цен), в этом случае была бы возможность более уверенно управлять 
экономическими процессами. Кроме того, эксперты отмечают, что стоит перестраивать 
украинское производство и отходить от российских поставщиков. "Не знаю, почему за эти 
года по целой группе товаров не удалось перестроиться. В частности, мне представляется, 
что химическая промышленность, производство удобрений могло бы более активно 
работать на переориентацию. Возможно, производителям гораздо легче и удобнее 
оставаться зависимыми от российских поставщиков", – подытожил Юрчишин. 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 

 
Експорт України збільшився, але сальдо зовнішньоекономічної  

торгівлі залишається негативним 

28.01.2019 
Якщо країна орієнтується на участь у міжнародній торгівлі, то частину 

національної продукції вона має виробляти спеціально для продажу за 
кордоном. Її реалізація стає національним експортом.  

 
Товарний експорт має певну частку у ВВП кожної країни, в Україні вона перевищує 

50%. Вагомий експорт сприяє зростанню ВВП, сукупного попиту, створенню робочих місць 
та стає джерелом припливу валюти до країни. Збільшення експорту як складової ВВП веде 
до підвищення підсумкового показника розвитку країни, а відтак, сприяє її економічному 
зростанню, активізує інвестиційний попит і зайнятість. Приблизно 1/5 доходів розвинених 
країн і 1/3 доходів країн, що розвиваються, безпосередньо залежать від 
експорту.Отримавши виручку, експортери можуть інвестувати її, розміщувати замовлення 
в суміжних галузях, сприяючи розвитку внутрішнього ринку. Приплив валюти, яку 
приносить країні експорт, дозволяє оплатити імпорт, розширити коло й асортимент 
споживання в країні. 

 
Втримати баланс. Зовнішньоторговельний баланс країни - це співвідношення 

вартості товарів, вивезених країною, та вартості товарів, ввезених нею за певний період 
часу. Він включає фактично сплачені та проведені в кредит товарні угоди. Якщо 
торговельний баланс має позитивне сальдо, це означає, що в грошовому еквіваленті 
товарів за кордон (експорт) було відправлено більше, ніж отримано з інших країн (імпорт). 
Якщо сальдо негативне, то ввезення товарів переважає. Власне, позитивний торговельний 
баланс говорить також про попит на товари тієї чи іншої країни на міжнародному ринку. 
Показовими прикладами можуть слугувати такі країни, як Німеччина та Китай, чий 
позитивний зовнішньоторговельний баланс 2016 р. складав $300 млрд та $200 млрд 
відповідно. Це найбільші показники того року. Така ситуація характерна також для країн 
півночі Європи: Нідерландів, Данії, Швеції, а також Швейцарії. У світовій практиці 
прийнято вважати, що негативне сальдо — це погана тенденція, оскільки надмірний 
імпорт негативно впливає на вітчизняного виробника. Міжнародний валютний фонд у 
своїх рекомендаціях і в умовах надання кредитів вказує на необхідність вжиття заходів для 
досягнення країнами позитивного торговельного балансу. Водночас вже кілька років 
поспіль у США спостерігається негативний торговельний баланс: від’ємне сальдо досягає 
кількох десятків мільярдів доларів. При цьому умови життя в США були еталоном 
благополуччя для інших країн. 

 
Знову мінус. За підсумками січня-жовтня минулого року, порівняно з показниками 

аналогічного періоду 2017 р., експорт українських товарів та послуг збільшився на 10,3% і 
склав $38,8 млрд. Так, загалом український експорт зростає, і це не може не тішити, але 
разом з ним збільшується й імпорт. За згаданий період 2018 р. в Україну було ввезено 
товарів на $46,7 млрд, що на 17% більше за показник аналогічного періоду 2017 р. Сальдо 
зовнішньоекономічної торгівлі залишається негативним: українці купили на $7,9 млрд 
більше, ніж продали. Нашим основним торговельним партнером з часткою у 43,3% 
загального обсягу залишається ЄС. Впродовж січня — жовтня минулого року до країн 
Європейського Союзу Україна експортувала товарів на $16,8 млрд, що на 16% більше, ніж за 
січень-жовтень 2017 р. Другими за значенням покупцями наших товарів є країни Азії: до 
них було експортовано продукції на $11,3 млрд, що становить 29,1% загального експорту. 
Найбільшу частку експорту України в першій половині 2018 р. забезпечила продукція 
металургійної та аграрної промисловостей. Найбільше її в нас купують Польща, Німеччина, 
Італія, Туреччина та Нідерланди. Після кризових 2014-2016 рр. показники українського 
експорту поступово стабілізуються. Вітчизняні виробники виходять на нові ринки. Нашим 
експортерам ще важко конкурувати з європейськими чи азійськими товарами, але вони 
успішно вчаться долати труднощі. Тим більше що мають конкурентні переваги у вигляді 
низької ціни на власні товари завдяки нижчій вартості праці. За умов збереження 
стабільної політичної та соціальної ситуації в України є всі підстави вважати, що експорт 
зростатиме й надалі, а частка імпорту зменшуватиметься. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Як прошла зустріч БІЗНЕСу з 
українськими експортерами >>> 

За матеріалами business.ua 

https://www.minprom.ua/news/250903.html
https://etcetera.media/krizis-v-ukraine-prodolzhaetsya-upadok-promyishlennosti.html
https://1news.com.ua/ukraine/nazvano-naybilshih-torgivelnih-partneriv-ukrayini.html
https://www.segodnya.ua/economics/enews/vneshnyaya-torgovlya-pochemu-pokupaem-bolshe-chem-prodaem-1209954.html
https://business.ua/vlast/item/4558-eksport-ukrainy-zbilshyvsia-ale-saldo-zovnishnoekonomichnoi-torhivli-zalyshaietsia-nehatyvnym
https://business.ua/biznes/item/4559-u-poshukakh-vzaiemodii-yak-proshla-zustrich-biznesu-z-ukrainskymy-eksporteramy
https://business.ua/biznes/item/4559-u-poshukakh-vzaiemodii-yak-proshla-zustrich-biznesu-z-ukrainskymy-eksporteramy
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Мінфін затвердив орієнтовний план заходів  
щодо бюджетної декларації 

28.01.2019 
Міністерство фінансів України затвердило орієнтовний план заходів з 

розробки бюджетної декларації на 2020–2022 рр. Про це повідомляється на 
сайті відомства, передає ukrinform.ua 

“Міністерство фінансів затвердило орієнтовний план заходів із забезпечення 
складання Бюджетної декларації на 2020–2022 роки та проекту Державного бюджету на 
2020 рік. Документ містить перелік процедур та заходів бюджетного процесу з 
орієнтовними термінами їх виконання, включаючи новації бюджетного процесу, які набули 
чинності після підписання Президентом України Закону «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного 
планування)»., - йдеться у повідомленні. Зазначається, що перехід на середньострокове 
бюджетне планування - це головна бюджетна реформа країни. За словами, міністра МФУ 
Оксани Макрарової, нову бюджетну декларацію буде розглянуто Кабміном до травня 2019 
року. «Нову Бюджетну декларацію ми будемо подавати до 15 травня на розгляд Кабінету 
Міністрів і розраховуємо на її затвердження Парламентом до 15 липня, щоб мати на 
наступні три роки чіткі орієнтири політики та показники і вчасно – до 15 вересня – подати 
проект Державного бюджету», - сказала Маркарова. 

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

 
Детальный анализ исполнения бюджета за 2018 год.  

ИНФОГРАФИКА 

28.01.2019 
Бюджет государства был исполнен в 2018 году без секвестра и с 

общим дефицитом 66 млрд. гривен или 1.8% ВВП. Это ниже планового 
дефицита в 2.5% ВВП, пишет Даниил Монин на uainfo.org 

Доходы сводного бюджета составили 1184 млрд. Это на 17 млрд. выше плана 
Минфина. Расходы сводного бюджета составили 1250 млрд. Доходы от ЕСВ составили 228 
млрд. гривен. Таким образом сводные доходы государства в 2018 году оцениваются в 1412 
млрд. гривен или прогнозируемо 39.5% ВВП. А расходы государства составили 1478 млрд. 
или прогнозируемо 41.3% ВВП. Это ниже, чем в 2017 году, когда доходы составили 40.1% 
ВВП. Но основное падение за счёт отсутствия доходов по спецконфискациям в 2017 году 
(1% ВВП). В целом налоговые доходы даже выросли за счёт роста НДФЛ и ЕСВ на 26%: 
официальные зарплаты продолжают расти быстрее роста экономики. Также хороший 
результат дал налог на прибыль в связи с минимальной девальвацией (плюс 15 млрд. от 
плана). Но при этом недобор по НДС составил 10 млрд. Это ожидаемо. Ибо девальвация даёт 
большие доходы по НДС и меньше доходов на прибыль и наоборот – стабильность валюты 
даёт больше прибыли экономике и меньше доходов от НДС.  Самое неожиданное в расходах 
– это расходы по обслуживанию долгов. Всего 116 млрд. вместо 131 млрд. по плану. Для меня 
это удивительно. Мой прогноз был 124 млрд., и по итогам 11 месяцев расходы составляли 
уже 112 млрд. Таким образом, Минфин, возможно, не провел часть расходов по этой статье 
или перенёс расходы по обслуживанию долга 12-го месяца на январь. В целом такой 
результат 2018 года даёт все основания говорить, что расходы на обслуживание долгов на 
2019 год в размере 146 млрд. гривен завышены, и вероятно расходы на обслуживание 
долга в 2019 году составят 125-135 млрд. гривен. Государство имеет резерв млрд .10-20 по 
этой статье, который вероятно перейдёт в статью субсидии ЖКХ, когда по планам 
правительства повышение цены на газ с 01.05.19 составит около 15%, что потребует 
большего объёма субсидий. Бюджет обороны неожиданно был увеличен в декабре на 7 
млрд. и полностью использован. В декабре вообще использовали 25% годового оборонного 
бюджета. Более того, ещё под госгарантии в самом конце года (27-28 декабря) военные 
заводы получили в добавок ещё 5 млрд. кредитов (смотри картинку 3). Под какие цели – 
неизвестно. Также очень сильно вырос и бюджет МВД. Но в целом перед выборами бюджет 
на безопасность вырос с 5% ВВП до 6% ВВП. Возможно, это ресурс на выборы для 
Народного фронта и БПП на 2019 год. Выборы на носу также ощутились по 2-м статьям. 
Во-первых, расходы на пенсии выросли с 295 до 358 млрд. или на 21.3%, что выше 
номинального роста экономики (первичный бюджет ПФ был 345 млрд .гривен). Ну и, 
конечно святое, в феодальной системе рост расходов на экономическую деятельность 
перед выборами. Рост расходов на 37% с 102 млрд. в 2017 до 140 млрд. в 2018 году. При 
этом на дороги потратили 60 млрд. гривен. В целом за 2 года рост расходов на 
экономическую деятельность составил 212%. А в декабре 2018 года бюджеты расписали 33 
млрд. гривен на экономическую деятельность или 24% годового бюджета. Субсидии ЖКХ, 
социальная помощь и обслуживание долга – это самые сокращаемые в % ВВП статьи 
бюджета. Так, расходы обслуживания долга сократились с 3.7% до 3.2% ВВП, а расходы на 
субсидии и социалку с 5.7% до 5% ВВП. В целом, если смотреть вперёд, я не вижу проблем 
исполнения бюджета 2019 году ни в доходной части, ни в расходной части, ни в части 
финансирования.  И это хорошо. Это позволяет после выборов начать проводить новую 
экономическую политику с чистого листа, если закрыть глаза на соглашение с МВФ, 
которое очень сильно ограничивает Украину в экономических реформах! 

Читать полностью (инфографика) >>>                                                           © Даниил Монин 

По материалам uainfo.org 
 

Госбюджет Украины в 2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд грн –  
Казначейская служба Украины 

29.01.2019 

Государственный бюджет Украины за 2018 г. выполнен с дефицитом 
59,2 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете уровне 94,1 млрд 
грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКС) на сайте. 

Согласно ее данным, общий фонд госбюджета в 2018 году был сведен с дефицитом 
45,1 млрд грн при плане 58 млрд грн. Госказначейство уточняет, что приватизация в 2018 
году принесла стране 268,7 млн грн при утвержденном парламентом в законе о госбюджете 
плане 18,8 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 52 млрд 
грн, в том числе по общему фонду – 43 млрд грн. В минувшем году заимствования 
составили 286,4 млрд грн при плане в 308,3 млрд грн, из которых внутренние – 174,2 млрд 
грн, свидетельствую данные ГКСУ. Согласно информации Госказначейства, сводный 
бюджет Украины в 2018 году сведен с дефицитом 67,7 млрд грн, однако профицит общего 
фонда составил 22,6 млрд грн. Местные бюджеты закрыли год с дефицитом 8,5 млрд грн, 
тогда как профицит общего фонда составил 67,7 млрд грн за счет дефицита спецфонда в 
76,3 млрд грн. По данным ГКСУ, доходы госбюджета в 2018 году составили 928,1 млрд грн 
при утвержденных законом о госбюджете 918 млрд грн, в том числе общий фонд получил 
833,6 млрд грн при плане 842,8 млрд грн. При этом налоговые поступления в общий фонд 
достигли 716,5 млрд грн при ожидаемых 724,7 млрд грн. В то же время спецфонд 
перевыполнен по доходам, которые составили 94,5 млрд грн при утвержденных 
парламентом 75,1 млрд грн. Расходы госбюджета в 2018 году составили 985,8 млрд грн, По 
общему фонду было израсходовано 884,1 млрд грн при утвержденном парламенте плане 
906 млрд грн. Доходы местных бюджетов в 2018 году достигли 562,4 млрд грн, в том числе 
по общему фонду – 519,1 млрд грн, расходы, соответственно, 570,6 млрд грн и 451 млрд грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам cbonds.info 
 

 ІНІЦІАТИВИ 
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Налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому  

заполнению деклараций 
17.01.2019 

Государственная фискальная служба Украины добавила в 
электронный кабинет налогоплательщика новый сервис. Об этом сообщает 
служба новостей портала ain.ua 

Он частично автоматически заполняет декларации про имущественное состояние и 
доходы на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра 
физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества. Информация из 
указанного Госреестра может быть неполной, ведь в нем не отображаются доходы, 
полученные от физлиц, и иностранные доходы. Поэтому заполнение декларации лучше 
корректировать вручную, проверяя данные. Пользоваться этим сервисом могут физлица, 
которые должны подавать годовую декларацию об имуществе и доходах, лица, которые 
имеют право подать декларацию для налоговой скидки, и лица, которые занимаются 
независимой профессиональной деятельностью. Cервис доступен в электронном кабинете, 
для него нужна личная электронная цифровая подпись. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам ain.ua 

 
В МЭРТ заявили о создании электронной базы 

отчетов госпредприятий 
21.01.2019 

Министерство экономического развития и Министерство финансов 
Украины приняли приказ, согласно которому в Украине будет создана 
электронная система отчетности государственных предприятий 

В данной системе будут публиковать финансовую отчетность госкомпаний. Кроме 
того, будет проводиться оценка деятельности таких компаний на предмет различных 
рисков. В МЭРТ подчеркнули, что министерство и другие органы управления 
госпредприятий тратят неоправданно много времени и человеческих ресурсов на "простую 
механическую работу по переносу данных с бумажных отчетов в электронные таблицы". 
"Отказ от бумажного документооборота в пользу электронного, а также автоматизирован 
процесс сбора отчетности уже в готовом электронном виде предоставит возможность 
органам управления высвободить дополнительные ресурсы и экономить время для 
качественного анализа данных отчетов и эффективности использования государственной 
собственности вместо их обычной механической обработки", - пояснили в ведомстве. 
Указано, что соответствующий электронный ресурс должны запустить в течение 2019 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам rbc.ua 

 
З 1 січня 2019 року більше 90% радянських ГОСТів  

втратили чинність в Україні 
22.01.2019 

Мінекономрозвитку нагадує, що з 1 січня 2019 року переважна 
більшість технічних стандартів Радянського Союзу “ГОСТ”, розроблених до 
1992 року, втратили чинність в Україні. 

Необхідність припинення дії на території України радянських ГОСТів визначена 
Програмою діяльності Кабінету Міністрів. Згідно з нею, у 2015 році ДП «Український 
науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП 
«УкрНДНЦ»), яке виконує функції Національного органу стандартизації, були видані 
відповідні накази про скасування ГОСТів із втратою чинності протягом 2016-2018 рр. та з 
повною відмовою від них, починаючи з 1 січня 2019 р. Всього мали бути скасовані 12090 
радянських ГОСТів. Водночас, з метою зниження ризиків для бізнесу Мінекономрозвитку 
завчасно запропонувало усім заінтересованим сторонам надати свої пропозиції щодо 
скасування ГОСТів, які втратили актуальність. Також, Національний орган стандартизації 
постійно надавав роз‘яснення та консультації з питань, що виникають у зв’язку зі 
скасуванням ГОСТів. Протягом 2016-2018 рр. до Національного органу стандартизації 
надходили пропозиції щодо подовження термінів чинності деяких ГОСТів. В результаті 
консультацій, Національний орган стандартизації ухвалив низку наказів, згідно з якими 
1173 радянські ГОСТи залишаються чинними станом на 1 січня 2019 року. Такі ГОСТи 
діятимуть до 1 січня 2022 р. Зокрема, це стандарти на заміну яких наразі проводиться або 
передбачається проведення розробки проектів відповідних національних стандартів; 
стандарти, посилання на які є в нормативно-правових актах; стандарти Єдиної системи 
конструкторської документації; стандарти розроблені свого часу на основі міжнародних 
стандартів, версії яких є актуальними в наш час. З переліком радянських стандартів, які 
наразі залишаються чинними, можна ознайомитись на офіційному сайті  ДП «УкрНДНЦ» ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 

 
ЄС допомагає Україні запровадити прозору  

фінансову звітність для бізнесу 

25.01.2019 
З першого кварталу 2019 р. підприємства, що становлять суспільний 

інтерес, звітуватимуть за новим електронним форматом фінансової звітності. 
Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні. 

Проект ЄС EU-FINSTAR, що підтримує впровадження в Україні нової системи, спільно 
з Аудиторською Палатою України провів 24 січня у Києві конференцію для аудиторських 
установ, що перевірятимуть такі підприємства. За законом, до підприємств, які становлять 
суспільний інтерес належать підприємства, цінні папери яких допущені до біржових торгів, 
банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, а також великі компанії з чистим доходом 
понад 40 млн євро і понад 250 співробітників. Нові електронні формати використовують 
розширену мову бізнес-звітності (XBRL) - найшвидший цифровий формат для обміну 
фінансовою та діловою інформацією. Основне нововведення системи ? це подання звітності 
в уніфікованому форматі, який прийматимуть всі державні регулятори фінансового ринку. 
Це значно спростить і автоматизує підготовку, подання і перевірку фінансових звітів. 
Йоханнес Баур, керівник відділу економічної співпраці, енергетики, інфраструктури та 
навколишнього середовища в Представництві ЄС в Україні, підкреслив, що у 2017 і 2018 
роках Україна зробила значні кроки у напрямку повного, точного та своєчасного розкриття 
фінансової інформації, відповідно до своїх зобов'язань згідно Угоди про асоціацію з ЄС, і що 
настав час впровадити відповідні технології фінансової звітності. Ніна Южаніна, голова 
Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, наголосила на 
важливості прозорості фінансової звітності та відповідальності аудиторів у цьому процесі. 
Вона зауважила, що ефективність реформування системи звітності не тільки наближує 
Україну до європейських сусідів, а і сприятиме залученню інвестицій в економіку нашої 
держави. Нагадаємо, у лютому 2018 року Президент підписав новий Закон про аудит, який 
відповідає вимогам ЄС, у лютому 2019 рок. За реформою аудиту, створюється новий 
незалежний Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю України. EU-FINSTAR 
консультував Міністерство фінансів України в процесі запуску нового регулятора аудиту до 
жовтня 2018 року. Орган суспільного нагляду України обрав усіх членів Ради та вже 
розпочав роботу. ЄС продовжить підтримувати наближення бухгалтерського обліку та 
аудиту в Україні  відповідно до міжнародних стандартів та найкращих практик ЄС. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Представництва ЄС в Україні 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2628268-minfin-zatverdiv-orientovnij-plan-zahodiv-sodo-budzetnoi-deklaracii.html
https://uainfo.org/blognews/1548749430-detalnyy-analiz-ispolneniya-byudzheta-za-2018-god-infografika.html
http://ua.cbonds.info/news/item/1080401
https://ain.ua/2019/01/17/avtozapolnenie-deklaracij/
https://www.rbc.ua/rus/news/mert-zayavili-sozdanii-elektronnoy-bazy-otchetov-1548096335.html
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=29cb0e2f-d010-4264-9079-9709718a3123&title=Z1-Sichnia2019-RokuBilshe90-RadianskikhGostivVtratiliChinnistVUkraini
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
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Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання доповнять  
інформацією про ліцензії та інші дозвільні документи 

30.01.2019 

Кабмін затвердив Порядок, який визначає механізм внесення до 
Єдиного держреєстру суб'єктів господарювання (ЄДР) інформації про ліцензії 
та дозвільні документи, що видаються відповідними органами влади. 

Порядок внесення відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, доку-
ментти дозвільного характеру до ЄДР забезпечує наявність в Реєстрі вичерпної інформації 
про суб’єктів господарювання та їхню діяльність, в тому числі про отримані ліцензії, 
документи дозвільного характеру, декларації. “Затверджений Урядом Порядок дозволить 
інтегрувати в Єдиний держреєстр інформацію з десятків реєстрів різних органів влади. Це 
значно спростить пошук інформації та відомостей про суб’єктів господарювання та їхню 
діяльність як для органів державної влади, наприклад при наданні адміністративних 
послуг, а також споживачам при укладанні з ними юридичних договорів.” - коментує 
рішення Уряду Степан Кубів, Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного 
розвитку і торгівлі України. Прийняття та імплементація Порядку є одним із завершальних 
етапів переведення ліцензійних та дозвільних процедур з паперової в електронну форму. 
Довідково: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань - централізована база даних, де міститься інформація про їхню 
діяльність, наявність у них усіх необхідних ліцензій та дозвільних документів. Ведення 
реєстру та його технічне обслуговування здійснює Міністерство юстиції України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку 

 
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  

 
В ФГИ назвали возможную дату начала  

большой приватизации 
24.01.2019 

Большая приватизация в Украине может начаться не раньше 
середины лета 2019 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал 
источник в Фонде госимущества. 

"Это никому не выгодно. Если разблокируют суды, Кабмин утвердит, то чисто 
теоретически можно в середине-конце лета провести продажи. Но пока я не вижу, чтобы 
процесс двигался", - сказал он. По его мнению, блокада приватизации в Украине - это часть 
войны между Банковой и премьером за контроль над правительством. Как отметил 
собеседник РБК-Украина, знакомый с ситуацией в большой приватизации, конкурс по 
продаже "Центрэнерго" в декабре 2018 года был сорван намеренно. По его словам, в ФГИ 
этот процесс контролирует заместитель главы ФГИ Владимир Державин – экс-помощник 
влиятельного народного депутата Игоря Кононенко. "Раньше так было, что приближенные 
к власти олигархи покупали стратегические предприятия, сейчас люди жадные, они хотят 
не покупать, а брать в аренду, просто их использовать. У Игоря Кононенко нет лишних 
шести миллиардов, зачем ему его покупать, если оно и так сейчас работает на него. На 
"Центрэнерго" куча проблем, его нужно ремонтировать, модернизировать, привлекать 
инвестиции. Они его и не собирались покупать, но не хотели терять возможность еще 
полгода на нем зарабатывать", - говорит источник. Напомним, что в 2018 г. в госбюджет от 
приватизации государственного имущества поступило всего 0,3 млрд грн, что составляет 
лишь 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн). В Меморандуме с МВФ содержится 
норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно 
документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий 
"Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны состояться в первой половине 2019 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам rbc.ua 

 
Більшість об’єктів великої приватизації не цікаві  

для потенційних інвесторів 
28.01.2019 

Попит на більшу частину об’єктів великої приватизації практично 
відсутній. Про це в інтерв’ю для DT.UA заявив Максим Нефьодов, перший 
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. 

“Проблема більша і складніша, ніж загальне уявлення про те, що погані політики не 
хочуть продавати державне майно через власні корупційні інтереси чи популізм. Ми всі 
розуміємо, що на більшості держпідприємств, як поліпи, наросли посередники, які на цих 
ДП заробляють”, – сказав Нефьодов. “Ми розуміємо, що заробляють вони всупереч закону, у 
нас є навіть купа кримінальних справ від НАБУ до ГПУ, які це підтверджують. Але головна 
проблема в тому, що ті об’єкти, які ми продаємо, ніхто брати не хоче”, – додав він. За його 
словами, так довго розповідали всім про священне державне майно, яке нікому віддати не 
можна, що дійшли до того, що попит на більшу частину об’єктів великої приватизації 
практично відсутній. “А це об’єкти великі, часто містоутворюючі, продати їх за одну гривню 
- це політичне самогубство. І я навіть не переконаний, що у владі є люди, які можуть чи 
мають право це зробити, навіть якщо цього вимагатиме ситуація”, – зазначає посадовець. “У 
держави зараз немає ресурсів цим займатися. Як кадрових, так і фінансових. Бо ґрунтовна 
підготовка до продажу потребує інвестицій, часу, грошей, кадрів. На всі об’єкти нам 
ресурсів не вистачить”, – заявив Нефьодов. На його думку, держава не може нормально 
підготувати всі об’єкти великої приватизації, тому що хвороба надто запущена. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 1news.com.ua 
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Активи Коломойського залишаються  

"замороженими" - Приватбанк 

22.01.2019 
Майно та активи колишніх акціонерів Приватбанку 

залишаються заблокованими рішенням суду. Про це заявив голова 
правління Приватбанку Петр Крумханзл на прес-конференції. 

 

"У Лондонському суді було прийнято рішення, що Англія не є підходящою 
юрисдикцією для цього кейса. Ми з цим не згодні і подали апеляцію", - сказав Крумханзл. 
"Наразі апеляційний суд Англії розглядає апеляцію. Рішення по апеляції має бути протягом 
першого півріччя 2019р.", - додав він. За словами голови правління Приватбанку, заморозка 
активів колишніх власників банку олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова 
залишилася в силі. Нагадуємо: детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку 
підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 р. була об'єктом масштабних і 
скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів. 
Приватбанк в грудні 2017 р. подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, 
Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., 
Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., 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. Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова 
розкрити інформацію про всі свої  активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть 
участь в розгляді справи. У грудні 2018 року в Приватбанку заявили, що ціна позову в 
Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 
зросла до близько 3 мільярдів доларів. В свою чергу, юристи, що представляють інтереси 
Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів 
Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий. 

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

 
 

Александр Ярославский произнес инаугурационную  
речь Doctor Honoris в Харькове 

30.01.2019 

В Харьковском национальном университете им. Каразина 
состоялась церемония вручения знаков отличия Doctor Honoris 
("Почетного доктора") Александру Ярославскому, известному 
бизнесмену, владельцу и президенту группы DCH.  

Таким образом ученый совет лучшего вуза Украины согласно World University 
Rankings 2018 оценил вклад Ярославского в экономику Украины и Харьковщины, развитие 
украинского спорта и образования, а также многолетнее сотрудничество и меценатскую 
поддержку "каразинцев". В числе почетных докторов харьковского университета, 
основанного в 1805 г., -  Йоганн Гете, Лев Толстой, Иван Франко, Михаил Грушевский и 
Борис Патон. Во время торжественной церемонии Александру Ярославскому вручили 
мантию, диплом и знаки отличия Doctor Honoris в рамках Ассамблеи ученых советов 
"Каразинского университета", которая традиционно проводится в день основания вуза — 
17 января по "старому" стилю, 29 января по "новому". "Университет более двух веков 
присуждает звание почетного доктора людям, которые очень много сделали для 
образования, науки, города, области и страны. Мы рады, что Александр Владиленович 
очень много сделал для Украины, для Харьковщины, для Харькова и для нашего 
университета. Он достоин такого звания. Это наш знак благодарности за многолетнюю 
поддержку университета, содействие его развитию", — сказал на церемонии Виль Бакиров, 
ректор Харьковского национального университета им. Каразина. В своей инаугурационной 
речи бизнесмен поблагодарил университет за возможность реализации совместных 
проектов, к которым Ярославский причастен как меценат. "В первую очередь я хотел бы 
поздравить дорогой, родной и любимый университет с днем 214-летия. Пожелать нашему 
университету еще многих-многих сотен лет процветания. Рушатся и уходят империи, 
меняются общественно-политические формации, меняются правительства и премьер-
министры, меняются президенты, но наука и образование вечны. Это вечно, незыблемо, 
нерушимо. Если вы и дальше позволите мне участвовать в помощи университету, я буду 
вам искренне признателен и благодарен. Спасибо огромное!", — сказал Ярославский на 
церемонии инаугурации. Во время церемонии Александр Ярославский подарил студентам 
всех специальностей, аспирантам и преподавателям Харьковского национального 
университета подписку на базы данных издательства Oxford University Press — самого 
известного университетского издательства в мире. … 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 

 
 

Ринат Ахметов поднялся в рейтинге самых  
богатых людей мира от Bloomberg 

01.02.2019 
Состояние самого богатого украинца, олигарха Рината 

Ахметова, в январе 2019 выросло на $830 млн долларов. Сейчас его 
оценивают в $6,3 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.  

Ахметов занял 263 строчку рейтинга и остался в нем единственным украинцем. В 
Bloomberg отмечают, что в конце 2018 состояние Ахметова оценивалось в $5,2 млрд. Дела 
миллиардера резко ухудшились в начале 2014 года, когда Луганскую и Донецкую области 
оккупировали пророссийские боевики. Ахметов, предприятия которого находились на 
оккупированных территориях, был вынужден уехать из Донецка в Киев. Состояние 
бизнесмена снизилось с 22 млрд долларов в 2013 году до 4-х в 2015. В начале 2017 года 
активы "Метинвеста" и ДТЭК в Луганске и Донецке были национализированы 
пророссийскими боевиками. Несмотря на это, "Метинвест" улучшил финансовые 
результаты в первом полугодии 2018 года. Отметим, по словам председателя Ассоциации 
потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, доходы олигарха Рината 
Ахметова выросли благодаря росту тарифов в Украине. По мнению эксперта, 
энергетический холдинг ДТЭК Ахметова является главным бенефициаром формулы 
"Роттердам+". Как заявил руководитель Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры Назар Холодницкий, уже в ближайшее время будут заслушаны результаты 
расследования дел о возможных злоупотреблений при утверждении формулы 
"Роттердам+". В свою очередь ДТЭК до 2020 года планирует направить $1,1 млрд на 
развитие возобновляемых источников энергии. Как известно, Ахметову принадлежат 100% 
акций компании «Систем Кэпитал Менеджмент». СКМ владеет контрольными пакетами 
акций более 100 предприятий, работающих в горно-металлургической, энергетической, 
телекоммуникационной отраслях, в банковском, страховом, медиабизнесе, в розничной 
торговле, в сфере недвижимости и других отраслях экономики. 

Читать полностью >>>  
По материалам ubr.ua 
 

 

 
И.КОЛОМОЙСКИЙ 

 
А.ЯРОСЛАВСКИЙ 

 
Р.АХМЕТОВ 

 

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=39fdc1d7-e5b6-410c-9157-1e203713aae2&title=DiniiDerzhavniiRestrSubktivGospodariuvanniaDopovniatInformatsiiuProLitsenziiTaInshiDozvilniDokumenti
https://www.rbc.ua/rus/news/fgi-nazvali-vozmozhnuyu-datu-nachala-bolshoy-1548327840.html
https://1news.com.ua/ukraine/bilshist-ob-yektiv-velykoyi-pryvatyzatsiyi-ne-tsikavi-dlya-potentsijnyh-investoriv.html
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/22/644535/
https://www.segodnya.ua/ukraine/aleksandr-yaroslavskiy-proiznes-inauguracionnuyu-rech-doctor-honoris-v-harkove-1213546.html
https://www.rbc.ua/rus/news/ahmetov-mesyats-razbogatel-830-mln-dollarov-1549018729.html
https://www.scm.com.ua/about
https://ubr.ua/business-practice/ups-and-downs-in-business/akhmetov-stanovitsja-vse-bohache-3880034
http://www.remadays.com.ua/ru/
http://www.spfu.gov.ua/ua/
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 ФОНДОВИЙ РИНОК 
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Нацкомісія попереджає інвесторів про ризики  
купівлі через “Насдак груп Україна” 

21.01.2019 

НКЦПФР за результатами аналізу реклами щодо придбання цінних 
паперів повідомляє про існування ризиків придбання цінних паперів 
іноземних емітентів українськими інвесторами фондового ринку. 

Так, ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» (Nasdaq Group Ukraine) позиціонує себе офіційним 
представником фондової біржі NASDAQ (США) в українському сегменті та офіційним 
партнерським офісом компанії Tesla Inc. в Україні (згідно із інформацією, викладеною на 
сайті компанії https://tesla-group.com.ua/). На сьогодні ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» 
пропонує до придбання цінні папери компанії Tesla Inc. шляхом надання консультаційних 
послуг та відкриття особового рахунку на фондовій біржі NASDAQ (США) через особистий 
кабінет на офіційному сайті партнерського офісу ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна». Звертаємо 
Вашу увагу, що ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» не є професійним учасником фондового ринку. 
Офіційної відповіді  на запит Комісії від  ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна», зокрема щодо 
порядку та механізму придбання цінних паперів компанії Tesla Inc. та порядку відкриття 
рахунків інвесторам, не отримано, у зв’язку із поверненням кореспонденції. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НКЦПФР 
 

 
 ФОНДОВІ БІРЖІ 

АО "Украинская биржа" начала тестирование  
новой торговой платформы 

21.01.2019 

АО "Украинская биржа" 21 января 2019 г. начинает тестирование 
новой торговой платформы с привлечением участников торгов. Об этом 
сообщается на сайте биржи. 

В сообщении отмечается, что на текущем этапе система будет доступна только 
членам биржи через торговые терминалы. Поддержка шлюза для интернет-трейдинга 
запланирована на следующий этап после перевода системы в режим промышленной 
эксплуатации. Тестирование будет проводиться на виртуальных активах без риска потери 
реальных денежных средств или ценных бумаг. Плановый срок бета-тестирования – 2 
недели. "В прошлом году биржа приняла огромный вызов и за короткий срок создала 
новую платформу, учитывая свой опыт и ожидания участников рынка. Платформа Phoenix 
в версии 1.0 поддерживает базовый функционал, который позволит выполнять торговые 
операции и операции РЕПО с акциями, облигациями и инвестиционными сертификатами. В 
дальнейшем мы будем совершенствовать ее и модифицировать под новые продукты, но 
отвечая на запросы наших клиентов, рынок полноценно заработает уже в ближайшее 
время", – отметил директор по развитию бизнеса "Украинской биржи" Алексей Сухоруков. 
Как сообщалось, в сентябре 2018 года "Украинская биржа" (УБ) объявила о возобновлении 
торгов ценными бумагами на платформе, предоставленной ООО "Санлайн".  
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: АМКУ разрешил китайской BOCE 
стать акционером украинской биржи ПФТС >>> 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Агентство по развитию фондового рынка  
вдвое повысило тарифы 

28.01.2019 

Госучреждение “Агентство по развитию инфраструктуры фондового 
рынка” (АРИФРУ) пересмотрело тарификацию информационных услуг с 
повышением их стоимости более чем вдвое.  

Соответствующее решение было утверждено коллегией агентства 29 декабря 2018г. 
При этом решение предполагает упразднение услуги “информационно-техническая 
поддержка”, и введение вместо нее услуги “информационно техническая поддержка 
(годовое обслуживание)”. По данным агентства, стоимость нового тарифного плана на 2019 
год определена на уровне 1,8 тыс. грн ($70), тогда как стоимость старого пакета составляла 
770 грн. Напомним, с 1 января 2019 года вступают в силу изменения в закон “О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения 
бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг” (№2210-VIII, от 20 апреля 
2017 года), согласно которым появляется новый вид деятельности — по предоставлению 
информационных услуг на фондовом рынке. В том числе — деятельность по 
обнародованию регулируемой информации от имени участников фондового рынка по 
распространению в режиме непрерывного обновления консолидированной информации о 
финансовых инструментах и/или участниках фондового рынка, а также по предоставлению 
отчетности и/или административных данных в Нацкомиссию по ценным бумагам и 
фондовому рынку (НКЦБФР). Предоставлять такие услуги будут вправе исключительно 
авторизированные субъекты. НКЦБФР в конце декабря сообщила, что получила только 
одну заявку на авторизацию в качестве уполномоченного провайдера информационных 
услуг — от АРИФРУ. Соответствующая заявка до настоящего времени не утверждена.  

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 
 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ 

 
Horizon Capital інвестує 200 мільйонів доларів  

в український бізнес 
23.11.2019 

Компанія Horizon Capital інвестує 200 млн доларів в українські 
експортно-орієнтовані компанії. Про це ЕП повідомили у прес-службі 
Національної інвестиційної ради. 

Під час засідання Національної інвесради у Давосі Horizon Capital зібрала 
орієнтований на Україну $200-мільйонний фонд Emerging Europe Growth Fund III, у 
створенні якого взяли участь нові та вже існуючі приватні та інституційні інвестори. 
"Перевершивши свою першочергову мету в 150 млн доларів, EEGF III став найбільшим за 
останні 10 років фондом прямих інвестицій в Україну", - йдеться у повідомленні. "Фонд має 
на меті підтримати експортно-орієнтовані українські компанії, що працюють передусім у 
сфері IT, а також сільського господарства, легкої промисловості та виробництва продуктів 
харчування", - повідомляє прес-службі. Крім того, фонд планує інвестувати в компанії, що 
працюють в сегментах e-commerce, охорони здоров’я, фармацевтики, споживчих товарів і 
фінансових послуг. Згідно з повідомленням, розмір інвестицій на кожну окрему компанію 
становитиме 5-20 млн доларів, які будуть інвестовані в наступні 2-3 роки. "Якірним 
інвестором фонду став Western NIS Enterprise Fund, також до EEGF III залучені кошти ЄБРР, 
FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU. Крім того, третину фонду склали кошти фундацій, сімейних 
офісів та інших приватних інвесторів", - йдеться у повідомленні. Станом на зараз EEGF III 
здійснив шість інвестицій, п’ять з них в  українські експортно-орієнтовані підприємства, що 
швидко розвиваються. Фонд став першим фондом Horizon Capital, який інвестує в ІТ та 
експортно орієнтовані підприємства: перший Emerging Europe Growth Fund І в розмірі 132 
млн доларів і другий - 370 млн доларів у 2008 році надавали інвестиції українським 
бізнесам, що фокусуються на внутрішньому ринку. 

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

 КОМПАНІЇ & РИНКИ 

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН  
 

 
 

Держгеонадра виставила на ProZorro  
ще 9 ліцензій на надра 

30.01.2019 

Державна служба геології та надр виставила нові лоти з продажу 
дозволів на користування надрами через електронний майданчик  
"Української енергетичної біржі". Про це повідомляє прес-служба біржі. 

Зокрема, на торги виставлено по дві ділянки у Чернігівській та Харківській областях 
та по одній ділянці в Івано-Франківській, Сумській, Львівській, Запорізькій та Тернопіль-
ській обл. До списку лотів увійшли Кадобнянське родовище, Дрогобицька площа, Калюжна-
1 площа, Ополонівська-2 площа, Ополонівська-1 площа, Добренська площа, Північно-
Єфремівська площа, Приазовське родовище та Гумниська ділянка. "Вказані лоти вже 
доступні на платформі sale.ueex.com.ua для перегляду та подачі пропозицій", - йдеться у 
повідомленні. Як наголошується, "Українська енергетична біржа" займає І місце в рейтингу 
майданчиків ProZorro.Продажі за обсягами реалізованих активів. У листопаді минулого 
року Державна служба геології та надр повідомила про початок експериментального 
проекту з ProZorro.Продажі. Наголошувалося, що протягом року у рамках проекту в системі 
ProZorro.Продажі з’являтимуться лоти у вигляді спецдозволів на користування надрами. … 

 
 

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

 

 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 
 

 
 

В Україні підприємства Держлісагентства у 2018 р.  
отримали 466,1 млн чистого прибутку 

24.01.2019 

Підприємства Державного агентства лісових ресурсів за підсумками 
2018 р. отримали 466,1 чистого прибутку, а їхній чистий дохід збільшився 
на 23% - до 16,8 млрд грн. 

Згідно з повідомленням Держлісагентства, на ведення лісового господарства було 
спрямовано 6,4 млрд грн (із них 6,3 млрд грн - власні кошти агентства), що на 30% більше, 
ніж у 2017 р. Підприємства Держлісагентства за підсумками 2018 року заготовили 16,5 млн 
куб. м деревини, випустили продукції її переробки на 3 млрд 139 млн грн. Сума сплачених 
податків та ЄСВ за 2018 рік - 6,2 млрд грн (+24% проти 2017 року). Загальна площа лісових 
ділянок України становить майже 10,4 млн га, лісистість України сягає 15,9%. У 
підпорядкуванні Держлісагентства перебуває 7,6 млн га лісів (73% лісового фонду України). 

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

 
Україна має шанс створити принципово 

новий лісовий сектор 
25.01.2019 

Рік прийдешній обіцяє бути ще інтенсивнішим. Про це та інше — із 
заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України 
(ДАЛРУ) Володимиром Бондарем. 

«Упродовж звітного року було проведено три засідання Комітету ВР України з 
питань агрополітики, на яких обговорювалися проблеми розвитку лісового господарства. З 
ініціативи Товариства лісівників України на базі Іванківського держлісгоспу відбулося 
виїзне засідання екологічного комітету з питань усихання сосни в українському Поліссі. У 
жовтні 2017 року в Івано-Франківську відбулася нарада за участі президента України Петра 
Порошенка з порядком денним "Про сталий розвиток Карпат". Невдовзі за її результатами 
група фахівців галузі підготувала указ президента №381/2017 "Про додаткові заходи щодо 
розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження 
об'єктів природно-заповідного фонду", який підписано 21 листопада 2017 р. За останнє 
десятиріччя це найбільш місткий і комплексний указ президента, який урегульовує 
проблемні питання лісового господарства й екології. Залишається один важливий нюанс - 
його виконання урядом. В указі є три надважливі доручення уряду, яких не виконано з вини 
самого уряду: створення фонду фінансування лісового господарства; затвердження 
Програми "Ліси України до 2030 р."; затвердження Державної стратегії розвитку 
деревообробної промисловості. Вони стануть предметом обговорення у березні 2019 року.  

Читати інтерв'ю повністю >>> 
За матеріалами dt.ua  

 

 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

 
 

В Яремчі проходить Міжнародний 
водний форум 

24.01.2019 

В його роботі беруть участь народні депутати, представники 
міністерств, різноманітних профільних департаментів та управлінь. Про це 
повідомляє прес-служба ІФ ОДА. 

У рамках форуму відбулася презентація виставки "Сучасні технології та обладнання 
для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства". Також пройдуть засідання 
"круглих столів", зустрічі з експертами та екскурсії на об’єкти водопровідно-
каналізаційного господарства області.  Основною метою заходу є розробка стратегії 
розвитку  водопровідно-каналізаційного господарства, покращення стану водних ресурсів, 
налагодження співпраці. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kurs.if.ua 
 

 

 ЕКОЛОГІЯ. СМІТТЯ. ВІДХОДИ (ПРОМИСЛОВІ) 
 

 
 

В Україні створять нову систему  
моніторингу повітря 

29.01.2019 

Міністерство екології та природних ресурсів України підготувало 
проект постанови щодо нової системи моніторингу повітря. Про це 
повідомляє РБК-Україна. 

Сьогодні існує необхідність у реформуванні діючої системи моніторингу повітря, 
оскільки існуюча не дає змоги повною мірою отримувати оперативну інформацію про 
концентрації забруднення речовин та вживати оперативних заходів реагування. "В Україні 
ця проблема вкрай актуальна і навіть не потребує додаткової аргументації. Впровадження 
системи моніторингу забезпечить право українців на отримання інформації про стан 
навколишнього природного середовища. Крім того, дасть можливість громадянам брати 
участь у розробленні та формуванні політики щодо покращення моніторингу", - пояснив 
міністр екології. Він зазначив, що нова система базується на імплементації стандарту і 
моделі ЄС і є виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 
 

https://tesla-group.com.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/2019/01/21/do-uvagi-utchasnikv-ta-nvestorv-fondovogo-rinku/
https://biz.censor.net.ua/news/3107454/ukrainskaya_birja_nachala_testirovanie_novoyi_torgovoyi_platformy
https://biz.censor.net.ua/news/3100924/amku_razreshil_kitayiskoyi_boce_stat_aktsionerom_ukrainskoyi_birji_pfts
https://biz.censor.net.ua/news/3100924/amku_razreshil_kitayiskoyi_boce_stat_aktsionerom_ukrainskoyi_birji_pfts
http://ukrrudprom.com/news/Agentstvo_po_razvitiyu_fondovogo_rinka_vdvoe_povisilo_tarifi.html
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/23/644602/
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/30/644818/
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/561193.html
https://dt.ua/business/volodimir-bondar-ukrayina-maye-shans-stvoriti-principovo-noviy-lisoviy-sektor-300700_.html
https://kurs.if.ua/news/v_yaremche_prohodyt_mizhnarodnyy_vodnyy_forum_72366.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/moraes-vyrazil-zhelanie-vystupat-sbornuyu-1548791572.html
http://www.nssmc.gov.ua/
http://www.ux.ua/
https://smida.gov.ua/
http://www.horizoncapital.com.ua/uk/


 

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

 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

В 2018 году Украина звеличила 
импорт угля на 10% 

21.01.2019 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом импорт угля увеличился на 
10,6%, или на 291,286 млн долл., до 3035,349 млн долл., экспорт сократился 
на 91,8%, до 8,649 млн долл. Об этом сообщает ГФС. 

В декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года импорт угля увеличился на 
27,8%, или на 28,859 млн долл., до 341,870 млн долл., экспорт уменьшился на 99,7%, до 
0,022 млн долл. Украина импортировала уголь в декабре преимущественно из России 
(154,036 млн долл.). Как сообщалось, в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года 
импорт угля уменьшился на 17%, или на 47,527 млн долл., до 232,078 млн долл., экспорт 
уменьшился на 97,2%, до 0,273 млн долл. В 2017 году Украина импортировала уголь на 
общую сумму 2744,063 млн долл., в то время как экспорт составил 105,495 млн долл. 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 
 

 

Продлен мораторий на закрытие  
государственных шахт 

21.01.2019 

Вступил в силу закон №2658-VIII, который продлевает до 1 января 
2022 г. приостановление банкротства и блокировки счетов государственных 
угольных предприятий.  

Документ опубликован в «Голосе Украины» 18 января 2019 г.  В пояснительной 
записке к законопроекту говорится, что, если бы парламент не принял такое решение, уже с 
начала 2019 г. произошло бы полное блокирование работы государственных 
угледобывающих предприятий, а это поставило бы под угрозу существование госсектора 
угольной отрасли и ослабило бы энергетическую безопасность Украины в целом. Согласно 
закону, до 1 января 2022 года приостановлены исполнительные производства и меры 
принудительного исполнения решений относительно государственных угледобывающих 
предприятий; снимаются аресты и запреты отчуждения имущества в таких 
исполнительных производствах, кроме решений о выплате заработной платы, выходного 
пособия, других выплат (компенсаций). Закон также определяет, что дела о банкротстве 
государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2022 года не возбуждаются. 
Производства по делам о банкротстве шахт, возбужденные до дня вступления в силу 
закона, подлежат прекращению, кроме случаев, если ликвидация происходит по решению 
собственника. На модернизацию государственных шахт в госбюджете на 2019 год 
предусмотрено 2,3 млрд грн. В Минэнерго заявляют, что для вывода государственных шахт 
из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию. Ранее в Минэнерго 
предложили повысить цены на уголь госшахт до 2800 грн/т. 

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

 

Мін’юст домігся стягнення на користь бюджету 27,2 млн грн  
з ДП «Селидіввугілля» 

21.01.2019 

Міністерство юстиції у судовому порядку домоглося стягнення на 
користь держави 27,2 млн грн з ДП «Селидіввугілля» для компенсації 
збитків, завданих державному бюджету.  

Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко 
повідомила, що держава зазнала збитків через рішення Європейського суду з прав людини 
у рамках справи «Щукін та інші проти України». Справа стосувалася невиконання рішень 
українських судів щодо стягнення коштів з ДВАТ «Шахта Курахівська», правонаступником 
якої є ДП «Селидіввугілля». «На виконання рішення ЄСПЛ з державного бюджету на користь 
позивачів було сплачено понад 27 млн грн. Відповідно до чинного законодавства на 
Мін’юст покладено обов’язок  звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, 
завданих Державному бюджету  внаслідок виплат стягувачу», - повідомила заступник 
Міністра. За її словами, 16 травня 2018 року відповідний позов було подано до 
Господарського суду Донецької області. Однак цей суд відмовив у задоволенні позову. Тому 
співробітниками Мін’юсту було підготовлено апеляційну скаргу, яка 16 січня цього року 
була задоволена Східним апеляційним господарським судом. «Таким чином ми виконали 
наш обов’язок та захистили економічні інтереси держави», - зазначила Світлана Глущенко. 

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

 

ДП «Львіввугілля» увійшло до складу ДП  
«Національна вугільна компанія» 

21.01.2019 

ДП «Львіввугілля» реорганізовується шляхом приєднання до ДП 
«Національна вугільна компанія», в зв'язку з цим встановлені строки для 
заявлення вимог кредиторів до 18.03.2019 р. 

Це відображено у порталі електронних сервісів, електронному Бюлетені державної 
реєстрації. Таким чином, ДП «Львіввугілля» з 17 січня 2019 перебуває в стані припинення. 
Відзначимо, шахтарям ДП “Львіввугілля” протягом 16 і 17 січня 2019 р. повністю погасили 
борг із зарплати за листопад 2018 р. “На рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти від 
реалізації готової вугільної продукції в сумі 24 млн. Фінансовий ресурс у повному обсязі 
було скеровано на виплату заробітної плати шахтарям", - повідомила прес-служба 
Львівської ОДА. Нагадаємо, Кабмін створив державне підприємство "Національна вугільна 
компанія" 6 грудня 2017 року. В об'єднану компанію увійдуть 19 державних підприємств, 
які в своєму складі мають 33 державні шахти. Зокрема, до складу ДП "Національна вугільна 
компанія" увійдуть: ДП "Шахтоуправління" Південнодонбаське є1", ДП "Шахта ім. Сургая", 
ДП "Селідоввугілля", ДП "Торецкуголь", ДП "Мірноградуголь", ДП "Первомайськвугілля", ДП 
"Волиньвугілля", ДП "Львіввугілля", ДП "Нововолинський ремонтно-механічний завод", ДП 
"Дондіпровуглемаш", ДП "Южгипрошахт", ДП "Дніпрогіпрошахт", ДП "Державний науково-
дослідний інститут організації та механізації шахтного будівництва". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 
 
 

 

 
 

 
Банки стягують борги з ДП "Вугілля України" після  

закриття справи про банкрутство 
28.01.2019 

Господарський суд м. Києва 22 січня відкрив провадження в трьох 
справах за позовами Ощадбанку до державного підприємства “Вугілля 
України”. Про це повідомляє finbalance.com.ua 

Мова йде про справи: №910/591/19 - про стягнення 106,6 млн грн (за договором 
відновлювальної кредитної лінії №444/31/2 від 06.07.2011); №910/593/19 - про стягнення 
99,5 млн грн (за договором відновлювальної кредитної лінії №445/31/2 від 06.07.2011); 
№910/596/19 - про стягнення 101,97 млн грн (за договором відновлювальної кредитної 
лінії №427/31/2 від 22.04.2011). 8 січня Госпсуд м. Києва задовольнив заяву Укрексімбанку 
в справі №910/10840/15 та поновив строк для пред`явлення до виконання наказу суду від 
13.07.2015, який був виданий на виконання рішення цього суду від 16.06.2015 про 
стягнення з держпідприємства “Вугілля України” на користь Укрексімбанку 1,36 млрд грн 
заборгованості (за кредитними договорами №151112К27 та №151112К28 від 06.12.2012). 
При цьому згідно з матеріалами Госпсуду м. Києва, Промінвестбанк намагається стягнути з 
“Вугілля України” 394 млн грн (у рамках справи №910/8550/14). 18.10.2018 Верховний Суд 
відмовився задовольнити касаційні скарги Ощадбанку, “Вугілля України”, “ДТЕК Захід-
енерго” та залишив без змін постанову Київського апеляційного госпсуду від 12.07.2018 й 
ухвалу Госпсуду м. Києва від 21.02.2018, якими за клопотанням Альфа-Банку було закрито 
провадження у справі №910/12918/15 про банкрутство "Вугілля України". Як писав 
Finbalance, в рамках цієї справи Госпсуд м. Києва ухвалою від 08.08.2016 затвердив реєстр 
вимог кредиторів “Вугілля України” на загальну суму 6,2 млрд грн., включивши до нього в 
т.ч. вимоги: четверта черга: Альфа-Банку – на 588,9 млн грн; Промінвестбанку – 173,5 млн 
грн; Ощадбанку – 593,4 млн грн; Сбербанку – 1,2 млрд грн;  шоста черга: Альфа-Банку – 52,8 
млн грн; Промінвестбанку – 312,96 млн грн; Ощадбанку – 29,5 млн грн; Сбербанку – 433,6 
млн грн. Також тоді було визнано вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна 
боржника: Промінвестбанку – на 456,4 млн грн, Укрексімбанку – 1,83 млрд грн.  

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

 

Кропачев без торгов получил еще 66 миллионов  
за обогащение угля 

31.01.2019 

ГП "Селидовуголь" 25 января заключило два соглашения об услугах по 
обогащению угля на общую сумму 65,98 млн грн, сообщается в системе 
"Прозорро". Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор. 

ОАО "Центральная обогатительная фабрика "Россия" по 36,98 млн грн. переработает 
255 тыс т угля Г с шахты "Котляревская", а ОАО "Центральная обогатительная фабрика 
"Украина" по 29 млн грн. - 200 тыс т угля из шахты "Украина" по 145 грн./т. В 2018 году 
государственные шахтоуправления заказывали у Центральной обогатительной фабрики 
"Мирноградская" обогащение угля по такой же цене в 145 грн./т. В декабря 2017 года 
"Селидовуголь" получило такую же цену от фабрик "Россия" и "Украина". Это был новый 
рекорд для углеобогащения в Украине. Например, в ноябре 2017 ГП "Лисичанскуголь" 
заказывало фабрике "Мирноградская" переработку по 99 грн./т, что почти в полтора раза 
дешевле нынешней договорной цены. Кроме того, в прошлом году этого же уровня почти 
достигла стоимость обогащения для ГП "Львовуголь" от ОАО "Львовская угольная 
компания" из сферы влияния нардепа от "Оппозиционного блока", экс-министра 
соцполитики Натальи Королевской - 136 грн./т. Нынешние закупки провели по 
переговорной процедурой из-за отсутствия конкуренции. В обосновании говорится, что 
существующие конвейерные линии шахт "Котляревская" (старое название - "Россия") и 
"Украина" позволяют транспортировать уголь соответственно только на фабрики "Россия" 
и "Украина", а отгрузка в железнодорожные вагоны или автотранспорт невозможно из-за 
отсутствия "подъездных путей. По 74% акций фабрики "Украина", "Россия" и 
"Мирноградская" принадлежит ООО "Укрдонинвест" Юлии Кропачевой и экс-депутата 
Донецкого облсовета Виталия Кропачева. По данным СМИ, Кропачев является креатурой 
первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра 
Порошенко - Игоря Кононенко. Остальными акциями этих трех фабрик владеет ООО "ТЭК 
Холдинг" директора Валерия Сипко, которым до 2015 года владел Сергей Марченко с 
оккупированной Макеевки Донецкой области. До 2018 года "Укрдонинвест" имел лишь 
четверть акций фабрик "Украина" и "Россия", а остальным владело ООО "ДРФЦ" из 
группировки Александра Януковича. ТОВ "ДРФЦ" принадлежит Виргинскому офшору 
"Сароне Холдингс Лимитед". Оно также владело 100% акций фабрики "Мирноградская". 

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

 
 
 

 

 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ДОБУВАННЯ & ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ 
 

 
 

 

ВостГОК в 2018 году увеличил производства  
концентрата урана на 41,1% 

24.01.2019 

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2018 г. 
увеличило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 41,1% 
(на 343,4 тонн) по сравнению с 2017 г. – до 1 тыс. 179,5 тонн. 

При этом в декабре предприятие произвело наибольший за весь год объем УОК – 
199,8 тонн. Как сообщалось, ВостГОК в 2017 году снизил выпуска концентрата урана на 
16,8% (на 169 тонн) по сравнению с 2016 годом – до 836,1 тонн. ВостГОК в январе-сентябре 
2018 года снизил чистую прибыль в 14,5 раза (на 327,484 млн грн) по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 24,323 млн грн, чистый доход – на 9,7% (на 
230,848 млн грн), до 2 млрд 143,281 млн грн, валовую прибыль – в 2,4 раза (на 364,81 млн 
грн), до 253,913 млн грн. ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе 
предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских 
АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне 
производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн. 

Читать полностью >>>  
По материалам reform.energy 
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Україна зможе виробляти 
ядерне паливо 

20.01.2019 

Компанія Westinghouse дозволила Україні користуватися її 
технологією виробництва ядерного палива при будівництві заводу. Про це 
повідомив міністр енергетики України Ігор Насалик. 

Наразі лише Westinghouse і російська “ТВЕЛ” мають технологію, необхідну для 
українських атомних електростанцій. “Таким чином, уже через три роки завод може бути 
побудований”, – сказав міністр. Відомо, що до окупації Криму Україна мала намір звести у 
Кіровоградській обл.. завод із фабрикації ядерного палива, запозичуючи технологію у 
“ТВЕЛ”, для цього було створено ПрАТ “Завод з виробництва ЯП”. У ньому ДК “Ядерне 
паливо” належить 50% + 1 акція. Планувалося, що у 2015 р. повинно було розпочатися 
виготовлення ТВЕЛів і ТВЗ. Також виготовляти збиралися цирконієві комплектуючі та 
комплектуючі з нержавіючої сталі. У 2020 р. могли б виробляти паливні порошки і 
таблетки. На це планували витратити $ 450 млн. Разом з тим,  від початку російської агресії 
проект “заморозили”. Частку російського “ТВЕЛ” в українському проекті з будівництва 
заводу в 2018 році хотіла придбати китайська фірма China Nuclear Energy Industry 
Corporation, яка також заявляла про готовність повністю оплатити будівництва заводу. 
Україна збирається вимагати від “ТВЕЛ” повернути $5,2 млн передоплати, яку росіяни 
отримали за виготовлення обладнання. Водночас, у 2017 році російська компанія заявляла, 
що може повернутися до реалізації проекту в Україні на колишніх умовах. 

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

 
Южно-Украинская АЭС объявила тендеры для осуществления работ  

по продлению эксплуатации блока №3 на 690 млн грн. 
 

24.01.2019 

Производственное подразделение "Энергоатома" Южно-Украинская 
АЭС 24 января объявила два тендера на работы, предусмотренные 
программой продления эксплуатации срока работы 3-го энергоблока. 

Как сообщается в системе Прозорро, ожидаемая цена работ по модернизации 
управляющих систем безопасности с заменой УКТЗ составляет 414,46 млн грн. Для работ по 
модернизации Системы нормальной эксплуатации, важных для безопасности реакторного 
отделения (СНЭ ВБ РО) подсистемы контрольно-измерительной аппаратуры (КВП), 
технологической защиты, блокировки и сигнализации (ТЗБиС), а также Системы 
автоматического регулированияи дистанционного управления (САРИДУ) установлена 
ожидаемая цена закупки в размере 274,681 млн грн. Аукционы по обоим тендерам 
назначены на 1 апреля. Поставка работ должна быть выполнена до 12 ноября. Проектный 
срок службы энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС заканчивается в феврале 2020 года. 
ЮУАЭС – основа Южно-Украинского энергетического комплекса, расположенного в 
Николаевской области и обеспечивающего потребности в электрической энергии региона с 
населением более 5 млн человек. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС 
(3 атомных энергоблока суммарной установленной мощностью 3000 МВт), 
Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 9,8 МВт) и 
Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей 
рабочей мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая 
очередь – гидроагрегат №3). 

Читать полностью >>>  
По материалам reform.energy 

 
Атомный долгострой снова  

в тренде 
25.01.2019 

В течение февраля Энергоатом планирует провести серию слушаний 
в  облцентрах относительно достройки ІІІ и IV энергоблоков Хмельницкой 
АЭС и их влияния на окружающую среду.  

Это означает, что один из крупнейших долгостроев в истории Украины снова 
пытаются вернуть в активную фазу. Согласно последним подсчетам проект будет стоить 
72,4 млрд грн. Его основная цель – увеличение экспорта электроэнергии в ЕС. Хмельницкую 
АЭС можно считать самой юной из атомных электростанций страны. Ее строительство 
стартовало в начале 1980-х с традиционным советским размахом – сразу по 4 блокам на 
1000 МВт каждый. Но до Чернобыльской катастрофы финально успели построить лишь 
один, и тот ввели в эксплуатацию только год спустя – в конце 1987-го. Потом были развал 
СССР, мораторий на строительство новых атомных блоков в Украине и нехватка финансов. 
Из-за этого пауза между запуском первого и второго блока ХАЭС составила чуть ли не 20 
лет. Блок №2 был введен в эксплуатацию в 2004. После этого на высшем уровне был поднят 
вопрос о достройке и двух оставшихся блоков. Но в Кабмине Юрия Еханурова посчитали-
прослезились и оставили эту дорогую затею на потом. Позже правительство и "Энерго-
атом" еще несколько раз возвращались к теме и даже доходили до стадии консультации с 
общественностью и переговоров с потенциальными инвесторами, но в итоге пришли к 
решению, что блоки надо достраивать совместно с Россией. Однако наступил 2014-й год и 
сделал такое сотрудничество невозможным. Сегодня правительство подает этот проект как 
знаковый поворот в украинской атомной энергетике. Новый блок в Нетишине (месте 
дислокации Хмельницкой АЭС) "Энергоатом" намерен запустить без участия российских 
подрядчиков и с ориентацией на американское ядерное топливо от компании 
Westinghouse. Но, как мы увидим дальше, это не совсем соответствует действительности. И 
дело даже не в том, что в качестве резервного топлива на блоках предусмотрено 
использование российских сборок. Глобально весь этот проект похож на попытку залить 
новое вино в старые меха. Строительные площадки третьего и четвертого блоков ХАЭС – 
это по сути бетонные конструкции, спроектированные так, чтобы засунуть туда реакторы 
советского типа ВВЭР-1000. И все. Под любую другую конфигурацию этот долгострой не 
подойдет. Переделывать его – дороже, чем строить энергоблок с нуля. Да и альтернатив-
ного участка для этого на Хмельницкой атомной нет. А новые генерирующие мощности 
"Энергоатом" хочет возвести именно здесь, а не, допустим, в Южно-Украинске или 
Энергодаре. От Нетишина удобнее всего подсоединяться к европейской энергетической 
сети ENTSO-E. Более того, линия ЛЭП на 750 кВ между ХАЭС и польским городом Жешув уже 
существует. Но поскольку она построена еще в 80-х годах прошлого века и более чем 20 лет 
не эксплуатируется и находится на консервации, ей требуется генеральный апгрейд.  

 

Читать полностью >>> 
© Ярослав Ярош 

Читайте также: Россияне под прикрытием. 
Кто достроит ХАЭС за 70 млрд? >>>  

По материалам minprom.ua 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Енергохолдинг ДТЕК запустить нові  
СЕС і ВЕС у березні 2019 р. 

28.01.2019 

Енергохолдинг ДТЕК запустить нову сонячну електростанцію під 
Нікополем, потужністю 200 МВт і першу чергу Приморської 
вітроелектростанції на 100 МВт вже у березні 2019 р. 

«В даний час ми реалізуємо ці плани. Нікопольська (сонячна) станція в 200 МВт 
почне працювати вже в березні, перша черга Приморської ВЕС (100 МВт – Mind) також 
запрацює в березні. І до кінця року ми завершимо ті проекти, які зараз активно будуються», 
– повідомив генеральний директор енергохолдингу Максим Тимченко агентству в Давосі. 
«Природно, ми на цьому не зупиняємося. Зараз ми розробляємо проекти для подальшого 
будівництва. Нашими пріоритетами буде вітрогенерація», – додав гендиректор ДТЕК. Глава 
ДТЕК нагадав, що компанія з початку заснування підтримує світові тренди в енергетиці і 
досить давно заявила про стратегічне рішення активно збільшувати свою присутність в 
альтернативній енергетиці, почавши ще в 2010 році перший проект в цій сфері – Ботієвська 
ВЕС потужністю 200 МВт. За його словами, до кінця поточного року планується сформувати 
портфель активів в відновлювані джерелі енергії (ВДЕ) на рівні 1 ГВт, з яких 500 МВт – 
вітроенергетика і 500 МВт – сонячна. Крім того, за словами Тимченко, ДТЕК активно 
підтримує якнайшвидший перехід на систему аукціонів при стимулюванні розвитку ВДЕ і 
готовий конкурувати на цих нових умовах. «Нас не тільки не лякає (перехід на систему 
аукціонів – Mind), а ми активно це підтримуємо і просуваємо на експертному рівні 
відповідний закон. Перехід до аукціонів – це те, що повинно найближчим часом в Україні 
статися, і ми готові конкурувати, втім, як і в інших бізнесах», – сказав він в кулуарах 
«Українського сніданку», організованого Фондом Віктора Пінчука. Так, Тимченко висловив 
надію, що парламент незабаром ухвалить у другому читанні відповідний закон, щоб 
Україна відповідала міжнародним трендам не тільки на рівні технологій виробництва 
електроенергії, але і за регуляторним середовищем. Нагадаємо: у квітні 2018 року ДТЕК і 
China Machinery Engineering Corporation (CMEC) підписали угоду про будівництво до кінця 
2018 року СЕС на 200 МВт у Нікополі Дніпропетровської області, вартість якої оцінюється у 
230 млн євро. Крім того, у серпні минулого року ДТЕК залучив позикове фінансування в 
розмірі 90 млн євро для будівництва I черги Приморської вітроелектростанції потужністю 
100 МВт на березі Азовського моря у Запорізькій області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
 
 

 

 СЕС 

У Кам’янці розпочалися роботи  
по будівництву СЕС 

18.01.2019 

В м.Кам’янка на території колишнього цукрового заводу, розпочалося 
будівництво сонячної електростанції (СЕС). Інвестором виступає норвезька 
компанія Scatec Solar, яка має досвід будівництва в багатьох країнах світу. 

В Україні Scatec Solar представляє ТОВ «Чиста енергія-2011». Так, за планами 
компанії в Кам’янці має побудуватися сонячна електростанції потужністю 25МВт, а 
загальний обсяг інвестицій в будівництво становитиме близько 30 млн. євро. На 
сьогоднішній день на ділянці площею 50 га, проводяться підготовчі роботи для 
будівництва сонячної електростанції, на ділянці працюють дві одиниці техніки 
(екскаватори) та різноробочі, які розчищають територію від дерев та кущів. У 2018 році 
компанією ТОВ «Чиста енергія-2011», на рахунки виконавчого комітету Кам’янської міської 
ради було перераховано 880 тис. грн., компенсації за вирубку зелених насаджень, які 
плануються використати на посадку сакурової алеї по вул.. Шевченка. Роботи з будівництва 
СЕС мають завершитися до кінця 2019 року. 

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

Біля Вінниці збудували сонячну  
електростанцію 

22.01.2019 

В поточному році Державною архітектурно-будівельною інспекцією у 
Вінницькій області введено в експлуатацію сонячну електростанцію на 
території Бохоницької сільської ради у Вінницькому районі. 

Потужність новозбудованого об’єкта складає 4900,0 кВт, а розрахунковий річний 
виробіток електроенергії – 6393,0 мВт. Про це повідомляє департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА. Загальна площа будівництва 
адміністративно-побутового корпусу сягає 34,5 метрів квадратних. Нагадаємо, минулого 
року Європейський банк виділив KNESS GROUP майже 26 млн. євро для будівництва 3 
сонячних електростанцій на Вінниччині - в Іллінецькому, Тульчинському тa 
Погребищенському рaйонaх. Сумaрно вони генерують близько 38 тисяч МВт/год. 
електроенергії щороку, скорочуючи нa 37,505 тонн/рік викиди СО2 в aтмосферу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами vinnitsa.info 

 

TIU Canada в этом году планирует купить два проекта по 
строительству солнечных электростанций в Украине 

25.01.2019 

Компания "TIU Canada" намерена приобрести 2 проекта по строительству 
солнечных электростанций (СЭС) в Одесской обл., сообщил исполнительный 
директор компании Майкл Юркович. 

Таким образом, канадская компания продолжает реализацию стратегии по 
инвестированию $100 млн в строительство СЭС в Украине до конца текущего года, отметил 
он в интервью Ukraine business news в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. 
Компания уже построила СЭС в Никополе мощностью 10,5 МВт и строит еще одну в 
Николаевской области - мощностью 13,5 МВт. До конца года планируется начать 
строительство еще четырех в Одесской и Николаевской областях. "TIU Canada" начала свою 
деятельность в Украине в июне 2017 года. Ее владельцем является инвесткомпания 
"Refraction Asset Management" (Калгари, Канада). 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Две солнечные электростанции построят  
в Ровенской области 

28.01.2019 

Намерения закреплены в Меморандуме, который подписала Ровенская 
ОГА и агентство регионального развития с двумя инвестиционными 
компаниями. Об этом сообщает «Урядовый курьер». 

«В Ровенской области солнечные батареи тоже, к сожалению, пока единичное 
явление. Хотя перспективы здесь невероятные. Поэтому, прежде всего, направим усилия на 
отвод оптимальных территорий для размещения солнечных электростанций. Они должны 
иметь соответствующее целевое назначение и подключения к электросетям. Уже можем 
говорить как минимум о двух участках в Дубенском и Дубровицком районах», - отметил 
председатель Ровенская ОГА Игорь Тимошенко. … 

Читать полностью >>>  
По материалам journalist.today 
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 ВЕС 

Компанія «Вітряні парки України» розпочала 
будівництво Краматорської ВЕС 

22.01.2019 

Компанія «Вітряні парки України» розпочала активну фазу 
будівництва вітроелектростанції біля м. Краматорськ, яка буде 
складатися з трьох вітроустановок одиничною потужністю 4,5 та 4,8 МВт.  

«Ми розраховуємо завершити монтаж всіх трьох вітроустановок в кінці березня – 
першій половині квітня 2019р. Строки можуть бути скоректовані на фоні погодних та 
логістичних умов… Першу змонтовану вітротурбіну ми хочемо побачити у лютому», - 
повідомив перший заступник генерального директора групи Андрій Сергієнко. Також 
Сергієнко додав, що для реалізації цього проекту ще в жовтні та листопаді минулого року 
були проведені громадські слухання. Станція буде складатися з трьох вітроустановок 
потужністю 4,5 та 4,8 МВт. Це перший проект компанії з будівництва турбін такої великої 
потужності. ВЕС буде розташована неподалік від м. Краматорськ Донецької обл та тих 
підприємств, які виробляють обладнання для станції, до таких належать наступні компанії: 
«Краматорський завод важкого верстатобудування», «Старокраматорський 
машинобудівний завод», «Енергомашспецсталь» (виробник валів для вітротурбіни) та 
завод «Фурлендер Віндтехнолоджі», який входить в групу та на якому відбувається збірка 
складових елементів. Також у виробничому циклі задіяні такі українські підприємства як 
«Запоріжтрансформатор» (трансформаторне обладнання), «Південкабель» (кабельна 
продукція) та ін. Як повідомлялося раніше, група «Вітряні парки України» розробила 
вітряні турбіни з високим (найбільшим на сьогодні в Україні) значенням одиничної 
потужності 4,5 та 4,8 МВт та планує у цьому році збудувати вітростанції загальною 
потужністю біля 100-120 МВт, які будуть укомплектовані вищезгаданими турбінами. На 
сьогодні група компаній являється єдиним в Україні виробником вітроустановок. Ступінь 
локалізації українського виробництва досяг 70%. 

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

 
Дочерняя компания французской «Total» будет инвестировать  

в строительство ветрового парка 
24.01.2019 

Дочернее подразделение французской энергетической компании 
Total выходит на украинский рынок. Об этом сообщила глава офиса 
Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив. 

"Total-Eren, дочерняя компания французского энергетического гиганта Total 
выходит на украинский рынок и вместе с норвежской NBT в течение следующих 18 месяцев 
будет инвестировать в строительство ветрового парка в 250 MW, инвестируя в проект 
более €350 млн", - написала она. Ковалив уточнила, что финансирование в размере €150 
млн предоставит Европейский банк реконструкции и развития вместе с консорциумом 
банков. "Соответствующие соглашения сегодня подписаны в Давосе на заседании 
Национального инвестиционного совета", - добавила она. Напомним, норвежская компания 
NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" (Херсонская обл.) и планирует 
построить ветряную электростанцию (ВЭС) мощностью 250-330 МВт. В 2006 году 
Херсонская областная госадминистрация передала ООО "Сивашэнергопром" в 
эксплуатацию на условиях концессии Сивашскую ветровую электростанцию в Григорьевке 
Чаплинского района Херсонской области до 2055 года.  По условиям договора, Сивашская 
ВЭС, строительство которой рассчитано на 10 лет, и на которой сдана в эксплуатацию лишь 
одна из 3-х очередей ветрогенераторов, должна быть достроена до проектной мощности 20 
Мвт. В 2011 году "Сивашэнергопром" заключил договор аренды земельных участков 
площадью 12 га, находящихся под концессионной ВЭС, и 1,3 тыс. га, предназначенных для 
строительства новых ветряных и солнечных генерирующих мощностей. В 2012 году начала 
работать Сивашская ВЄС. Она оборудована 16 ветрогенераторами марки USW56-100 
номинальной мощностью 107,5 кВт каждый (первая очередь) и одним ветрогенератором 
марки Т600-48 номинальной мощностью 600 кВт (вторая очередь). ТЭО достройки 
Сивашской ВЭС предполагает увеличение мощности существующей станции до 5 МВт 
(сейчас её мощность составляет 3 МВт). 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
На Херсонщині введено в експлуатацію перші дві черги  

вітроелектростанції «Овер’янівська» 
25.01.2019 

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Херсонській області у січні 2019 р. введено в експлуатацію перші дві черги 
вітроелектростанції «Овер’янівська» потужністю 14,4 МВт, що на Херсонщині. 

Вказаний об’єкт будується в межах Сивашівської сільської ради Новотроїцького 
району та Новодмитрівської сільської ради Генічеського району. Загальна потужність 
об’єкта сягатиме 69,3 МВт. Замовником будівництва вітроелектростанції виступає 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Віндкрафт Україна». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби ДАБІ України 
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КП "Киевтеплоэнерго" в 2019г направит на замену 
трубопроводов 686 млн грн 

25.01.2019 

КП "Киевтеплоэнерго" в 2019 г. планирует заменить не менее 100 км 
трубопроводов на общую сумму в 686 млн грн, сообщил главный инженер 
СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода. 

Он напомнил, что в настоящее время в столице 80% тепловых сетей полностью 
изношены и требуют замены. В соответствии с этим перекладывание сетей с применением 
современных материалов, которые позволят уменьшить тепловые потери, является одним 
из приоритетных мероприятий по модернизации теплосети столицы. Кроме того, 
приоритетом является закрытие нерентабельных, морально и технологически устаревших 
котельных, которые отработали более 50-60 лет. "На этот год запланировано начало работ 
в этом направлении. У нас 45 таких котельных, которые мы будем ликвидировать и 
переключать потребителей на более современные источники", – уточнил Ю.Паливода. 
Подразделение также планирует сосредоточиться на постепенном переходе от 
центральных тепловых пунктов к индивидуальным, которые позволят потребителям более 
рационально и экономно использовать теплоэнергию. Ю.Паливода добавил, что в 2019 году 
КП направит 26 млн грн на возобновление благоустройства территорий, где 
осуществлялась ликвидации аварийных повреждений теплосетей. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua  
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Нидерландская DTEK сконцентрировала 72,9% 
«ДТЭК Киевские электросети» 

22.01.2019 

Компания DTEK B.V. (Нидерланды) сконцентрировала 72,93% акций 
компании "ДТЭК Киевские электросети". Об этом говорится в сообщении 
"ДТЭК Киевские электросети". 

Ранее DTEK B.V. не владела акциями компании, передают Українські Новини. При 
этом ООО "ДТЭК Энерго" (Киев), ранее владевшая 18,3% акций "ДТЭК Киевские 
электросети" и компания DTEK GRIDS B.V. (Нидерланды), владевшая 54,09% акций, вышли 
из состава акционеров компании "ДТЭК Киевские электросети". Как сообщалось, ЧАО "ДТЭК 
Киевские электросети" с 1 марта начало обслуживать потребителей электроэнергии Киева 
вместо компании "Киевэнерго". "ДТЭК Киевские электросети" вместе с "ДТЭК Днепровские 
электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-
Энергоуголь" входят в состав "ДТЭК Сети". "ДТЭК Сети" - операционный холдинг в 
структуре энергетического холдинга ДТЭК, который развивает бизнес по распределению 
электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой обл. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
Минэнергоугля объявило конкурс по отбору партнера  

для обустройства энергомоста в ЕС 
22.01.2019 

Министерство энергетики Украины объявило о проведении конкурса 
по определению частного партнера для реализации проекта обустройства 
энергетического моста "Украина-ЕС". 

Заявки на участие в конкурсе подаются до 17:30 45 календарного дня после его 
публикации. Конкурс планируется провести в период до 1,5 месяцев после даты окончания 
приема заявок. С победителем конкурса будет заключен смешанный договор на период до 
23 лет в рамках государственно-частного партнерства. Ранее министерство оценивало, что 
в целом частные инвестиции в проект должны составить €243,5 млн. В том числе €47,7 млн 
планируется направить на организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в 
энергосистему ЕС путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 
подстанцией "Западноукраинская" и ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Еще 195,8 млн евро будет 
направлено на программу повышения эффективности и увеличения мощности шести 
блоков (№2,3 ЮУАЭС и №1,3,4,5 ЗАЭС). Отдельно подписанный двухсторонний договор 
купли-продажи между участниками проекта будет распространяться на всю электро-
энергию, выработанную блоком №2 ХАЭС, кроме потерь при передаче и затрат на 
собственные нужды. Ожидается, что около 5-6 млрд кВт-ч электроэнергии, ежегодно выра-
батываемые блоком, будут покрыты за счет снятия диспетчерских ограничений на работу 
всех блоков АЭС и последующего увеличения их мощности. Фактически "Энергоатом" 
должен будет передавать частному партнеру э/э со второго блока ХАЭС на границе с ЕС, 
который будет ее реализовывать по средневзвешенным ценам продаж энергетических 
бирж Венгрии, Словакии, Румынии и Польши. ... 

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

 
В ДТЭК не исключают покупку  

новых облэнерго 

30.01.2019 
Компания ДТЭК считает сегмент энергорынка в виде дистрибуции 

сетевых компаний одним из наиболее перспективных на рынке, заявил 
генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко. 

"Будущее не только энергетики, но и экономики страны будет зависеть от того, на 
каком уровне будет развита инфраструктура, включая линии электропередач и сетевое 
оборудование. Вот здесь мы видим точку приложения своих инвестиций. И я убежден, что 
эти компании будут расти в стоимости", – сказал Максим Тимченко в Давосе, в кулуарах 
"Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука, комментируя 
объявленные планы по покупке "Киевобл-" и "Одессаоблэнерго". Как сообщалось, в начале 
января ДТЭК заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" 
и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy. В этом же месяце 
"ДТЭК Нефтегаз" стала собственником 24,99% акций "Киевоблэнерго" и 16,773013% 
"Одессаоблэнерго". М.Тимченко отметил, что сделка еще не закрыта. "У нас идет процесс. 
Когда мы получим все необходимые разрешения, тогда можно говорить, что сделка 
состоялась", – указал он, уточнив, что по завершении будут объявлены основные ее 
условия. "Нефтегазовый бизнес достаточно прибыльный. Правильное инвестирование и 
нахождение верных решений позволяет нам за счет ресурсов "Нефтегаза" инвестировать в 
приобретение наших сетевых активов и активов, в которых мы видим будущие 
перспективы", – пояснил он появление "ДТЭК Нефтегаза" в числе акционеров указанных 
облэнерго. По его словам, ДТЭК будет рассматривать возможности дополнительных 
приобретений в этом сегменте рынка, где государство уже заявило о планах приватизи-
ровать в этом году пять облэнерго. … 

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

 

Франция выделила Украине грант EUR560 тыс. на  
строительство пилотной energy storage 

01.02.2019  

Министерство экономики и финансов Франции выделило Украине 
грант €560 тыс. для финансирования совместного проекта НЭК "Укрэнерго" 
и RTE International по реализации первой в Украине системы energy storage. 

По ее данным, в ближайшие полгода запланирована реализация RTE International 
первого этапа проекта - технико-экономического обоснования и технических заданий для 
дальнейших работ. На втором этапе будет определена возможная стоимость, создана 
модель будущей системы хранения и дорожная карта с перечнем всех необходимых мер 
для осуществления совместного проекта. В НЭК отмечают, что проект имеет большое 
значение для будущего развития украинской энергетики и интеграции отечественной 
энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы, поскольку одним из 
требований является обеспечение необходимого объема первичного регулирования 
частоты. Кроме того, в течение последних нескольких лет в Украине наблюдается 
увеличение объемов производства ветровой и солнечной генерации, что потребует 
строительства дополнительных высокоманевренных мощностей, отвечающих 
экологическим требованиям европейских стран. "Начало сотрудничества с компанией RTE - 
ведущим игроком европейского рынка, реализация сложного и инновационного проекта 
energy storage - это существенный шаг на пути нашей европейской интеграции и усиления 
энергетической безопасности Украины", - отметил глава НЭК Всеволод Ковальчук. "RTE 
International предоставить консультационную поддержку для развития украинской 
энергосистемы в соответствии с лучшими международными стандартами. Также мы будем 
привлекать к сотрудничеству лидеров в сфере энергонакопительных технологий - 
французские компании Saft, Blue solutions, Clean Horizon и Entech", - добавил руководитель 
RTE-International Николя Бреам. … 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
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НАК "Нафтогаз Украины" в начале февраля представит на  
обсуждение план анбандлинга с концессией 

25.01.2019 

Нафтогаз в начале февраля планирует выставить на широкое 
обсуждение свой план анбадлинга (выделения из "Нафтогаза" деятельности 
по транспортировке газа), предполагающий вариант концессии. 

"Вариант, который мы считаем самым реальным из всех и который доступен сейчас 
нам с точки зрения работы парламента, политики и всего остального, – это концессия. 
Концессия вписывается в модель анбандлинга ISO (Independent System Operator), которая 
нам нужна для сохранения, в том числе, наших требований", - сказал глава правления НАК 
Андрей Коболев в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора 
Пинчука. "В этой ситуации мы, как "Нафтогаз", как компания, которая единственная несет 
реальную финансовую ответственность за анбандлинг, собираемся идти по этому 
сценарию", - добавил глава правления НАК. Он отметил, что теоретически существует еще 
вариант приватизации, который вписывается в так называемом OU (full ownership 
unbundling). "Тут придется отдавать (газотранспортную) систему в собственность, что мне 
кажется вообще нереальным сейчас фактически", - подчеркнул глава НАК. Он сообщил, что 
"Нафтогаз" уже обсуждал свой вариант анбандлинга с Еврокомиссией. По его словам, в нем 
есть некоторые объективные проблемы, так как любой план настоящего анбандлинга, не 
имитации, а анбандлинга, отвечающего требованиям 3-го Энергопакета, потребует 
изменений в украинское законодательство, обязательного урегулирования вопроса, каким 
образом и на каких правовых основаниях новый оператор получит ГТС. А.Коболев указал, 
что в ходе презентации своего сценария НАК намерен объяснить, что необходимо для его 
реализации от третьих сторон: в первую очередь, что надо от парламента, и почему это 
правильно. "Единственное, в чем я согласен с (директором секретариата Энергетического 
сообщества Янушем - ИФ) Копачем в его подходе к вопросу (анбадлинга - ИФ), что ставки 
очень высоки, и анбандлинг надо сделать правильно сейчас, чтобы он не имел негативного 
влияния на нашу возможность лоббировать остановку Северного потока-2 в Европе", - 
заявил глава правления НАК. Он отметил, что на прошедших 21 января переговорах в 
Брюсселе "Газпром" был очень четок, сказав, что анбандлинга и смены правил они не хотят, 
поэтому в случае будущего транзита затягивание анбандлинга не является проблемой. "Но 
как "Нафтогаз", глядя на шаг вперед, я понимаю, что "Газпром" в какой-то степени просто 
лукавит, потому что за нашей спиной они используют аргумент, что Украина до сих пор не 
сделала анбандлинг, который они, собственно говоря, и блокируют, чтобы продвигать 
Северный поток-2", - подчеркнул А.Коболев. 

Читать полностью >>>  
По материалам interfax.com.ua 
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Добыча газа в Украине в 2018 г.  
увеличилась на 0,3% 

02.01.2019 

Добыча природного газа в Украине в 2018 г. увеличилась, по 
оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн куб. м) по равнению с 2017 годом – 
до 20,89 млрд куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз". 

В том числе добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 15 млрд 419,8 млн куб. 
м (+1,2% к 2017-му), ПАО "Укрнафта" – 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими компаниями – 4 
млрд 392,3 млн куб. м (-2%). В декабре-2018 добыча газа составила 1 млрд 828,4 млн куб. м 
(+2,1% к декабрю-2017), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 357,5 млн 
куб. м (+3,3%), "Укрнафты" – 95,4 млн куб. м (+6,9%), других компаний – 375,5 млн куб. м (-
3,1%). Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% 
(на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 791,4 млн куб. м. 
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году увеличили добычу газа на 2,9% 
(на 453,2 млн куб. м) – до 16 млрд 353,4 млн куб. м, другие компании – на 8,6% (на 351 млн 
куб. м), до 4 млрд 437,9 млн куб. м. 

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

 
Украина в 2018 году увеличила  

добычу нефти на 5,3% 
25.01.2019 

Добыча нефти в Украине в 2018 году увеличилась на 5,3% (на 75,5 
тыс. тонн) по сравнению с 2017 г. – до 1 млн 511,2 тыс. тонн, сообщили в 
Министерстве энергетики и угольной промышленности. 

Добыча газового конденсата за этот период возросла на 1,2% (на 7,3 тыс. тонн) – до 
639 тыс. тонн. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за прошлый год нарастили добычу 
нефти на 4,9% (на 68,9 тыс. тонн) – до 1 млн 472,6 тыс. тонн, но снизили газоконденсата – 
на 5% (на 22,2 тыс. тонн), до 422 тыс. тонн. В том числе "Укрнафта" увеличила добычу 
нефти на 5,7% (на 75,7 тыс. тонн) – до 1,399 млн тонн, но снизила газоконденсата – на 
11,6% (на 6,4 тыс. тонн), до 48,9 тыс. тонн, "Укргазвыдобування" сократило добычу нефти 
на 8,5% (на 6,8 тыс. тонн) – до 73,6 тыс. тонн, газоконденсата – на 4% (на 15,7 тыс. тонн), до 
373,2 тыс. тонн. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2018-м 
увеличили добычу нефти на 20,6% (на 6,6 тыс. тонн) – до 38,6 тыс. тонн, газоконденсата – 
на 15,7% (на 29,4 тыс. тонн) – до 217 тыс. тонн. Крупнейшими частными добытчиками 
нефти с газоконденсатом в Украине за прошлый год стали, в частности, 
"Нафтогазвыдобування" – 51 тыс. тонн (-5,9%), "Эско-Пивнич" – 48,4 тыс. тонн (+58,5%), 
"Укрнафтобуриння" – 42,5 тыс. тонн (+75,3%), "Природные ресурсы" – 39,4 тыс. тонн (-
15%), "Полтавская газонефтяная компания" – 33,6 тыс. тонн (+3,9%), "Регал Петролеум" – 
19,1 тыс. тонн (+49,3%), "Системойлинжиниринг" – 8,6 тыс. тонн (+95%), 
"Укргазвыдобуток" – 4,4 тыс. тонн (+17,2%), "Восточный геологический союз" – 3,8 тыс. 
тонн (-18,4%), "Пром-энерго продукт" – 2,3 тыс. тонн (+27,4%), "Первая украинская 
газонефтяная компания" – 1,2 тыс. тонн (+22,3%), "Нафтогазопромысловая геология" – 0,9 
тыс. тонн (+2,7 раза). В то же время стоит учесть, что данные ЧАО "Укрнафтобуриння" не 
обновляются в министерской статистике с августа. Если, по данным Минэнергоугля, 
добыча компании за год составила 42,5 тыс. тонн нефти и конденсата, то на сайте ЧАО 
указана добыча в объеме 72 тыс. тонн. Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила 
добычу нефти с газоконденсатом на 4,2% (на 91,4%) по сравнению с 2016 годом – до 2,098 
млн тонн. В частности "Укрнафта" добыла 1 млн 378,6 тыс. тонн (-9,2%), 
"Укргазвыдобування" – 468,4 тыс. тонн (-2,9%), "Нафтогазвыдобування" – 54,2 тыс. тонн (-
2,3%), "Природные ресурсы" – 46,3 тыс. тонн (+13,2%), "Укрнафтобуриння" – 41 тыс. тонн 
(+62,5%),"Эско-Пивнич" – 37,1 тыс. тонн (+68,1%), ПГНК – 29,4 тыс. тонн (-22,1%). 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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ДТЭК Нефтегаз пробурил скважину 
глубиной более 5 км 

22.01.2019 
Скважина №61 на Семиренковском участке наклонно-направленного 

типа глубиной 5 605 м, пробурена с целью доразведки окраинной части 
месторождения. Об этом пишет delo.ua 

Как сообщают в компании, получен высокий промышленный приток углеводородов. 
Следует отметить, что бурение скважины проводила компания "Белоруснефть" с 
использованием буровой установки Drillmec 1500 HP 2014 г. выпуска. Техническое и 
технологическое сопровождение бурения наклонно-направленного участка скважины 
осуществлено компанией Schlumberger, применившей для этого роторно-управляемые 
системы. "Наша компания работает на больших глубинах и в сложных горно-геологических 
условиях. Поэтому мы инвестируем в инновационные технологии, применяем современное 
оборудование и привлекаем к сотрудничеству ведущие международные компании. Именно 
такой подход позволил на месяц раньше планового срока завершить строительство 
скважины №61", - рассказал гендиректор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров. При бурении 
скважины для качественного первичного вскрытия продуктивной части разреза, предста-
вленного уплотненными трещиноватыми песчаниками, использована дружественная к 
пласту инвертная эмульсия на углеводородной основе компании "Геосинтез Инжиниринг". 
Бурение проводилось безамбарным методом с полной утилизацией отходов бурения, что 
соответствует лучшим международным экологическим стандартам отрясли. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам delo.ua 
 
 

Группа Smart Energy возобновила эксплуатацию скважины и  
получила новый суточный максимум добычи 

23.01.2019 

Группа Smart Energy успешно реализовала очередной проект и в 
результате выполнения капитального ремонта возобновила эксплуатацию 
скважины в Харьковской области. 

Удачное выполнение капитального ремонта позволило получить дополнительную 
добычу углеводородов, увеличить общую добычу газа по группе компаний Smart Energy и 
достигнуть исторического суточного максимума добычи с момента создания на уровне 960 
тыс. м3/сутки. Капитальный ремонт скважины №21 Островерховского месторождения, 
специальным разрешением на разработку которого владеет компания «Укргазвидобуток», 
был выполнен в сжатый срок с применением передовых технологий и уникальных 
подходов при раскрытии и освоении продуктивного горизонта. Это позволило получить 
промышленный приток газа на уровне 50 тыс. м3/сутки, что является выше 
прогнозируемого. «Этот проект является очередным шагом в реализации стратегической 
программы развития группы Smart Energy. Успешность его, безусловно, принадлежит целой 
команде наших специалистов, так как ремонт скважины №21 был выполнен быстрее 
запланированного и был получен больший дебит. Таким образом, мы получили по группе 
новый суточный максимум добычи и уверенно приближаемся к миллиону кубометров в 
сутки», - отметил генеральный директор группы компаний Smart Energy Сергей Глазунов. 
Напомним, по результатам работы в 2018 году компании группы Smart Energy увеличили 
совокупный объем добычи газа на 31%. В частности, Представительство «Регал Петролеум 
Корпорейшн Лимитед», ЧАО «Укргазвидобуток» и ООО «Пром Энерго-Продукт» добыли 
295,7 млн м3 газа, в то же время в 2017 году этот показатель составил 226 млн м3. 

 

Группа компаний Smart Energy входит в состав Смарт-Холдинга, осуществляет 
реализацию проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений 
углеводородов. Нефтегазовое направление Smart Energy представлено газодобывающей 
компанией «Укргазвыдобуток» (Харьковская область) и публичной британской компанией 
Regal Petroleum с активами в Полтавской области (Представительство «Регал Петролеум 
Корпорейшн Лимитед») и Харьковской области (компания «Пром-Энерго Продукт»). 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам Смарт-Холдинга 
 

Компания "Укрнафта" опубликовала производ- 
ственные результаты за 

25.01.2019 

ПАО "Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового 
конденсата на 5% (0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом до 1,448 млн 
тонн. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты". 

За этот период среднесуточная добыча нефти составила 3,97 тыс. тонн, что также на 
5% больше по сравнению с 2017 г. (3,78 тыс. тонн/сутки). Добыча газа "Укрнафтой" в 2018г. 
сократилась на 2,3% (0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного 
газа – на 5,2% (6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн. "Укрнафта" в 2018-м осуществила 17 
гидроразрывов пласта, завершила капремонт 121 скважины, провела 93 операции по 
интенсификации добычи. "С точки зрения производственных результатов 2018 оказался 
очень успешным для "Укрнафты". Несмотря на нерешенный вопрос налогового долга, 
который ограничивает наши инвестиционные возможности, впервые с 2006г. мы получили 
рост годовой добычи нефти даже при том, что год мы начали с относительно низкой базы. 
А тот факт, что мы достигли этого с одним из самых низких инвестиционных бюджетов в 
отрасли и на истощенном фонде скважин, говорит об огромном потенциале, который 
"Укрнафта" может реализовать при существующих в компании резервах", - заявил глава 
правления компании Марк Роллинс. Как сообщалось ранее, течение 2018 г. ПАО "Укрнафта" 
передало партнеру по совместной деятельности компании Momentum Enterprises 209,7 млн 
кубометров природного газа. Об этом говорится копии акта проверки "Укрнафты", 
проведенной Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирования в сферах 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Плановая проверка операций "Укрнафты" с 
природным газом проходила в начале 2019 года и охватывала период с мая 2017 года по 
декабрь 2018 г. включительно. Договор о совместной деятельности с Momentum Enterprises 
был подписан 24 декабря 1997 г. с целью разработки Андреяшевского газоконденсатного 
месторождения площадью 25,2 кв. км в Сумской области. Доля "Укрнафты" в СД составляет 
49,9%, но в части распределения прибыли – 55%, у Momentum Enterprises – 50,1% и 45% 
соответственно. По договору СД Momentum Enterprises и "Укрнафты" №999/97 налоговый 
долг на 1 января 2019 года составляет 1,7 млрд грн. Через это СД в конце 2015 – начале 
2016 года из "Укрнафты" на структуры "Привата" было выведено около 4 млрд грн путем 
фиктивной, по мнению ГПУ, купли/продажи нефтепродуктов. Как известно, НАК "Нафтогаз 
Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем 
Коломойским, – порядка 42% акций. 

 

Читать полностью >>>  
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Burisma Group збільшила видобуток нафти і  

газового конденсату на 56% 
28.01.2019 

У 2018 році Burisma Group збільшила видобуток нафти і газового 
конденсату на 56%. Таким чином видобуток склав 74,0 тис. тон, у той час як 
роком раніше Група видобула 47,5 тис. тон.  

Це рекордний показник не лише для Burisma, але й серед українських приватних 
газовидобувних компаній. За словами Генерального директора Burisma Group Тараса 
Бурдейного, збільшення видобутку відбулося завдяки зростанню бурової активності, 
збільшенню фонду продуктивних свердловин і впровадженню технологій, спрямованих на 
інтенсифікацію видобутку. Важливою складовою зростання стало успішне проведення 
операцій з гідророзриву пласта (ГРП). «З метою підвищення ефективності діяльності і 
збільшення дебіту свердловин компанії Burisma Group продовжують реалізовувати 
програми інтенсифікації. У 2018 році були успішно проведені три операції з гідророзриву 
пласта на свердловинах Рокитнянського родовища. Це дозволило значно збільшити добове 
надходження на цих свердловинах. У поточному році ми плануємо реалізувати не менше 
п’яти операцій з гідророзриву пласта на своїх родовищах. Зокрема, йдуть підготовчі роботи 
на свердловині №1 Степківской площі і свердловині №5 Рокитнянського родовища», – 
зазначив Генеральний директор Burisma Group Тарас Бурдейний. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Burisma Group 

 
JKX Коломойского нарастила  

добычу на 28% 
29.01.2019 

Компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и РФ в начале 2019 г. 
вышла на среднесуточную добычу в 5,129 тыс. баррелей (boepd), что на 
27,8% превышает средний показатель четвертого квартала 2018 г. 

Согласно сообщению компания на Лондонской фондовой бирже, такого результата 
удалось добиться благодаря успешному тестированию бокового ствола скважины IG103, в 
результате чего производительность этой скважины продолжает превосходить ожидания и 
составляет в последнее время около 1,6 тыс. boepd, а оцениваемый объем добычи из нее – 
больше 30 млн куб. м. В соответствии с презентацией JKX, обнародованной во вторник, в 
минувшем году она увеличила производство природного газа на 4,6% – до 181 млн куб. м, 
нефти – на 6,3%, до 34 тыс. тонн. Компания указывает, что в 2019 году намерена увеличить 
производство в Украине благодаря новому бурению, в том числе боковому, и другим мерам 
– исследованиям и 3D сейсморазведке. Полтавская газонефтяная компания (ПГНК), 
принадлежащая JKX, является одной из крупнейших негосударственных 
нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и 
одной - на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию. 
JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и 
Словакии. Крупнейшими акционерами JKX являются также Eclairs Group Игоря 
Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune 
Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%. 

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

 
Укргазвидобування у січні збільшило  

видобуток палива на 2,4% 
01.02.2019 

АТ "Укргазвидобування" у січні 2019 р. збільшило видобуток газу на 
2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і видобуло 1,335 
млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

"За оперативними даними, видобуток АТ «Укргазвидобування» за січень 2019 року 
становить 1,335 млрд куб. м природного газу, що на 2,4 % перевищує показник 
аналогічного періоду минулого року, а саме на 32 млн куб. м", - йдеться у повідомленні. На 
початку січня 2019 року були незначні коливання середньодобового видобутку у межах 
1,7% у порівнянні з середньодобовим видобутком за грудень 2018 року, які були пов’язані з 
технологічними процесами із видобутку, підготовки та транспортування газу в передперіод 
весняно-літньої фази обмеження прямого споживання газу через власні мережі побутовими 
споживачами. Із початку року УГВ активно виконувало операції з інтенсифікації видобутку, 
збільшувало обсяги буріння та продовжувало роботи з геологорозвідки на наявних 
родовищах. "Укргазвидобування планує брати активну участь в аукціонах та електронних 
торгах Держгеонадр на нові ділянки", - також додали у компанії. Як повідомлялося, у жовтні 
2018 року АТ "Укргазвидобування" придбало спеціальний дозвіл на користування надрами 
Липовецької площі на аукціоні - компанія вперше за 10 років виграла тендер. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 РИНОК ГАЗУ 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ГАЗУ (ГАЗОТРЕЙДЕРИ)  
 

 
Компания Тигипко впервые экспорти- 

ровала газ в ЕС 
31.01.2019 

Компания «ТАС Энергия Страны», конечным владельцем которой 
является Сергей Тигипко, осуществила экспорт газа в направлении 
Словакии. Об этом сообщил директор компании Максим Дмитрук. 

Операция была проведена в тестовом режиме в рамках проверки таможенных 
режимов и работы операторов соседних с Украиной стран. Покупателем газа стала 
компания UK METALEX LIMITED. По словам Дмитрука, планируется провести еще несколько 
тестовых экспортных поставок газа, в частности, с таможенного склада. Экспорт газа из 
Украины стал возможен после снижения тарифов на вход в украинскую ГТС и выход из нее. 
В частности, с 1 января 2019 г. тариф на вход в ГТС снизился с 12,4 до 6,2 доллара за 1 тыс. 
м³ в сутки. По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики 
Валентина Землянского, украинская ГТС может перейти под влияние российского 
«Газпрома». По словам эксперта, Украина будет терять контроль над своей 
газотранспортной системой постепенно. Землянский утверждает, что со временем ее 
возьмут под контроль иностранные партнеры. При этом он не исключает того, что ГТС 
перейдет под влияние «Газпрома» через Германию, которая получит двойную выгоду после 
реализации проекта «Северный поток-2». 

Читать полностью >>>  
По материалам vlasti.net 

 
 

 

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ) 
 

 
 

НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ  
"Дніпропетровськгаз" на 2019 р. 

25.01.2019  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг затвердила інвестпрограму ПАТ 
"Дніпропетровськгаз" на 2019 рік у розмірі 48,05 млн гривень.  

Це приблизно в 3,5 рази менше реальних потреб компанії. Пріоритетними 
напрямками інвестицій є модернізація газотранспортної мережі регіону (20,8 млн грн), а 
також установка індивідуальних лічильників газу населенню (27, 2 млн грн) в кількості 
13716 шт. За підрахунками ПАТ "Дніпропетровськгаз", для заміни непридатних лічильників 
газу і створення обмінного фонду приладів обліку, щорічні витрати компанії повинні 
скласти більше 19,5 млн гривень. Але такі кошти не передбачені регулятором в тарифі ПАТ 
"Дніпропетровськгаз". Відповідно вони відсутні і в затвердженій інвестпрограми. "За 
кошти, які виділила НКРЕКП, ми зможемо відремонтувати тільки 4,1 км газопроводів, хоча 
в області 49,1 км газопроводів, вимагають заміни. Буде проведена реконструкція 63 
шафових регуляторних пунктів (ШРП) та обладнання 26 регулюючих ліній газорегулятор-
них пунктів (ГРП) із загальним бюджетом 14,71 млн. гривень. Всього в газорозподільчій 
компанії 518 ГРП та 671 ШРП з вичерпаним терміном експлуатації", - зазначив технічний 
директор "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін. Тариф на розподіл "Дніпропетровськгаз" 
так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливило збільшення фінансування. І навіть 
після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року, тариф облгазу не переглянули. Компанія 
продовжує отримувати ті ж 70 копійок з одного розподіленого кубометра газу. 

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

 
Газовика Фірташа підозрюють у розкраданні  

газу на 26 мільйонів 
26.01.2019 

Жовтневий райсуд Запоріжжя відсторонив голову правління 
контрольованого Дмитром Фірташем  "Запоріжгазу" Олега Мизика від 
посади терміном на два місяці. Про це пише epravda.com.ua 

Відповідне рішення було прийнято за клопотанням слідчого СБУ, повідомляє прес-
служба суду. "Керівник Запоріжгазу підозрюється у зловживанні своїми повноваженнями та 
внесенні неправдивих даних в офіційні документи у період жовтень-грудень 2014 року 
задля списання газу загальним об’ємом 3,931 млн кубометрів, вартістю 26,622 млн 
гривень", - йдеться в повідомленні. Як наголошується, захисник підозрюваного заперечував 
проти відсторонення Мизика від посади посилаючись на недоведеність вини підзахисного, 
відсутності можливості спілкуватися або іншим чином впливати на свідків, 
необґрунтованість пред’явленої підозри, а також не встановлення особи потерпілого. "Крім 
того, адвокат звернув увагу суду на те, що усі необхідні документи вже вилучені під час 
слідства, а відсторонення від посади паралізує роботи "Запоріжгазу", що буде мати тяжкі 
наслідки як для підприємства, так і для споживачів, - повідомляє прес-служба. "Суд, 
заслухавши сторони, вивчивши матеріали клопотання, визнав обґрунтованим доводи 
прокурора та дійшов висновку про можливості впливу підозрюваного на свідків по справі, 
частина з яких є співробітниками "Запоріжгазу", - зазначили в суді.  

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

 

 
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ 
 

 
 

Суд не дав Мін’юсту стягнути з «роснєфтівців»  
регресу на 706 млн. грн. 

09.01.2019 

Східний апеляційний господарський суд залишив без задоволення 
скаргу Міністерства юстиції України у провадженні проти ПАТ 
«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія». 

Мова йде про стягнення 705,63 млн грн регресу за програною в ЄСПЛ справою 
«Агрокомплекс проти України», свідчить постанова суду від 19 грудня. Судовий позов 
Мін’юсту проти ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» (Далі – ПАТ «ЛиНІК») 
виник як наслідок виконання державою рішення Європейського суду з прав людини у 
справі «Агрокомплекс проти України» від липня 2013 року. Згідно з ним, Україна виплатила 
ПАТ «НВО “Агрокомплекс”» 27 млн євро справедливої сатисфакції. Крім того, державний 
бюджет компенсував «Агрокомплексу» також 30 тис. євро судових та інших витрат. На час 
описаних у рішенні ЄСПЛ подій «Агрокомплекс» здійснював бартерні операції з 
підприємствами Росії, зокрема, обмінював сировину для продуктів харчування з України на 
сиру нафту з РФ, після чого продавав готові продукти нафтопереробки. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 

ПАТ «Укртатнафта» готова повністю забезпечити Україну якісним  
паливом при відповідній підтримці держави 

21.01.2019 

Замміністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо 
переміщених осіб Георгій Тука зробив заяву, у котрій визнав, що Україна 
має критичну залежність від поставок нафтопродуктів з Білорусі. 

При цьому чиновник зауважив, що даний продукт виготовляється саме з російської 
нафти. Напередодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що на Білорусь 
здійснюється тиск з приводу постачання дизельного палива в Україну - у тому числі, для 
забезпечення української армії. Але, за його словами, українські танки майже повністю 
заправляють російським дизпаливом, а постачання білоруського навпаки скорочується. 
Експерти пов’язують цей тиск з процесом створення Союзної держави між Росією й 
Білоруссю та використання РФ, серед інших методів, погрози скасувати податковий маневр 
як основний елемент субсидування білоруської нафтопереробки. Слід зауважити, що Росія 
використала податковий маневр для встановлення монопольного становища на ринку 
України, зупинивши українські НПЗ (Лисичанський та Одеський), що належали російським 
нафтовим компаніям, та налагодила постачання нафтопродуктів саме російського 
виробництва. При цьому вони зазначають, що у разі відповідних дій з боку Російської 
Федерації, а саме: неотримання Білоруссю московських знижок на нафту чи припинення 
постачання нафти та нафтопродуктів – це все призведе до різкого підвищення цін та 
утворення реальної загрози національній безпеці України. На жаль, незважаючи на 
відповідні норми законодавства та звернення вітчизняних виробників, уряд демонструє 
повну бездіяльність у таких ключових питаннях, як забезпечення диверсифікації 
постачання нафтопродуктів, так і щодо загрозливого монопольного контролю над 
українським ринком з боку Російської Федерації. ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що при 
повному виконанні державою задекларованої урядом у 2017 році стратегії щодо 
енергетичної безпеки, українська нафтопереробна галузь повністю змогла б задовольнити 
потреби економіки в паливі без підвищення цін на нього, забезпечивши країну 
нафтопродуктами найвищої якості, вироблених з каспійської нафти. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «Укртатнафта»  
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Украинскую нефтепереработку убили Тимошенко, Порошенко,  
Коломойский и российские нефтяники 

23.01.2019 

Директор экономических программ Украинского института будущего 
Анатолий Амелин рассказал в Facebook о процессе уничтожения украинской 
нефтепереработки, пишет ukrrudprom.com 

Недавно был ошарашен, узнав, что Украина импортирует ежегодно 60% 
потребности моторного топлива в год на $4,5 млрд. И заправляет свои танки российской 
соляркой. Как Вам? Как страна, в которой было 6 НПЗ, работающих, в том числе на экспорт, 
оказалась в роли заложника России? С момента независимости в Украине было шесть 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ): Кременчугский, Лисичанский, Дрогобычский, 
Херсонский, Одесский и Надворнянский, загрузка которых на то время не превышала 90% 
при мощности в 52 млн т в год. От редакции: половина из этих 6 НПЗ контролируется 
Игорем Коломойским, а вторая - российскими нефтяными компаниями. “Самые радикаль-
ные изменения на рынке нефтепродуктов произошли в 2005 году - после того, как тогда 
премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, стремясь снизить цены на топливо, заявила, что 
поддержание нефтепереработки на плаву и рабочие места на НПЗ НЕ являются 
ПРИОРИТЕТОМ” (!) Главной целью правительства стало насыщение рынка через отмену 
таможенной пошлины на импорт нефтепродуктов и негласное разрешение “серого” 
импорта. Доля украинских НПЗ после этих перемен снизилась с 90% до 45% - рынок стал 
зависеть от цен на импортные нефтепродукты. Если в 2005 году из 16 млн т всего топлива, 
потребляемого в стране, 90% вырабатывалось украинскими предприятиями, то сейчас на 
их долю приходится не более 40% рынка. Добили отрасль позднее евростандарты. 
01.01.2016 г. в Украине начали действовать стандарты Евро-5, что сделало невозможным 
модернизацию старых заводов. И это был не столько инструмент заботы про экологию, 
сколько защитный инструмент автопроизводителей от импорта недорогих подержанных 
іномарок. От редакции: главным лоббистом украинского автопрома в “нулевых” был Петр 
Порошенко, являвшийся на тот момент официальным владельцем автоконцерна “Богдан”. 
Сегодня в Украине работают всего два НПЗ и производят они 2,1 млн тонн нефтепродуктов. 
Экономика и армия Украины критически зависимы от поставок из РФ. Своего плана 
снижения энергозависимости Украина так и не создала. А к власти опять стремятся люди, 
которые хотят окончательно сдать страну врагу и кум агрессора будет только 
аплодировать этому. Что делать? Уже неоднократно высказывались предложения, но воз и 
ныне там. Первое и главное - проблема должна быть поднята на уровень вопросов 
национальной безопасности. Второе - план снижения рисков, снижение зависимости от 
ограниченного количества поставщиков. Стратегия наращивания добычи и кооперация с 
иностранными владельцами НПЗ, модернизация своих обойдется минимум в $2 млрд, 
которых нет и которые не окупятся. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 
Шебелинский ГПЗ в 2018 г. снизил переработку  

нефтяного сырья на 8% 
31.01.2019 

Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.) в 
2018 г. снизил переработку нефтяного сырья на 8% до 454 тыс. т, 
свидетельствуют данные Минэнергетики и угольной промышленности.   

Основной причиной снижения загрузки завода стали сложности с реализацией 
бензинов на фоне сокращения объема рынка. Производство бензинов на Шебелинском ГПЗ 
в 2018 г. составило 130,6 тыс. т, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Доля шебелинских 
бензинов в балансе украинского рынка составила 6,8%. Выпуск ДТ сократился на 12,6% до 
85,1 тыс. т. Доля в балансе по итогам 2018 г. составила 1,3%. Производство мазута 
сократилось на 7,9% до 31,3 тыс. т. Напомним, в конце 2017 г. УГД частично перешла на 
выпуск мазута с содержанием серы менее 1%. Общий выпуск продукции Шебелинским ГПЗ 
составил 481 тыс. т. Основным сырьем для завода является нефть и газоконденсат из 
месторождений "Укргаздобычи". В 2018 г., по данным Минэнергоугля, компания сократила 
добычу нефти с газовым конденсатом на 4,8% или на 22,53 тыс. т — до 446,75 тыс. т. УГД 
добыла 73,64 тыс. т нефти (-8,4% к 2017 г.) и 373,1 тыс. т газоконденсата (-4,1% к 2017 г.). В 
УГД отметили, что главной причиной снижения объема переработки Шебелинским ГПЗ 
являются сложности с реализацией бензинов, возникшие в связи с сокращением объема 
рынка. Из-за этого компания в 2018 г. ограничила покупку "легкого" сырья для дозагрузки 
завода. Как сообщал enkorr, в апреле 2018 г. "Укргаздобыча" планировала участвовать в 
аукционе ПАО "Укрнафта", но после регистрации на торгах "Укрнафта" прекратила 
выставлять интересующие Шебелинский ГПЗ железнодорожные партии со ст. Прилуки.  

Читать полностью >>>  
По материалам uaenergy.com.ua 
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Cеть Glusco возглавил Борис Ганджа, Wexler и Unimex  
берут сеть в управление 

22.01.2019 

Совладелец группы компаний Unimex Борис Ганджа 22 января 2019 
года назначен главой сети Glusco. Об этом розничная сеть сообщила на 
своем сайте, передает enkorr.com.ua 

В комментарии enkorr Борис Ганджа сказал, что его назначение произошло в рамках 
перехода сети Glusco под совместное управление Unimex и группы компаний Wexler. 
«Обсуждение проекта началось давно, мы видим возможности для развития этого бизнеса. 
Если мы получим желаемый результат, мы реализуем опцион на покупку сети. Этот пункт 
зафиксирован в договоре с нынешним владельцем Glusco», — заявил новый глава   сети. Об 
истории проекта, первых шагах нового менеджмента и перспективах развития Борис 
Ганджа рассказал в интервью enkorr, которое выйдет в ближайшее время. Сеть Glusco 
сформирована на базе розничного бизнеса компании «Роснефть», который в 2016 году 
выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco 
Energy S.A. Сеть насчитывает 127 АЗС и шесть нефтебаз. Unimex включает в себя компании 
«Манго Групп» (мелкооптовая и розничная реализация) и ООО «Элемент нафта» 
(крупнооптовый поставщик нефтепродуктов конечным потребителям). Группа объединяет 
50 АЗС в восьми областях Украины под брендами Ultra и MANGO. Wexler Group является 
крупнейшим импортером дизельного топлива по нефтепродуктопроводу 
«Прикарпатзападтранс», а также координатором железнодорожного налива 
«трубопроводного» ДТ в Новограде-Волынском. Входящий в Wexler Group «Анвитрейд» 
является эксклюзивным оператором по отгрузке «трубопроводного» ДТ автомобильными 
партиями в Новограде-Волынском (Житомирская обл.), Смыге (Ривненская обл.), 
Дубрыничах (Закарпатская обл.) Компания развивает сеть мелкооптовых продаж с 
собственных и арендованных нефтебаз. С Wexler Group аффилированы экспедитор «Ясунь 
Транс 27», «Терминал Ойл», (мелкооптовый оператор), «Оптимус LPG» (поставки 
сжиженного газа), «Оптимусойл» (крупнооптовые поставки). 

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

 
 
 

Группа "Приват" сменила регистрацию  
более 700 автозаправок 

22.01.2019 

Группа "Приват" в октябре-ноябре 2018 г. провела очередную 
ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных 
станций. Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор. 

Перерегистрация коснулась 739 АЗС "Привата" в 16 областях. 31 "старая" компания 
была заменена на 31 "новую", что были созданы преимущественно в 2018 г. Попавшие под 
ротацию компании управляли АЗС под брендами "Авиас", ANP, Sentosa и прочие с сентября-
октября 2017 г. Больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, 
где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе восемь 
компаний передали новым восьми юрлицам 143 станции (см. таблицу). Издание сообщает, 
что предыдущая масштабная ротация компаний-операторов АЗС "Привата" проходила в 
сентябре 2017-го, тогда в нее были задействованы 715 станций и 30 новых юрлиц. В конце 
2018 года юрлиц, управляющих АЗС, также сменила сеть WOG ("Центурион-
Дистрибьюшин" сменила "Стиль Джобс") и KLO ("Коверс Линк" сменила "Техносаликс"). В 
2016 г. Антимонопольный комитет начал расследование относительно злоупотреблений со 
стороны АЗС группы "Приват". В июле 2018 г. он составил предварительные выводы, 
согласно которым операторов АЗС группы "Приват" предлагается признать виновными в 
нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении 
согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота 
за 2017 г. В случае "Укрнафты" — это 2,69 млрд грн. Предварительные выводы были 
направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет 
вынесено до декабря 2018 г., но 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий 
Терентьев обвинил группу "Приват" в попытках блокировать и затянуть расследование. ... 

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

 
Ощадбанк почав реструктуризацію боргів мережі  

АЗС WOG за спецпроцедурою 
28.01.2019 

Ощадбанк 28 січня почав процедуру фінансової реструктуризації 
боргів ТОВ “ВОГ Трейдинг” та пов’язаного з ним ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», 
повідомляє Секретаріат фінансової реструктуризації. 

Як зазначається, відповідна процедура триватиме до 29 квітня 2019 року. Як писав 
Finbalance, у судових матеріалах щодо кримінального провадження №12018030010000938 
згадувалося про договори щодо відкриття Ощадбанком непокритих акредитивів на 20 млн 
дол для компанії, пов’язаної з мережею WOG. Крім того, в матеріалах кримінального 
провадження №12018100060002418 фігурувала інформація, що 18.08.2014 на підставі 
договору кредитної лінії №124/48-1 ТОВ «ВОГ Трейдинг» отримало кредит від Ощадбанку 
на 20 млн дол. Нагадаємо, у вересні 2018 року мережа АЗС WOG заявляла, що Укрексімбанк 
реструктуризував її заборгованість строком на 15 років. Сума боргів при цьому не 
уточнювалася. При цьому в матеріалах Госпсуду Рівненської області від 01.10.2015 щодо 
справи №918/861/15 про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Континіум-Галичина" наводи-
лася інформація, що Укрексімбанк заявляв про кредиторські вимоги до вказаної структури 
на 657,2 млн грн. Проте суд їх відхилив, з огляду на те, що 01.09.2015 між Укрексімбанком, 
ТОВ "Вог Рітейл" і ТОВ "Торговий дім "Континіум-Галичина" було укладено договір про 
переведення боргу. Як писав Finbalance, 10 січня Фонд гарантування провів “голландський” 
аукціон з продажу прав вимоги банку “Форум” за кредитними договорами №1-0020/13/30-
KL та №1-0021/13/30-KL, укладеними з юрособами. Йдеться про кредити, видані для групи 
“Континіум”, у заставі по яким 32 АЗС мережі WOG. Стартова ціна на актив була 1,76 млрд 
грн. За даними ФГВФО, у ході торгів вона знижувалася до 704,2 млн грн. Однак покупців все 
одно не знайшлося. 8 лютого ФГВФО знову планує провести ще один “голландський” 
аукціон з продажу прав вимоги банку “Форум” за вказаними кредитами. Стартова ціна така 
ж - 1,76 млрд грн. Раніше ліквідатор банку «Форум» отримав судові рішення щодо 
стягнення з ТОВ «Золотий екватор» та МПП «ВК Імпекс» відповідно 500 млн грн (за 
кредитним договором №1-0020/13/30-KL) та 150 млн грн (за кредитним договором №1-
0021/13/30-KL), проте компанії-позичальники домоглися в судах відстрочки на виплату 
боргів – відповідно до осені 2021 року та весни 2022 року. Причому затверджений судами 
графік виплат передбачає, що в кожному з випадків 80% виплат боргів припадає на 
останній рік відстрочки. Ліквідація банку “Форум” передбачена до червня-2019. 

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

 
Почему переименуют часть  

АЗС сети GLUSCO 
30.01.2019 

Один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в 
Украине Wexler Group и AVIA Association (Швейцария) в лице польской 
компании UNIMOT подписали меморандум о сотрудничестве в топливно-
энергетическом секторе.  

В результате этого в Киеве уже весной откроют две АЗС AVIA на базе станций, 
которые входят в сеть GLUSCO. До конца текущего года сеть AVIA в Украине планируется 
расширить до 15 станций. Эту информацию подтвердил соучредитель UNIMOT Capital Group 
Адам Сикорски во время выступления на конгрессе "Бизнес для Умных городов" в Киеве. 
Кроме украинского рынка, компания намерена дальше развиваться в Польше. "Мы как 
компания UNIMOT начали работу с AVIA Association почти два года назад в Польше. До этого 
момента мы достигли уровня 42 заправок и до конца 2020 года хотим, чтобы было 
минимально 100 заправок. Это наш проект, который мы развиваем. Работа идет по 
франшизе", — рассказал Сикорски. По его словам, сейчас AVIA Association работает в 14 
странах. После открытия двух заправок в Киеве в конце апреля, Украина станет 15-й, а 
Мексика — 16-й в конце 2019 г. Также Сикорски добавил, что AVIA является седьмым 
брендом по численности АЗС в Европе после Shell, Total, BP, ESSO, Eni и Repsol. В Швейцарии 
в настоящий момент работают 600 АЗС сети — это 20% от всех заправок страны. В 
Германии — 870 АЗС, а во Франции — более 700, где AVIA является вторым оператором 
после Total. Как сообщалось, польская Unimot намерена открыть сеть из 100 
автозаправочных станций под брендом Avia в Украине до 2020 года. Компания AVIA 
основана в 1927 году после объединения нескольких независимых импортеров нефти в 
Швейцарии. На текущий момент AVIA представлена в Бельгии, Германии, Франции, Италии, 
Нидерландах, Австрии, Чехии, Швейцарии, Польше и в других странах. UNIMOT S.A. — 
польская энергокомпания, торгует дизельным топливом, биотопливом, сжиженным газом, 
природным газом и электроэнергией. С марта 2017 года компания была зарегистрирована 
на основном рынке Варшавской фондовой биржи. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
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Суд відкрив справу про банкрутство "Кольорових металів"  
за заявою Укрсоцбанку 

21.01.2019 

Госпсуд Дніпропетровської обл. відкрив провадження в справі 
№904/5417/18 про визнання банкрутом ТОВ з іноземними інвестиціями 
"Кольорові метали" та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів. 

Суд визнав грошові вимоги Укрсоцбанку на суму 171,25 млн грн. Згідно з судовими 
матеріалами, на підставі судових рішень державна виконавча служба відкрила зведене 
виконавче провадження №54904911 про стягнення з ТОВ з іноземними інвестиціями 
"Кольорові метали" на користь Укрсоцбанку та ВТБ Банку боргів на загальну суму 402,6 
млн грн та 6,55 млн дол. Раніше ЗМІ писали про інтерес “Таскомбанку” щодо викупу у 
Фонду гарантування заборгованості ТОВ “Кольорові метали” перед ВТБ Банком на 411 млн 
грн (причому, як зазначалося, оцінювачі ФГВФО оцінили цей актив на 67 млн грн). Разом з 
тим, влітку 2018 року була інформація, що “Таскомбанк” уже викупив у ВТБ Банку частини 
заборгованості компаній “Любимівський кар’єр” та “Кольорові метали”, які входять в групу 
"Юмін" (Ukraine Minerals). За даними держреєстру, засновниками ТОВ з іноземними 
інвестиціями "Кольорові метали" є ТОВ "Юкрейн Мінералс" і ТОВ "Юмин". Кінцевим 
бенефіціаром значиться Коссов Євген. Раніше ЗМІ пов’язували групу "Юмін" з 
дніпропетровським бізнесменом Дмитром Визгаловим. У 2016 році Укрсоцбанк подавав 
заяву в Госпсуд Дніпропетровської області про порушення провадження в справі про 
банкрутство ТОВ "Юкрейн Мінералс", але зрештою її відкликав. 

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

 
 ВАПНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
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УАВП презентує дослідження виробництва вапнякового 
каменю в Україні за підсумками 2018 р. 

31.01.2019 

Українська асоціація вапняної промисловості (EFDG) провела нове 
поглиблене дослідження виробництва вапнякового каменю за підсумками 
2018 року, повідомляє пресс-служба організації. 

Нагадаємо, що після збільшення виробництва вапняку у 2016 році, у 2017 році знову 
відбувся відчутний спад виробництва на 14% до рівня попереднього року, при цьому 
безврахування ДФДК та Комсомольського РУ, які вийшли з-під контролю, в 2017 році 
виробництво лишилося на рівні попереднього року. 2018 рік показав результат, близький 
до минулого року, із незначним спадом на 2%. Всього вироблено 11,9 млн.т вапняку та 
доломіту. У 2018 році структура по областях суттєво не змінилася: Тернопільська область 
закріпилася на першій позиції, збільшивши частку до 35% (зростання до минулого року на 
8%), Донецькаобласть показала минулорічний результат, та дещо зменшилось 
видобування у Хмельницькій області (спад -11% до минулого року – основними причинами 
є зменшення виробництва по ДП Нігинський кар’єр а також припинення роботи УКРПРОМ-
БУД). Ринок видобування вапнякового каменю відзначається високою концентрацією: у 
2018 році ТОП-10 видобувачів склав вагомі 95%. Склад лідерів суттєво не змінився, перші 
позиції продовжують займати Новотроїцьке РУ, група ГДП та ПрАТ «Тернопільський 
кар’єр» (74% всього виробництва). При цьому, якщо Новотроїцьке РУ і група ГДП 
збільшили свої частки незначно, то Тернопільский кар’єр зріс на 5 пунктів, наростивши 
виробництво на 25% до рівня минулого року. Серед компаній, які змогли збільшити 
видобуток вапняку, потрібно також відзначити Гіпсовик (+16% до минулого року) та 
Стриганецький кар’єр (+7%). Найбільший спад бачимо по дрібних кар’єрах: -63% до 
минулого року. Загалом, середньомісячне видобування у 2018 році склало близько 1 млн.т, 
що майже відповідає рівню минулого року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Української асоціації вапняної промисловості 
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Украина в мировом металлургическом производстве  
за 12 месяцев 2018 г. 

21.01.2019 

По данным Worldsteel, за 12 мес. 2018 г. металлургическими 
предприятиями стран мира произведено 1 323,12 млн.т чугуна, из которых 
1 239,02 млн.т доменным способом и 84,10 млн.т прямым восстановлением.  

Это на 2,79% выше показателя аналогичного периода 2017 г. (1 287,22 млн.т). 
Первое место принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой 
завершили год с показателем 771,054 млн.т чугуна, что на 3,04% превышает результат 
2017 г. (748,33 млн.т). Доля китайского чугуна в мировом производстве составляет 58,3%. 
Иран поднялся с 8-го места на 7-е (27,88 млн.т, 128,51% относительно 2017 г.), обогнав 
Германию, которая передвинулась на 8-ю позицию (27,27 млн.т, 98% относительно 2017 г.). 
Позиции остальных стран-лидеров не изменились. Украина занимает 10 место среди 44 
стран-производителей чугуна (20,56 млн.т, 102,05% относительно 2017 г.). Мировая 
выплавка стали за 12 месяцев 2018 г. составила 1789,61 млн.т, что на 4,50% выше, чем за 
период январь-декабрь 2017 г. (1 712,48 млн.т). Лидером здесь также является Китайская 
Народная Республика, нарастившая объем производства стали на 6,59% (с 870,86 млн.т в 
2017 г. до 928,26 млн.т в 2018 г.). Доля КНР в мировом производстве стали составила 51,9%. 
Иран находится теперь на 10-м месте (25 млн.т, 117,73% относительно 2017 г.), сместив 
Италию на 11-ю позицию (24,48 млн.т, 101,69% относительно 2017 г.). Остальные позиции 
остались без изменений. Среди 64 стран-производителей стали, Украина находится на 13-м 
месте (21,10 млн.т, 98,52% относительно 2017 г.). 

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

 
 

 
 

 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Группа "Метинвест" завершила перенос системы SAP  
на облачную платформу 

23.01.2019 

Компания "Метинвест" завершила перенос системы SAP на облачную 
платформу. Компания стала первым в Украине пользователем SAP HANA 
Enterprise Cloud (SAP HEC).  

Миграция данных признана самой крупной по объему в Центральной и Восточной 
Европе: в облаке работают 138 систем и более 18 000 пользователей. При этом уточняется, 
что переход со своих систем хранения в облачный сервис компания начала в 2017 году. 
Технология SAP HEC позволяет существенно уменьшить затраты ИТ-структуры, ускорить 
обработку больших массивов данных, повысить уровень безопасности сервисов. Надежная 
платформа и приложения поддерживают операционную работу "Метинвеста" и становятся 
основой для будущих инновационных проектов. Перенос систем потребовал обновления 
программного обеспечения до последней версии и миграции на новую базу данных SAP 
HANA. Миграция 21 основной бизнес-системы (включая систему планирования ресурсов 
предприятия, систему управления транспортировками и закупками, кадрового админи-
стрирования и расчета заработной платы, систему бюджетирования, финансов и другие) 
заняла 18 месяцев и прошла без сбоев, отмечается в пресс-релизе. Над проектом работала 
выделенная команда SAP, "Метинвест" как бизнес-заказчик и "Метинвест Диджитал" – 
центр IT-экспертизы. Теперь проектная команда займется формированием системного 
подхода к управлению процессами поддержки систем, размещенных в SAP НЕС… 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Підсумки «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2018 рік з  
охорони праці та промислової безпеки 

23.01.2019 

За підсумками 2018 р. «АрселорМіттал Кривий Ріг» увійшов до числа 
підприємств з найменшим коефіцієнтом частоти виробничого травматизму 
(0,38) серед усіх активів компанії АрселорМіттал у 14-ти країнах (3-є місце).  

Порівняння проводилося між підприємствами з найбільшою кількістю відпрацьо-
ваних людино-годин – понад 16 млн. При цьому в «АрселорМіттал Кривий Ріг» – найнижчий 
коефіцієнт виробничого травматизму по власному персоналу (на 1 000 працівників) серед 
п'яти підприємств гірничо-металургійного комплексу України. У 2018 р. на підприємстві 
серед власного персоналу та підрядників зареєстровано 22 нещасні випадки із втратою 
робочих днів (LTI). З них – три нещасні випадки із смертельним результатом (один з 
працівником «АрселорМіттал Кривий Ріг» і два – з працівниками підрядних організацій). 
Кількість нещасних випадків серед власного персоналу знижено – 15 випадків у порівнянні 
з 18 в 2017р. Травми переважно пов'язані з дією на працівників деталей, частин обладнання 
та предметів, що рухаються, розлітаються та обертаються. На другому місці – падіння та 
обвалення предметів, матеріалів, породи та ґрунту. Третім за значимістю видом випадків є 
падіння постраждалих і нещасні випадки на транспорті. Більшість травм сталися через 
організаційні причини – невиконання вимог інструкцій з охорони праці. При цьому більша 
половина травмованих працівників (54%) – не новачки на виробництві, їхній стаж роботи 
на підприємстві складає понад п'ять років. Причина травматизму – у виконанні звичних дій 
при зниженій увазі під час роботи. З 1 по 4 жовтня 2018 року сертифікуюча організація TMS 
провела ресертифікаційний аудит системи управління охороною праці «АрселорМіттал 
Кривою Ріг» на відповідність вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. … 

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

 

ИНТЕРПАЙП возобновил поставки  
сварных труб в США 

30.01.2019 

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП в 2018 году 
возобновила поставки сварных труб на американский рынок после 
длительного перерыва. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Портфель заказов на данный сортамент трубной продукции на 2018-19 года 
составляет около 10 тыс. т. Специалистам дочерней компании North American Interpipe 
удалось восстановить отношения с крупными дистрибьюторами по поставкам сварных 
труб. Ранее они приобретали только линейные бесшовные трубы. Также заключены 
контракты с рядом новых клиентов. Отгрузка труб производилась с завода ИНТЕРПАЙП 
НМТЗ. Вера Смаль, заместитель директора трубного дивизиона ИНТЕРПАЙП: «В последние 
годы мы поставляли в США только бесшовные трубы. Начало продаж сварных труб в США – 
значимый успех нашей американской команды. Мы выстроили отношения с лидерами 
рынка и заключили контракты. Возвращение сварных труб ИНТЕРПАЙП на американский 
рынок позволит компании иметь более диверсифицированный продуктовый портфель и 
удовлетворять более широкий спектр запросов покупателей».  ИНТЕРПАЙП – украинская 
промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция 
компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, 
размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 
2017 году ИНТЕРПАЙП реализовал 767 тыс. тонн готовой продукции. География продаж 
охватывает более 60 стран мира. В ИНТЕРПАЙП работают 12 тыс. сотрудников. 

Читать полностью >>>  
По материалам пресс-службы Компании «ИНТЕРПАЙП» 

 

S&P изменило прогноз по рейтингу Metinvest  
на "позитивный" 

31.01.2019 

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Metinvest 
долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте на уровне 
"B-" эмитенту Metinvest. Об этом сообщает БизнесЦензор. 

В S&P отметили, что прогноз по рейтингу - "позитивный". Предыдущий прогноз был 
"стабильный". Ранее журнал International Financing Review (IFR) признал транзакцию 
"Метинвеста" по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по 
выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и 
Африки. В IFR считают, что сделка, в рамках которой использовалось два финансовых 
инструмента, была сложной, но успешной во всех отношениях, позволив "Метинвесту" 
снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования. Как известно, "Метинвест" в 
апреле 2018 г. рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США, 
выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долларов США и получив кредитную 
линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долларов США. Согласно 
информации компании, это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций 
"Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Кроме того, в 
"Метинвесте" подчеркнули, что это самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском 
корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового 
сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов. За девять месяцев 
2018 года консолидированная выручка "Метинвеста" увеличилась на 46% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 9 063 млн долларов. … 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ 
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ 
 

 
 

Криворожский железорудный комбинат снизил выпуск товарной  
железной руды подземной добычи на 10% 

22.01.2019 

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в 2018 году снизил 
выпуск товарной железной руды подземной добычи, по оперативным 
данным, на 9,7% по сравнению с 2017 годом - до 4,581 млн тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в 
декабре-2018 КЖРК произвел 308 тыс. тонн руды, тогда как в предыдущем месяце - 277 
тыс. тонн. Ранее сообщалось, что 5-20 ноября осуществлялся перепуск скипов на шахте 
"Терновская". В последний раз подобные работы на шахте выполнялись в 2004 году для 
возможности добычи железной руды из горизонтов 1275 м и 1350 м. Теперь шахта будет 
функционировать в новом режиме и работники смогут перейти на следующий горизонт. 
КЖРК в 2017 году увеличил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 1,5% по 
сравнению с 2016 годом - до 5,074 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной 
добыче железной руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату 
им. Ильича (Донецкая обл.). Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций 
комбината. КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват". 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 

 

СевГОК инвестировал 63 млн грн в ремонт первуй 
обогатительной фабрики 

23.01.2019 

Северный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог) 
инвестировал около 63 млн грн в восстановление 24-й технологической 
секции на первой обогатительной фабрике. 

После ремонта секция сможет производить до 80 т концентрата в час. В ходе 
ремонта планируется заменить большую часть оборудования – конвейеры подачи руды, 
классификатор, дешламаторы, основные узлы мельниц и сепараторы. Капитальный ремонт 
секции позволит обогатителям значительно упростить обслуживание оборудования. В 
результате улучшатся условия труда на участках и усилится безопасность сотрудников за 
счет установки новых опорных металлоконструкций и площадок. СевГОК входит в группу 
«Метинвест», основные акционеры – ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (71,24%) и группа 
компаний «Смарт-холдинг» (23,76%). За 11 месяцев Северный ГОК произвел 7111,9 тыс. т 
железорудных окатышей, экспортировал 2819,8 тыс. т. 

Читать полностью >>>  
По материалам gmk.center 

 

Рудник "Сухая Балка" в 2018 году нарастил производство  
товарной железной руды на 8% 

23.01.2019 

Рудник "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в 2018 
году нарастил производство товарной железной руды на 8,4% по сравнению 
с 2017 годом – до 2,725 млн тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, в декабре рудник 
произвел 238 тыс. тонн товарной руды. Как сообщалось, предприятие в 2017 году 
сократило производство товарной железной руды на 2% по сравнению с 2016 годом – до 
2,513 млн тонн. Рудник "Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей 
отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В 
состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 
тыс. чел. "Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной 
руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную 
руду (47-50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. 
Согласно госреестру собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) 
принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем 
количестве голосующих акций). Kadish Limited приобрела компания Berklemond 
Investments Ltd., входящая в группу DCH Александра Ярославского. Уставный капитал ЧАО 
"Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Запорожский железорудный комбинат нарастил  
в 2018 году выпуск руды на 1,2% 

25.01.2019 

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК) в 2018 году нарастил 
производство железорудного сырья по сравнению с 2017 годом на 1,2% до 
4,5 млн т. Об этом сообщил Интерфакс-Украина. 

В декабре ЗЖК выпустил 380 тыс. т основной продукции. Комбинат выполнил 
планы на год. Технический директор комбината Сергей Полторащенко прогнозировал, что 
в 2018 г. ЗЖК выпустит 4,5 млн т железной руды с содержанием железа в 60,8%. Аналогич-
ный показатель был в и 2017г. ЧАО “Запорожский железорудный комбинат” (Днепрорудное 
Запорожской обл.) производит товарную агломерационную и мартеновскую железную 
руду. Предприятие разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные 
месторождения. ЗЖРК реализует продукцию металлургическим предприятиям Словакии, 
Чехии, Австрии и Польши. В Украине основной потребитель сырья от ЖРК - меткомбинат 
“Запорожсталь”. Основные акционеры ЧАО: словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, 
“Запорожсталь” - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 

Ferrexpo увеличила собственный 
парк вагонов 

29.01.2019 

Еристовский горно-обогатительный комбинат (ЕГОК), входящий в 
группу Ferrexpo, приобрел 200 полувагонов производства Крюковского 
вагоностроительного завода (КВСЗ).  

Согласно договору, поставка вагонов осуществляется в декабре 2018 года - феврале 
2019 г. В декабре получены первые 50 вагонов, в январе - 25. «Ferrexpo заинтересована в 
наращивании собственного парка вагонов, и многолетнее сотрудничество с КВСЗ - еще 
один шаг в соблюдении этой стратегии. Наличие и увеличение своего парка соответствует 
лучшим мировым практикам, позволяет быстрее и эффективнее доставлять окатыши 
нашим клиентам, выступая надежным партнером с высокой деловой репутацией», - 
отметил генеральный директор ЕГОКа Николай Горошко. Собственный парк вагонов 
Ferrexpo после этого приобретения превышает 2600 единиц. Ferrexpo AG (штаб-квартира - 
Бар, Швейцария) - железорудная компания с активами в Украине, которой принадлежит 
99,11% акций ПГОКа, 100% акций ЕГОКа и 99,9% акций Белановского ГОКа. Ferrеxpo plc 
владеет 100% акций Ferrexpo AG. Конечный бенефициар Константин Жеваго через 
Fevamotinico S.a.r.l. владеет контрольным пакетом акций Ferrexpo plc. Акции Ferrexpo plc 
котируются на основной площадке London Stock Exchange (тиккер - FXPO). Компания в 2018 
г. увеличила производство окатышей по сравнению с 2017 г. на 1,6% - до 10,607 млн тонн. 

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

 
Ferrexpo закончила год на позиции лидера  

по экспорту окатышей 
31.01.2019 

Компания Феррекспо по результатам 12 мес. 2018 г. традиционно 
стала лидером по экспорту железорудных окатышей среди предприятий 
стран бывшего СССР.  

Согласно с отчетами ГП «Укрпромвнешэкспертиза», за январь-декабрь 2018 года 
Феррекспо отправила на экспорт 10287,3 тыс. тонн железорудных окатышей (Полтавский 
ГОК (Украина), входящий в Группу Феррекспо, отправил 7610,2 тыс. тонн железорудных 
окатышей, Еристовский ГОК (Украина), входящий в Группу Феррекспо, – 2677,1 тыс. тонн). 
Экспорт производился в страны Европы, а также Японию, Тайвань, Корею, Китай и др. 
страны. Группа Метинвест экспортировала 5374,2 тыс. тонн железорудных окатышей 
(Северный ГОК (Украина), входящий в Метинвест, - 3135,6 тыс. тонн, Центральный ГОК 
(Украина), входящий в Метинвест, - 2238,6 тыс. тонн). Группа Северсталь, в частности 
Карельский окатыш (РФ), отправила на экспорт 5293,1 тыс. тонн железорудных окатышей. 
Группа Металлоинвест экспортировала 4204,5 тыс. тонн окатышей (Михайловский ГОК 
(РФ), входящий в Металлоинвест, – 2817,0 тыс. тонн, Лебединский ГОК (РФ), входящий в 
Металлоинвест, – 1387,5 тыс. тонн). Группа ЕВРАЗ, в частности Качканарский ГОК (Россия), 
экспортировала 558,9 тыс. тонн железорудных окатышей. За этот же период Полтавский 
ГОК (Украина) произвел 10607,3 тыс. тонн окатышей. Производство Михайловского ГОКа 
(РФ) - 14887,4 тыс. тонн железорудных окатышей, Карельского окатыша (РФ) - 11225,3 тыс. 
т, Северного ГОКа (Украина) – 8449,5 тыс. тонн, Стойленского ГОКа (РФ) - 6696,1 тыс. тонн. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrmetprom.org 

 
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Украинские КХЗ нарастили производство  
металлургического кокса 

24.01.2019 

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в 2018 году нарастили 
производство металлургического кокса 6% влажности на 4,1% по 
сравнению с 2017 годом - до 10,826 млн тонн. 

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении коксохимических 
предприятий "Укркокс" (Днепр), в декабре выпущено 924 тыс. тонн кокса, тогда как в 
предыдущем месяце - 917 тыс. тонн. В целом год заводы отработали стабильно, 
обеспечивая металлургические предприятия под производственные программы, сообщил 
генеральный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт. "В январе производство несколько 
снизилось по сравнению с предыдущим месяцем из-за уменьшения заказов и по некоторым 
техническим причинам. Но заводы обеспечены коксующимися углями, поэтому проблем 
нет", - констатировал собеседник агентства. Отвечая на вопрос о планах на весь 2019 год, 
А.Старовойт отметил, что в объединении есть два прогнозных варианта выпуска кокса: на 
уровне 2018 года и с увеличением на 5%. "Мы пока не получали планы метпредприятий по 
выплавке чугуна, поэтому предварительно запланировали два сценария выпуска кокса. В 
январе идет процесс контрактования, поэтому позднее будет более ясная картина с 
производственными планами", - добавил гендиректор. Как сообщалось, в 2017 году на 
коксохимические предприятия было поставлено 14,289 тыс. тонн обогащенных коксовых 
углей, из которых 3,458 млн тонн украинской добычи, 10,831 млн тонн завезено по 
импорту. Соотношение импортных и украинских углей составило 78,8% к 24,2%. Импорт 
осуществлялся, в частности, из РФ - 6,3 млн тонн, США и Канады - 3,923 млн тонн, 
Казахстана - 377 тыс. тонн, Чехии - 187 тыс. тонн". Производство кокса на КХЗ в 
2017/2018гг и декабре 2018г, тыс. т. >>>  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Никопольский завод ферросплавов Коломойского и Пинчука  
увеличил производство на 3,6% 

21.01.2019 

Никопольский завод ферросплавов (НФЗ) в 2018 году нарастил 
производство на 3,6% до 788,9 тыс. т по сравнению с 2,1% в 2017 году. Об 
этом сообщил Интерфакс-Украина. 

НФЗ увеличил выпуск силикомарганца на 7,1% - до 735,69 тыс. т. Производство 
других ферросплавов выросло в 9,3 раза -  до 13,1 тыс. т. Однако завод снизил выпуск 
ферромарганца на 45,4%, - до 40,14 тыс. т. Никопольский завод ферросплавов - крупнейший 
в Украине производитель силико- и ферромарганца. Предприятие также производит 
ферросплавы из импортного и украинского сырья. Контрольный пакет акций НФЗ 
принадлежит группе EastOne и группе “Приват”. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 
Запорожский завод ферросплавов Боголюбова и Коломойского  

в 2018 году сократил выпуск на 7% 
22.01.2019 

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в 2018 г. сократил выпуск 
продукции по сравнению с 2017 годом на 7,2% до 246,1 тыс. т. Об этом 
сообщил Интерфакс-Украина. 

За год завод нарастил производство силикомарганца на 0,3% - до 123,95 тыс. т, но 
сократил выпуск ферросилиция на 18,8% до 75,4 тыс. т и ферромарганца на 4,2%, до 39,3 
тыс. т. Выпуск марганца металлического сократился на 2,4% до 7,4 тыс. т. В 2017 году ЗЗФ 
сократил выпуск продукции по сравнению с 2016 годом на 6% до 265,2 тыс. т. ЗЗФ - один из 
трех украинских производителей ферросплавной продукции. В его поставках доля 
внутреннего рынка составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, 
Евросоюза, Азии, Африки. ЗЗФ, Никопольский ЗФ, Покровский (ранее -Орджоникидзевский) 
и Марганецкий горно-обогатительный комбинат контролирует группа “Приват”. Еще один, 
Стахановский ЗФ, остался на неподконтрольной территории. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

МК «Запорожсталь» инвестирует 50 млн гривен  
в ремоторизацию тепловозов 

21.01.2019 

МК «Запорожсталь», в соответствии с программой модернизации 
локомотивного парка, продолжает ремоторизацию подвижного состава 
предприятия. Об этом пишет iz.com.ua 

 Объем инвестиций в проект модернизации локомотивной тяги комбината – около 
50 млн грн. «Дефицит локомотивной тяги – один из самых острых вопросов для украинской 
промышленности, который не решается на государственном уровне на протяжении многих 
лет. Мы нашли для себя экономически обоснованное решение, когда ремоторизировали 
первый тепловоз в 2017 году и разработали комплексную программу по обновлению парка 
локомотивов», - отметил Генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Шурма. Три из 
пяти запланированных к обновлению машин ТГМ-4 для «Запорожстали» модернизирует 
Николаевский тепловозоремонтный завод, один локомотив – обновит аналогичное 
предприятие в Запорожье. Ремоторизацию одного из локомотивов «Запорожсталь» 
выполнит собственными силами. Благодаря ремоторизации расход топлива снижен до 
30%, потребление ГСМ – на 50%. ... 

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

 

 
Началась модернизация ГОУ доменного  

цеха завода Ильича 
22.01.2019 

Метинвест запустил экологическую модернизацию ММК имени 
Ильича за 20 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе 
компании, передает портал strou.net 

Как пишет StroU.net, речь идет о реконструкции существующих и строительстве 
новых газоочистных установок 3-й печи. В частности, на ММК будет построена сухая 
газоочистка доменной печи, а также будет реконструирована существующая мокрая 
газоочистка эстакады агрегата. Строители смонтируют вытяжные зонты для газопылевых 
потоков литейного двора и эстакады, проложат новые газоходы, отводящие пылегазовый 
поток и осаждающие пыль в фильтрах импульсной регенерации. Сейчас в цехе обследуются 
существующие конструкции домны. На предприятии отметили, что окончательно 
проблему, связанную с неорганизованными выбросами, они решат в 2021м году, когда на 
всех домнах будет запущена новая система аспирации. Проект будет реализован в рамках 
«Программы охраны окружающей среды Мариуполя 2012-2020 гг». 

Читать полностью >>>  
По материалам strou.net 

 
Метзавод Виктора Пинчука увеличил производство  

стали почти на 14% 
22.01.2019 

Завод “Интерпайп Сталь” компании “Интерпайп” (Днепр) в 2018 году 
увеличил выпуск стали на 13,8% до 973 тыс. т по сравнению с 2017 годом. Об 
этом сообщил Интерфакс-Украина. 

В декабре завод выплавил 82 тыс. т стали, что на 15,8% больше по сравнению с 69 
тыс. т в ноябре. В 2017 году объем производства круглой стальной заготовки по сравнению 
с 2016 г. вырос на 38% до 855 тыс. т. “Интерпайп” -  международная вертикально 
интегрированная трубно-колесная компания, в топ-10 производителей бесшовных труб в 
мире, топ-3 производитель цельнокатаных железнодорожных колес. В ТКК входят 
“Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)”, “Интерпайп 
Новомосковский трубный завод (НМТЗ)”, “Интерпайп Нико-Тьюб”, “Днепропетровский 
Втормет” и электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь”. Конечный собственник 
Interpipe Limited - украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 
Кураховская “Электросталь” Игоря Андреева в 2018 году  

сократила выпуск литой заготовки на 34% 
22.01.2019 

Сталеплавильное предприятие “Электросталь” (г. Курахово, Донецкая 
область) в 2018 году сократил выпуск непрерывнолитой заготовки по 
сравнению с 2017 годом на 34,2% до 289 тыс. т.  

Причина - простой предприятия в декабре. Лом черных металлов начал дорожать, 
поэтому производство стало невыгодным. В октябре завод выпустил 33 тыс. т заготовки, в 
ноябре - 12 тыс. т. В 2017 г. “Электросталь” увеличила выпуск непрерывнолитой заготовки 
по сравнению с 2016 годом на 34,54% до 437,7 тыс. т. Электрометаллургический завод 
“Электросталь” построили в 2004 году из-за нехватки покупной стальной заготовки для 
собственного прокатного производства на Донецком металлопрокатном заводе. Последний 
производит и реализует сортовой прокат, чугунные трубы, конструкционные элементы из 
черных металлов, гайки и лопаты. 99% ООО “Электросталь” принадлежат ЧАО “Геркулес”. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 
ДМК намерен приступить к подготовке экологической  

реконструкции агломерационной фабрики 
23.01.2019 

Днепровский меткомбинат в 2019 г. намерен приступить к подготовке 
масштабного проекта экологической реконструкции агломерационной 
фабрики для снижения выбросов в атмосферу.  

"В этом году комбинат приступает к подготовке нового крупномасштабного эколо-
гического проекта. Мы начинаем проектирование систем газоочистки на аглофабрике. На 
выполнение работ нам понадобится 2-3 года. Новый проект достаточно объемный, он 
сложный с точки зрения проектирования и последующей реализации. Новые газоочистные 
системы позволят снизить выбросы пыли и оксидов серы. Мы не первопроходцы, у нас есть 
пример такой реконструкции на аглофабрике "Запорожстали", там выбросы пыли 
снизились на 90%, оксидов серы – на 50%. В результате реализации нового экологического 
проекта мы хотим достичь таких результатов у нас на комбинате", - сказал гендиректор 
"ДМК" Александр Подкорытов, которого цитирует корпоративное издание предприятия. В 
информации предприятия со ссылкой на заместителя начальника агломерационного цеха 
по инжинирингу Сергея Винник сообщается, что 45-суточный капремонт агломашины №8 
приближается к завершению. На 31 января-2019 запланирован запуск обновленного 
агрегата, ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком, их выполняют работники 
подрядной организации ООО "Индустриальные технологии Украины". Непосредственное 
участие в подготовке и проведении капремонта принимают также специалисты ЦРМО РСЦ. 
Выдачей заявок и заказов на проведение капитального ремонта, а также обеспечением 
технической документации занимались специалисты инжиниринговой службы агломера-
ционного цеха. В структурных подразделениях РСЦ было изготовлено около 100 тонн 
металлоконструкций и около 20 тонн других необходимых для ремонта узлов и деталей. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 
 

 
 
 

 
 

МК «Азовсталь» работает над расширением  
сортамента продукции 

29.01.2019 

Для повышения конкурентоспособности МК «Азовсталь» Группы 
Метинвест продолжает осваивать новые и совершенствовать имеющиеся 
виды продукции, сообщает mariupolnews.com.ua 

Среди новинок – слябы толщиной 300 мм, адаптированные к потребностям 
заказчиков из Европы и Азии. Для выпуска нового вида продукции переоборудована одна 
из машин непрерывного литья заготовок конвертерного цеха. Закуплено дополнительное 
оборудование и разработаны новые режимы охлаждения – для исключения появления 
трещин и других поверхностных дефектов металла. Комбинат уже отгрузил 10 тыс. тонн 
такой продукции итальянским заказчикам – предприятиям Ferriera Valsider, Metinvest 
Trametal. Также выпущены другие новинки плоского проката, которые ранее не 
производились на меткомбинате. Например, листовой прокат СТ3сп толщиной 7 мм 
необычен не только своим размером (в последние годы минимальная толщина листа стана 
3600 составляла 8 мм), но и усовершенствован в части требований к соотношению предела 
текучести к пределу прочности. Обновлен химический состав и листового проката AH36: 
ужесточены требования к величине углеродного эквивалента. «Мы готовы браться за 
заказы любой сложности – адаптировать продукцию к новым требованиям и 
модернизировать для этого оборудование. Выпуск новой продукции всегда интересен 
партнерам. Такая тенденция позволяет увеличивать загрузку производственных цехов 
предприятия. Соответственно, растут объемы продаж и расширяется международный 
рынок сбыта», - отметил генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили. 
Отметим, что в 2018 году продуктовая линейка «Азовстали» и ММК им. Ильича 
пополнилась 39 новыми позициями. Большая часть новых наименований – листовая 
продукция, не производимая ранее. Основные отличия обновленного сортамента 
заключаются в выдержанных ужесточенных требованиях к механическим свойствам и 
размерам, а также нетипичном химическом составе. 

Читать полностью >>>  
По материалам mariupolnews.com.ua  
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НАК «Нафтогаз України» поставить 8,3 млн куб м газу для  
ТОВ «Запорізького титано-магнієвого комбінату» 

18.01.2019 

НАК «Нафтогаз України» 18 січня уклало договір з ТОВ «Запорізький 
титано-магнієвий комбінат», на постачання газу обсягом 8,3 млн куб м, на 
суму 92,9 млн грн (з ПДВ).  

Ціна газу - 11,100 грн/тис куб м. Строк поставки газу розрахований з 1 січня до 31 
грудня 2019 року. У грудні 2017р, «Нафтогаз України» та «Запорізький титано-магнієвий 
комбінат», вже укладали схожий договір на постачання газу, на весь 2018р. Тоді сума 
тендеру складала 83 млн грн (з ПДВ), обсягом 8,3 млн куб м, та ціною 9,918 грн/тис куб м. 
«Запорізький титано-магнієвий комбінат» - єдиний виробник титанової губки в Європі, 
нова продукція - результат глибокої переробки титану, яка відкриває для підприємства 
нові ринки збуту в Європі та Азії. Титанові злитки, а також злитки прямокутного перерізу 
широко застосовуються як конструкційний матеріал в атомній енергетиці, хімічному 
машинобудуванні, суднобудуванні та в багатьох інших промислових галузях. 

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

 
В уряді запустили процес повернення 

 ЗТМК державі 
28.01.2019 

Прем’єр-міністр В.Гройсман доручив розробити детальний план 
повернення державі Запорізького титано-магнієвого комбінату. Про це 
йдеться у листі-звернены заступника Генпрокурора Назара Холодницького. 

"Пропоную терміново, в строк до 21.01.2019 року організувати виконання рішення 
господарського суду Запорізької області від 09.07.2018 по справі №910/1245/17, зокрема 
забезпечити розроблення та затвердження детального плану виконання рішення із 
конкретними заходами та строками в частині повернення цілісного майнового комплексу 
Запорізького титано-магнієвого комбінату до сфери державного управління та 
невідкладно, із залученням всіх уповноважених органів влади, приступити до його 
реалізації, про що до вказаних строків повідомити Спеціалізовану антикорупційну 
прокуратуру", - йдеться у листі Холодницького на ім’я прем’єра Володимира Гройсмана, 
який є у розпорядженні ЕП. Гройсман у свою чергу направив документ на виконання своїм 
колегам, відповідальним за це питання. Нагадаємо, 12 грудня суд залишив у силі рішення 
про розірвання договору про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" і 
повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату. 20 грудня Центральний 
апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції. Компанія 
Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF Дмитра Фірташа, подала касаційну скаргу до 
Верховного суду України на рішення апеляційного суду. В 2013 році нібито з метою 
залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва 
державне підприємство "ЗТМК" стало товариством з обмеженою відповідальністю. Договір 
про заснування уклали з переможцем конкурсу ФДМУ   – офшорною компанією Tolexis 
Trading Limited (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, підконтрольній бізнесмену 
Дмитру Фірташу. Фонд держмайна  передав до капіталу товариства цілісний майновий 
комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК". Частка держави в ТОВ 
склала 51% (контрольний пакет), 49 % компанії належали бізнесмену Дмитру Фірташу 
(через кіпрську компанію "Tolexis Trading Ltd"). Tolexis Trading Limited виділила 110 млн 
доларів США для фінансування модернізації виробництва. Роботи мали закінчитися у І 
кварталі 2015 року. Повідомляється, що підприємство фактично передали в управління 
наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій 
розтратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та 
перед кредиторами, пов’язаними з DF Group. У подальшому ці кошти були виведені з 
України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому, на модернізацію 
виробництва було спрямовано лише 20 млн грн. Нагадаємо, 23 вересня 2016 року 
детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП та у співпраці зі 
Службою безпеки за підозрою в розтраті 492 мільйонів гривень затримали Володимира 
Сивака директора Запорізького титано-магнієвого комбінату. Слідство встановило, що 
протягом 2014-2015 рр. підконтрольна Group DF Фірташу компанія Tolexis Trading Limited 
виділила цьому підприємству 880 млн грн. Однак Сивак перерахував 492 млн грн з цих 
коштів на користь третіх осіб. Cолом'янський районний суд Києва 26 вересня обрав 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою 
внесення застави в розмірі 5 млн 762 грн, наступного дня він вийшов під заставу.  

Читати повністю (документ) >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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США сняли санкции с компаний, принадлежащих  
хозяину НГЗ 

28.01.2019 

Минфин США снял санкции с компаний «Русал», En+ и Евросибэнерго 
Олега Дерипаски. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой сайт министерства, 
передает novosti-n.org 

В ведомстве при этом отметили, что все санкции в отношении Дерипаски остаются в 
силе. Решение о снятии ограничительных мер принято в соответствии с поданным 
конгрессу уведомлением. О планах снять санкции против российских компаний стало 
известно 19 декабря. Уточнялось, что рестриктивные меры будут отменены в течение 30 
дней. В числе условий для восстановления «Русала» в правах была отставка председателя 
совета директоров Маттиаса Варнинга и лишение Дерипаски возможности назначать 
членов совета директоров. En+ вместе с UC Rusal попали под санкции Минфина США, 
введенные 6 апреля. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский 
рынок (основной для российского алюминия) и вести бизнес с американскими 
резидентами. Позднее власти США объявили, что снимут ограничения в случае, если 
Дерипаска снизит свою долю владения в En+ до 40 процентов. Бизнесмен вышел из 
управляющих органов En+ и UC Rusal, также компании ведут переговоры с Вашингтоном о 
передаче пакета Дерипаски в доверительное управление. Как сообщалось ранее, 
проведенная в канун Нового года под давлением США ротация акционеров UC Rusal 
осложнила и без того вялую борьбу Украины в споре за главный украинский 
стратегический актив компании - Днепро-Бугский морской порт. От работы Днепро-
Букгского морского порта (ДБМП) косвенно зависит развитие украинской авиаракетной 
индустрии, а напрямую зависит весь бизнес российской алюминиевой монополии. 8 января 
Конгресс США заблокировал ранее намеченные на 7-28 января действия администрации 
Дональда Трампа по снятию санкций с одного из крупнейших представителей российского 
капитала в Украине - компании UC Rusal. Несмотря на санкции, она продолжает 
доминировать на украинском рынке сплавов первичного алюминия, которые служат 
сырьем для авиаракетной промышленности. А история показывает, что задачей властей РФ 
является тормозить развитие этого сектора украинской экономики. UC Rusal до 2017 года 
владела крупнейшим украинским производителем первичного алюминия – Запорожским 
алюминиевым комбинатом (ЗАЛК) и крупнейшим в Европе месторождением кремния - 
Глуховским ГОК на Сумщине. И хотя эти предприятия были возвращены государству, они 
уже больше года не могут возобновить полноценную работу из-за того, что у российского 
владельца остается два ключевых актива, производящих алюминиевые полуфабрикаты, - 
это ООО «Николаевский глиноземный завод» (НГЗ) и арендуемый им у государства Днепро-
Бугский порт (ДБМП). Вопреки международным станциям против UC Rusal в 2018 году НГЗ 
и арендуемый россиянами у Украины порт получили более $200 млн. экспортной выручки 
и вернули себе из украинского государственного бюджета почти 1 млрд. грн. возмещения 
налогов. Это стало возможным благодаря тому, что украинские власти в 2017-18 году 
смягчили санкции против этой российской компании. В частности, в мае прошлого года без 
указания причин санкции были ослаблены и сокращены с 8-ми до 2-х позиций. В нынешних 
санкциях остались только запрет на вывоз капитала до 2021 года и запрет участия в 
приватизации, аренде государственного имущества резидентами других государств. 
Предыдущие украинские санкции против UC Rusal принимались 28 апреля 2017 года 
президентским указом 133/2017 со сроком действия всего лишь на год, но имели 
беспрецедентную жесткость, и включали такие меры, как блокирование активов; 
прекращение выполнения финансовых и экономических обязательств; запрет на участие в 
государственных закупках; обездвиживание ценных бумаг; запрет Нацбанку Украины 
регистрировать участника платежной системы; запрет на передачу технологий. 
Ослабление санкций Украины против UC Rusal сопровождалось запоздалым решением 
наложить санкции против главы наблюдательного совета компании Олега Дерипаски. Они 
были приняты президентским указом 126/2018 только 4 мая прошлого года, в то время как 
международные ограничения по этому персонажу в США и других странах принимались 
намного раньше, чем в Украине, еще осенью 2017 года. Задержка и ослабление украинских 
санкций принесли Дерипаске немалую пользу. В мае 2018 года он добровольно оставил 
пост главы компании и начал первую попытку ротации связанных акционеров UC Rusal. 
Задачей этой ротации было намерение Дерипаски продать украинский НГЗ связанному 
лицу, швейцарской компании Glencore, которая владела 8% акций акций UC Rusal. 
Стратегическая зависимость этой российской алюминиевой монополии от украинского 
НГЗ связана с тем, что группа компаний Олега Дерипаски не имеет своих частных портов в 
РФ. Например, этот олигарх только в конце 2017 году под влиянием санкций США, 
предпринял попытку вложить $100млн. в строительство глиноземного терминала в 
дальневосточном порту Ванино. Но эта очень удаленная от алюминиевых заводов 
европейской части РФ стройка завершилась неудачей. Использование терминалов в 
Мурманске и Находке осложняется тем, что их владельцы, такие как глава “Мечел” Игорь 
Зюзин, выставляют Дерипаске слишком высокие тарифы. И до сих пор, ежегодно, более 3 
млн. тонн руды бокситов и 2 млн. тонн глинозема поступают на алюминиевые заводы РФ с 
территории Украины. Происходит это исключительно благодаря сохранению контроля 
компании UC Rusal над украинским НГЗ и аренде государственного порта ДБМП. Таким 
образом, критическая важность срочного переоформления прав собственности НГЗ на 
дружественных лиц была очень высокой. Но летом прошлого года первая попытка 
Дерипаски провести ротацию собственников украинского завода завершилась неудачей. 
Glencore, вместо того чтобы купить НГЗ, избавилась от принадлежавшего ей пакета акций 
UC Rusal, а глава швейцарской компании Айван Глазенберг под страхом санкций вообще 
покинул все руководящие органы в российской алюминиевой монополии. Наряду с 
Глазенбергом, из этих органов вышли бывший председатель правления Маттиас Варниг, а 
также австриец Зигфрид Вольф, партнер украинского финансиста Александра 
Ярославского по строительной фирме Strabag. ... 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Директор НГЗ Мирный написал 
заявление об уходе с занимаемой должности >>> 

По материалам novosti-n.org 
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Металлургия: Китай и Россия ударили  
по украинским олигархам 

24.01.2019 

Фальсификат металлопродукции из России и Китая уничтожает 
металлургическую отрасль Украины. Об этом рассказал директор по 
маркетингу компании «Метинвест Холдинг» Роман Курашев. 

Украинские металлурги опасаются, что после введения защитных экономических 
мер в Евросоюзе, США, Канаде и Турции, в Украину начнет поступать еще больше 
оцинкованного металлопроката из КНР и РФ. Этот товар завозят в страну по заниженным 
ценам. Из-за этого отечественные производители несут убытки. Если правительство не 
вмешается в ситуацию, то положение украинских металлургов ухудшится еще сильнее. 
Поэтому производители металлопроката настаивают на введении предварительных 
антидемпинговых мер в виде дополнительных пошлин на импорт. Импортный оцинкован-
ный металлопрокат, который поступает в Украину по заниженным ценам, является 
фальсификатом. Из-за некачественного импортного продукта страдает не только нацио-
нальная металлургическая отрасль, но и конечный потребитель. Владельцами крупнейших 
украинских предприятий горно-металлургического комплекса являются олигархи: 
Константин Жеваго («Ferrexpo»), Ринат Ахметов и Вадим Новинский («Метинвест»). 

Читать полностью >>>  
По материалам etcetera.media 

 
Производство и потребление металлопроката  

в Украине за 12 месяцев 2018 г. 
31.01.2019 

По данным ОП «Укрметаллургпром», за 2018 г. украинскими 
металлургическими предприятиями произведено 18,36 млн.т 
металлопроката (100,2% относительно аналогичного периода 2017 г.). 

Из них, по информации ГП «Держаналітінформ», экспортировано порядка 14,42 
млн.т, или 78,5%. В аналогичном периоде 2017 г. доля экспорта составила 79,6% (14,59 
млн.т при общем производстве металлопроката 18,33 млн.т). На долю полуфабрикатов в 
экспортных поставках за 12 месяцев 2018 г. пришлось 43,64%, что соизмеримо с 
показателем периода январь-декабрь 2017 г. (43,14%). Удельный вес плоского проката в 
экспортных поставках за 12 месяцев несколько выше показателя аналогичного периода 
2017 г. (34,89% и 33,10% соответственно), а доля сортового проката в поставках на 
внешние рынки за 12 месяцев 2018 года заметно ниже, чем за аналогичный период 2017 г. 
(соответственно, 21,47% и 23,76%). За 12 месяцев 2018 г. внутренним потребителям 
поставлено 5 388 тыс.т металлопроката, из которых 1 442 тыс.т, или 26,8%, приходится на 
импорт. За аналогичный период 2017 of г. внутренний рынок потребил 5 047 тыс.т, 
металлопроката, из них 1302 тыс.т, или 25,8%, импортировано. Таким образом, за 12 
месяцев 2018 г. рост потребления металлопроката на внутреннем рынке составил 6,76% 
относительно января-декабря 2017 г., с опережающим ростом импортной составляющей 
(+10,75%). Структура импорта за 12 месяцев 2018 г., характеризуется заметным 
доминированием плоского проката над сортовым (51,05% и 45,90% соответственно), хотя в 
аналогичном же периоде 2017 г. это доминирование было намного весомее — 55,31% 
против 43,00%. Основными экспортными рынками украинской металлопродукции за 12 
месяцев 2018 г., по данным ГП «Держаналітінформ», остаются страны Европейского союза 
(34,2%), Африки (16,3%) и прочие страны Европы, включая Турцию (12,8%). Среди 
металлургических импортеров за 12 месяцев 2018 г. первое место занимает СНГ (52,2%), на 
втором страны Азии (20,6%), на третьем — Европейского союза (17,5%). 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrmetprom.org 
 

ЕС на 2,5 года ввел квоты на металлопродукцию:  
как это коснется украинских компаний 

01.02.2019 

Еврокомиссия ввела защитные меры в отношении импорта 
металлопродукции в ЕС. Они будут действовать со 2 февраля 2019 по 30 
июня 2021 г. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития. 

Под действие защитных мер подпадает 26 категорий товаров металлургической 
отрасли. Украинский металлопрокат подпадает под тарифные квоты по 14 товарным 
группам, на 12 из которых устанавливаются индивидуальные, а на две (трубы для 
газопроводов и горячекатанный плоский прокат) — глобальные тарифные квоты. "В 
рамках этих квот Украина будет поставлять продукцию на условиях, определенных 
Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Индивидуальные квоты Украины 
соответствуют историческим объемам поставок, учитывая при этом рост спроса в странах 
ЕС", — говорится в сообщении ведомства. Также уточняется, что ЕС вводит защитные меры 
в форме индивидуальных и глобальных тарифных квот для всех стран. Глобальные квоты 
будут выделяться на квартальной основе, а индивидуальные — на летней. В то же время 
квартальный остаток глобальной квоты будет переходить на следующий квартал в рамках 
одного летнего периода. Страны, которые исчерпают свои индивидуальные квоты, смогут 
продолжать поставки без уплаты пошлины в рамках остатка глобальной квоты в 
последнем квартале летнего периода. "После исчерпания квоты на импорт стальной 
продукции будет применяться пошлина в размере 25%. Защитные меры будут действовать 
три года, включая период действия предыдущих мероприятий", — говорится в сообщении 
министерства. Напомним, что в июле 2018 года Еврокомиссия ввела предварительные 
защитные пошлины против металлопродукции. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
 

 

 
 ТРУБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Экспорт труб из Украины в 2018 году вырос  
на 29,9% до $737,8 млн 

16.01.2019 

Экспорт стальных труб из Украины вырос в 2018 году на 29,95% до 
$737,8 млн. Об этом говорится в сводной таможенной статистике, 
опубликованной на сайте ГФС Украины. 

В натуральном выражении экспорт стальных труб вырос на 4,14% до 629,8 млн т. 
Доля экспорта труб во всем объеме внешней торговли Украины составила 1,56%. Больше 
всего Украина отправила на экспорт бесшовных труб -  456,8 млн т стоимостью $605,2 млн. 
На втором месте идут прочие трубы и трубки - 200,2 млн т на сумму $132,5 млн. 
Металлургические компании продали практически половину бесшовных труб в США, 
Россию и Германию (47,36%) на общую сумму $286,6 млн. Главными потребителями 
прочих труб и трубок были Америка, Молдова (55,71%) и Польша (48,16%). Последняя 
увеличила закупки на 74,61% с прошлогодних $34,3 млн до $60 млн. Импорт труб в 
Украины вырос на 26,94% до $184,1 млн – с прошлогодних 88,1 млн т до 120,6 млн т. 
Основные производители труб в Украине - ООО «Интерпайп НИКО ТЬЮБ», «Интерпайп 
НТЗ», «ДМЗ Коминмет», ММК им. Ильича, «Интерпайп НМТЗ», «Трубосталь», Centravis, 
«Днепропетровский трубный завод», Славсант. На неконтролируемых территориях 
остались Харцызский ТЗ и Луганский ТЗ.   

Читать полностью >>>  
По материалам gmk.center 
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ИНТЕРПАЙП НТЗ завершил модернизацию  
термоотдела стоимостью 5 млн. долл. 

23.01.2019 

В трубопрокатном цехе №4 ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» завершен 
инвестиционный проект по модернизации участка термической обработки 
труб. Об этом сообщает компанія «ИНТЕРПАЙП» 

Стоимость его реализации составила $5 млн. Модернизация термоотдела позволит 
увеличить объем производства трубной продукции повышенных групп прочности. Проект 
состоял из трех основных этапов: детальная инженерная проработка, строительство и 
пуско-наладка, опытно-промышленная эксплуатация, которая завершилась в 4 квартале 
2018 г. В ходе реализации проекта было установлено закалочное устройство - форсуночный 
спрейер итальянской фирмы Barni и организован замкнутый цикл водоснабжения линии 
термообработки, состоящий из основного бетонного отстойника, промежуточного 
отстойника с группой насосов высокого давления, внешней насосной станции и градирни. 
За пределами цеха также установлена отдельная трансформаторная подстанция, от 
которой запитан весь объект. Данный цикл водоснабжения позволил уменьшить 
использование подпиточной воды из реки Днепр, требуемой для закалки труб. ... 

 

Читать полностью >>>  
По материалам пресс-службы Компании «ИНТЕРПАЙП» 

 
Основные трубные предприятия Украины увеличили  

производство труб из черных металлов на 5% 
24.01.2019 

Основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили 
производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом - 
до 1 млн 102,6 тыс. тонн, в том числе в декабре выпущено 83,3 тыс. тонн. 

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в 
том числе предприятия объединения за 2018 г. нарастили производство труб на 12,9% - до 
796,3 тыс. тонн, в декабре - 63,6 тыс. тонн. При этом Харцызский трубный завод (ХТЗ, 
Донецкая обл.), находящийся на НКТ, в 2018 г. простаивал, тогда как в 2017 году выпустил 
3,4 тыс. тонн. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период возрос на 9,3% - до 
279,6 тыс. тонн (в декабре - 24,2 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 12,2%, до 108,5 тыс. 
тонн (5 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 20,9% - до 368,1 тыс. 
тонн (30,2 тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск труб на 6,1% 
- до 16,9 тыс. тонн (в декабре - 2,2 тыс. тонн). "Сентравис" - нарастил на 6,4%, до 20 тыс. 
тонн нержавеющих труб (1,8 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" снизил выпуск труб на 10,3% - 
до 2,6 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн). Производственное объединение "Оскар", созданное на 
базе производственных мощностей трубоволочильного цеха "Никопольского Пивденно-
трубного завода" (НПТЗ) и опытного трубопрессового цеха ГП "Научно-исследовательский 
и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Е. Осады", в 
2018 г. нарастило выпуск бесшовных нержавеющих труб на 20% по сравнению с 2017 
годом - до 0,6 тыс. тонн. Не входящие в объединение "Укртрубопром" Мариупольский 
меткомбинат (ММК) им. Ильича снизил выпуск труб на 6,9% - до 140,1 тыс. тонн (в декабре 
– 9,8 тыс. тонн), "Коминмет" - на 13,8%, до 166,2 тыс. тонн (9,8 тыс. тонн). Луганский 
трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, по 
неофициальным данным, продолжает простаивать. Как сообщалось, основные трубные 
предприятия Украины в 2017 году увеличили производство труб из черных металлов на 
23,5% по сравнению с 2016 годом - до 1 млн 47,8 тыс. тонн, в том числе, предприятия 
объединения "Укртрубопром" нарастили производство на 27,8% - до 705,5 тыс. тонн. ХТЗ в 
2017 году произвел 3,4 тыс. тонн труб (в марте-декабре простаивал), тогда как в 2016 году - 
19,2 тыс. тонн. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период возрос на 61,4% - до 
256,7 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" зафиксировано снижение на 7,6% - до 96,7 тыс. тонн. 
"Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 36,8% - до 304,4 тыс. тонн. ДТЗ снизил 
выпуск труб на 23,1% - до 18 тыс. тонн, "Сентравис" нарастил производство на 10,6% - до 
18,8 тыс. тонн нержавеющих труб. "Трубосталь" увеличил производство на 7,4% - до 2,9 
тыс. тонн труб, "ЮТиСТ" - на 35,3%, до 4,6 тыс. тонн. ММК им. Ильича нарастил выпуск труб 
на 68,1% - до 150,3 тыс. тонн труб, тогда как "Коминмет" сократил на 7,3% - до 192 тыс. 
тонн. ЛТПЗ в 2017 году простаивал. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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АрселорМіттал Кривий Ріг постачає металопрокат для  
реконструкції автодороги державного значення 

01.02.2019 
АрселорМіттал Кривий Ріг розпочав постачання своєї 

металопродукції для реконструкції автодороги Н-31 Дніпро – Царичанка 
– Кобеляки – Решетиловка у Полтавської області.  

Це один з найбільш масштабних інфраструктурних проектів України. З кінця 2018 р. 
підприємство вже відвантажило близько 90 тонн арматури класу А500С діаметром 25 мм і 
класу А240С діаметром 8 мм для будівництва шляхопроводу та сучасних дворівневих 
розв'язок. Планується, що до кінця лютого підприємство поставить ще понад 200 тонн 
металопрокату. Після реконструкції дорога стане повноцінним чотирьохсмуговим шосе 
державного значення, а з Дніпра до столицї України можна буде проїхати набагато швидше 
– лише за п'ять годин замість нинішніх семи. Загальна вартість реконструкції 
автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка складає 17,7 
млрд грн. Завершення будівництва очікується у 2021 р. Сергій Демченко, керівник 
виробничо-технічного відділу компанії «Спецподземинжстрой»: Наша компанія є 
підрядником із встановлення свайних фундаментів (бурових стовпів) під час будівництва 
шляхопроводу у рамках цього інфраструктурного проекту. Свайні фундаменти з 56 бурових 
стовпів посилюються арматурними каркасами загальною вагою 267,7 тонни, які 
виготовляються безпосередньо на об'єкті. Будівництво шляхопроводу дозволить винести 
автомобільну дорогу за межі населеного пункту (с. Чумаки), що забезпечить безпеку для 
мешканців. Даний проект також збільшить пропускну спроможність ділянки автомобільної 
дороги за рахунок збільшення кількості смуг руху з двох до чотирьох. Ми цінуємо наші 
партнерські стосунки з «АрселорМіттал Кривий Ріг» і сподіваємося на подальшу співпрацю 
під час реалізації важливих інфраструктурних об'єктів в Україні.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами АМКР 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
 
 
 
 
 
 

 ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 
 

 

 
 

 

Как развиваться химии в Украине. Решение от Союза химиков  
и Федерации работодателей Украины 

24.01.2019 
Союз химиков Украины совместно с Федерацией работодателей 

Украины на круглом столе в Киеве представили свое видение развития 
химии в Укрине - проект Стратегии развития химической отрасли до 2030 г. 

 

На круглом столе присутствовало высшее руководство почти большинства 
основных предприятий украинского химпрома, а также представители разных органов 
власти. Инфоиндустрия в ближайшее время более детально ознакомит своих читателей с 
мнением многих из них. К разработке проекта стратегии были привлечены Союз химиков 
Украины, Федерация работодателей Украины, представители бизнеса, эксперты, профиль-
ный институт ГП «Черкаський НДІТЕХІМ», представители НАН Украины. Финансирование 
Стратегии должно осуществляться за счет собственных средств собственных и заемных 
денег субъектов хозяйствования, бюджетных средств, прямых иностранных инвестиций и 
из других доступных источников. Первый этап потребует ориентировочно 13,9 млрд грн. 
Стратегия развития химической промышленности определяет основные приоритеты 
развития химической отрасли, которые с помощью долгосрочного партнерства государства 
и бизнеса способны обеспечить длительное и эффективное развитие химической 
промышленности. Стратегия определяет 10 основных приоритетов развития отрасли. Они 
включают создание конкурентной сырьевой базы, модернизацию химических производств, 
развитие внутриотраслевых технологических цепочек на базе действующих производств, 
создание новых химических производств, необходимых для развития смежных отраслей 
промышленности, выпуск продукции высокого технологического передела, современное 
агрохимическое обеспечения АПК, эффективное импортозамещение и другие.  

 

Реализация Стратегии позволит: довести долю отечественной продукции на 
внутреннем товарном рынке в период до 2030 года в сегменте азотных удобрений до 80%, 
комплексных удобрений - до 35-40%, средств защиты растений - до 30%, других 
агрохимикатов - до 70%; снизить долю импортной продукции на внутреннем товарном 
рынке в сегменте основной химии и минеральных удобрений до 40%; существенно 
нарастить выпуск СЗР (сейчас доля импорта в данном сегменте превышает 90%) и умень-
шить долю контрафактной продукции на внутреннем рынке средств защиты растений; 
довести уровень обеспечения отечественным сырьем основной химии и минеральных удо-
брений в период до 2030 г. до 60-65%. Выполнение Стратегии запланировано в три этапа. 
По результатам І этапа ожидается восстановление динамики и объемов производства к 
докризисному уровню. На втором этапе запланирована реализация основных отраслевых 
значимых инвестиционных проектов, создания надлежащих институциональных и 
регуляторных условий для развития промышленности. На третьем этапе запланирована 
реализация высокотехнологичных проектов и обеспечения системного действия всех 
инструментов и механизмов для создания инновационно-инвестиционной модели 
развития отрасли. «На сегодняшний день химическая отрасль Украины находится на грани 
исчезновения. Такая ситуация стала результатом отсутствия последовательной и 
системной экономической политики государства по развитию и поддержке национальной 
индустрии и ее базовых отраслей. Чтобы не потерять отрасль окончательно, нужно в 
кратчайшие сроки разработать и внедрить комплекс реанимационных мероприятий, 
которые помогут вывести химическую отрасль из кризиса и вернуть утраченные за 
последние 10 лет 3,5-4 % ВВП и более 120 тысяч рабочих мест, – прокомментировал 
Директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. – С этой целью Федерация 
работодателей Украины вместе с Союзом химиков Украины инициировали разработку 
Стратегии развития химической отрасли Украины до 2030 года. Во второй половине 2018 
мы представили основы ее концепции, сегодня уже подготовлен проект Стратегии». По 
словам Руслана Ильичева, проект Стратегии еще в декабре 2018 г. был направлен 
Правительству на рассмотрение и обсуждение, однако на сегодняшний день никакой 
информации о продвижении процесса получено не было. … 

Читать полностью >>>  
По материалам infoindustria.com.ua 
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Новороздільську «Сірку» продали  
за 15,15 млн грн 

22.01.2019 
Регіональне відділення ФДМ по Львівській обл. 28 грудня 2018 р. 

підписало угоду на продаж 100% акцій ПАТ «Новороздільське гірничо-
хімічне підприємство «Сірка» з ТОВ «Роздільська цегла» за 15,15 млн грн. 

Як це стало відомо з системи «Prozorro. Продажі», пишуть «Наші гроші Львів», згідно 
з умовами продажу, ТОВ «Роздільська цегла» повинне зберегти на придбаному 
підприємстві основні види діяльності та протягом п’яти років інвестувати в підприємство 
не менше 23 млн грн в технічне переоснащення та оновлення основних фондів товариства, 
підвищення якості продукції. Покупець також зобов’язався не допускати заборгованості з 
виплати зарплати і податкових платежів та не звільняти працівників. Аукціон відбувся за 
методом покрокового зниження стартової ціни, яка становила 89,11 млн грн. Мінімальний 
крок аукціону був 891,05 тис. грн. Нагадаємо, у вересні 2018 року акції «Сірки» вже 
виставлялись на аукціон за ціною 178,21 млн грн та були одним з найдорожчих лотів на 
«Prozorro. Продажі», проте тоді аукціон не відбувся. Цього разу участь взяли двоє учасників. 
Конкуренцію переможцю складало ТОВ «Торговий дім Карпати НР», яке запропонувало 
кращу ціну – 16,04 млн грн, тобто більшу на 890 тис. грн. Проте, пропозицію відхилили. 
Згідно з протоколом відхилення, підприємство не подало повний пакет документів – 
відсутні довідка про річну (квартальну) звітність. Торговий дім оскаржив відхилення, 
оскільки фірма створена лише 30 листопада 2018 року – за 10 днів до дати проведення 
аукціону, та просто не може ще мати відповідної звітності. Проте скаргу фірми не 
підтримали. Заступниця начальника регіонального відділення ФДМУ по Львівській області 
Наталія Горлач в коментарі «НГ.Львів» наголосила, що згідно з законодавством, така 
довідка є обов’язковою: «Законодавець передбачив, що юридична особа повинна мати 
принаймні квартальну звітність. Новий закон дуже спростив саму процедуру продажів, але 
чітко визначив перелік документів», – каже Горлач. Проте, вона також розповіла, що 
профільна комісія, яка розглядала звернення ТД «Карпати НР», рекомендувала 
адміністратору, тобто ДП «Прозорро», звернутися до міністерства з проханням ініціювати 
питання внесення змін до нормативно-правових актів щодо подачі фінансової звітності 
новостворених підприємств. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 
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ГП "Укрхимтрансаммиак" увеличил 
прибыль почти на 62% 

22.01.2019 

Госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" в январе-сентябре 2018 года 
увеличило чистую прибыль на 61,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года – до 176,05 млн грн..  

Чистый доход от реализации продукции вырос на 35% – до 1 млрд 154,11 млн грн, 
валовая прибыль – на 44,2%, до 272,24 млн грн. С учетом ранее обнародованных данных за 
первое полугодие 2018 года, в третьем квартале "Укрхимтрансаммиак" нарастил чистую 
прибыль на 92,2% – до 75,33 млн грн, а его выручка увеличилась на 64,6% – до 99,32 млн 
грн. В структуре баланса стоимость основных средств предприятия за девять месяцев этого 
года увеличилась на 8,7% – до 312,06 млн грн, а стоимость незавершенного строительства 
сократилась на 13% – до 141,25 млн грн. На своих счетах в банках на конец сентября 
предприятие держало 94,6 млн грн по сравнению с 131,47 млн грн на начало года. Как 
сообщалось, "Укрхимтрансаммиак" в 2017 году сократил выручку в 1,7 раза – до 1 млрд 
199,03 млн грн, а его чистая прибыль упала в 4 раза - до 255,85 млн грн. ГП 
"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года 
путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия 
"Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и 
Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак". ГП "Укрхимтрансаммиак" 
управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая 
протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км. 

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

 
АО "Днепразот" Коломойского сменил  

поставщика газа 
28.01.2019 

АО "Днепразот" закупит природный газ на сумму 581,2 млн грн у ООО 
"Юнайтед Энерджи". Об этом сообщает портал БизнесЦензор со ссылкой на 
агентство Интерфакс-Украина. 

Согласно сообщению "Днепразота" в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
соответствующее решение принял набсовет компании 25 января. ООО "Юнайтед Энерджи" 
с уставным капиталом 1 млн грн зарегистрировано в Киеве в феврале 2018 года. Его 
владельцем указан Андрей Короткевич-Лещенко. Как сообщалось, "Днепразот" в ноябре 
заключил договор с ЧАО "Укрнефтебурение" на поставку газа стоимостью 457,2 млн грн. 
Совладельцами "Укрнефтебурения" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник. 
Еще 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит 
российскому бизнесмену Павлу Фуксу, который сумел выстроить общение с окружением 
президента Петра Порошенко. Акции компании Фукс приобрел у представителей 
Януковича. Напомним, предприятие 15 июня 2018 года объявило об уходе в вынужденный 
простой, связанный с резким повышением цен на газ. Затем 20 июля АО сообщило о 
возобновлении работы хлорной группы цехов, а в начале ноября о возобновлении азотного 
производства. В декабре компания запустила цехи по производству карбамида. "Днепразот" 
специализируется на производстве карбамида, аммиака, едкого натрия, хлора жидкого и 
соляной кислоты. Входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 
Перед этим, с 1 апреля 2018 года, "Укрнафта" прекратила поставки газа собственной 
добычи на давальческих условиях для переработки на ПАО "Днепроазот". Ранее "Укрнафта" 
арендовала мощности ПАО "Днипроазот" для переработки собственного газа в 
минеральные удобрения. Произведенный таким образом аммиак "Укрнафта" продавала 
тому же "Днипроазоту". По расчетам отраслевого издания еnkorr, из-за работы по такой 
схеме "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд грн. 

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

 
ТОВ «Карпатнафтохім» сплатив до бюджету  

Калуша 120 мільйонів гривень 
30.01.2019 

Завдяки повноцінній роботі виробництв «Карпатнафтохіму» 
відрахування в бюджет Калуша зросли в 2018 році на 36,2 млн гривень 
порівняно з попереднім роком і в цілому склали 76 млн гривень.  

Всього ж у міський бюджет підприємство сплатило в 2018 році у виді податків та 
обов’язкових платежів майже 120 млн гривень. За словами заступника генерального 
директора ТОВ «Карпатнафтохім» Яреми Рудика, в цілому за підсумками 2018 року в цехах 
підприємства вироблено 673,6 тисячі тонн товарної продукції, що на 232 відсотка більше, 
ніж в попередньому році, коли основні виробництва до червня ще простоювали. Найбільше 
в цей період виробили поліхлорвінілової смоли суспензійної (ПВХ-С), поліетилену, які є 
основними видами продукції підприємства, а також каустичної соди та фракцій. «Але 
найпереконливішим аргументом важливості відновлення виробничо-господарської 
діяльності підприємства є ті суми податків та обов’язкових платежів, які сплатило 
підприємство в 2018 році. Найбільш суттєво порівняно з попереднім роком зросли суми 
відрахувань на соціальні потреби, заробітну плату працюючим й інше», – зазначив Я.Рудик. 
Не менш суттєвим є внесок «Карпатнафтохіму» і в державний бюджет, куди сплачуються 
кошти за користування водою, акцизний податок, військовий і екологічний збір, ввізне 
мито та інші податки і збори. Відзначимо, нещодавно firtka.if.ua, повідомляла про пожежу на 
олефіновому заводі ТОВ "Карпатнафтохім", яка трапилася 12 січня. Тоді рятувальникам 
знадобилося 12 годин, 20 одиниць техніки та 110 чоловік  особового складу пожежно-
рятувальних підрозділів УДСНС в області, щоб погасити полум'я. Днями питанню 
відновлення обладнання та будівель після нещодавньої пожежі в одному з корпусів цеху 
піролізу, компримування та поділу пірогазу виробництва етилену та поліетилену ТОВ 
«КАРПАТНАФТОХІМ» була приділена основна увага на нараді під головуванням 
генерального директора Івана Підсадюка та за участю його заступників та керівників 
виробництв, управлінь та відділів підприємства. На початку наради генеральний директор 
поінформував присутніх про те, що в даний час у звичному режимі працюють усі цехи 
виробництва поліхлорвінілової смоли суспензійної і каустичної соди, управління 
забезпечення виробництв та інші підрозділи «КАРПАТНАФТОХІМу». Що стосується 
виробництва етилену і поліетилену, то його робота тимчасово призупинена для 
проведення ремонтно-відновлювальних робіт, інформує "Нафтохімік-Калуш". У період їх 
ведення та з метою недопущення зупинки установок виробництва ПВХСС і КС їх роботу 
було вирішено забезпечувати завдяки поставкам етилену з Угорщини, задля чого буде 
відновлено роботу етиленопроводу. Особливу увагу присутніх Іван Підсадюк звернув на 
необхідність контролю за станом обладнання у період його тимчасової зупинки та 
дотриманні правил безпечної праці. З цього приводу начальник виробництва етилену і 
поліетилену Іван Федорів доповів, що все обладнання установок перебуває у стадії так 
званого гарячого простою, а його системи заповнені азотом. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pravda.if.ua, firtka.if.ua 

 
 
 
 
 
 
 

Опасность по соседству: киевский завод “Радикал”  
очистят от ртути до 2025 года 

30.01.2019 

Опасный киевский завод "Радикал", который специализировался на 
производстве химикатов, планируют очистить от ртути до 2025 г. Об этом 
говорится в распоряжении на сайте Киевской городской госадминистрации. 

Согласно решению "О принятии проекта Плана мероприятий на 2019-2020 годы по 
реализации стратегии развития Киева до 2025 года", в текущем году планируется 
разработать проект демеркуризации территории завода "Радикал". Отмечается, что в зоне 
негативного влияния находится население Левобережной части Киева и прилегающих к 
реке Днепр территорий. "Существует угроза проникновения вредных веществ в грунтовые 
воды, что может привести к общенациональной катастрофе", - говорится в документе. 
После разработки проекта в Киеве приступят к сбору, вывозу ртутьсодержащих отходов за 
пределы города и захоронению. На эти работы, как указывается, понадобится минимум 5 
лет. Справка: Киевский завод "Радикал" был одним из крупнейших химических 
предприятий в Советском Союзе. Специализировался на производстве химикатов, в 
частности, удобрений, хлора, серной и соляной кислоты. Завод был признан предприятием 
с особо повышенной опасностью из-за применения в производстве ртути и других вредных 
веществ. В 1996 году производство остановили без соблюдения норм. Тонна опасных 
веществ остались на территории. Ртутью пропитаны обломки стен и пола, мусор и груды 
камней. Более того, в 2017 году эксперты заявили, что в конструкциях цеха около 200 тонн 
ртути. В Госпродпотребслужбе также признали, что при температуре выше 15 градусов 
опасный металл испаряется и начинает травить киевлян, которые проживают поблизости. 

Читать полностью >>>  
По материалам 44.ua 
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Почему химики хотят дополнительных ограничений  
на импорт удобрений 

25.01.2019 

Союз химиков Украины (СХУ) подал заявление в Министерство 
экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины о проведении нового 
защитного расследования в отношении импорта минеральных удобрений в 
Украину. 

"Обращение направлено от имени крупнейших отечественных производителей 
минеральных удобрений — предприятий "Днепроазот", Одесский припортовый завод, 
Черкасский "Азот", Северодонецкий "Азот", "Ривнеазот", Концерн "Стирол"", — говорится в 
сообщении Союза, имеющемся в распоряжении delo.ua. Защитное расследование 
инициировано в отношении импорта основных видов азотных удобрений — карбамида, 
аммиачной селитры (нитрат аммония), КАС, ИАС независимо от страны происхождения 
товара и страны-экспортера. "Проведение нового расследования является вынужденной 
мерой, поскольку введенные МЭРТом антидемпинговые пошлины по факту не работают и 
экономический эффект от их действия оказался минимальным", — сообщил в четверг, 24 
января, во время круглого стола президент Союза химиков Украины Алексей Голубов. По 
словам Игоря Гольченко, GR-директора холдинга Ostchem, который также является 
советником президента СХУ, введенные в феврале 2017 году антидемпинговые пошлины 
оказались малоэффективными, и иностранные производители нашли способы поставки 
российских удобрений в обход этих мер. Согласно презентации, которую 
продемонстрировал Гольченко во время круглого стола, имеются значительные 
расхождения в таможенной статистике поставок удобрений из России в Украину, которые 
фиксируют украинское и российское статистические ведомства. По его информации, за 9 
месяцев 2017 года расхождения составили 175 тыс. тонн. "Это примерно 380 млн грн 
неоплаченной демпинговой пошлины", — подчеркнул Гольченко. В 2018 году уже около 
400 тыс. тонн удобрений из РФ было ввезено в Украину в обход пошлин, а общая сумма 
неоплаченных таможенных платежей за 2018 год, по разным оценкам, составила от 700 
млн грн до 1,7 млрд грн. Участники круглого стола также обратили внимание на резкое 
увеличение импорта в Украину селитры из Литвы и Латвии, Казахстана и Узбекистана при 
росте взаимной торговли между этими государствами. Они высказали предположение, что 
это может быть российский продукт, фасованный на территории третьих стран. Таким 
образом, ведение демпинговых пошлин на российскую продукцию привело лишь к 
изменению географической структуры и формальному перераспределению импорта.  
Директор ГП "Черкасский НИИТЭХИМ" Тамара Ковеня сообщила, что за 11 мес. 2018 года 
импорт азотных удобрений в Украину из России сократился с 870,9 тыс. тонн до 179,6 тыс. 
тонн год к году. Но при этом увеличился ввоз готовой продукции из Узбекистана на 55 тыс. 
тонн, Беларуси — на 58 тыс. тонн, Литвы — на 59 тыс. тонн, Грузии — на 40 тыс. тонн, 
Казахстана — на 10 тыс. тонн, Турции — на 35 тыс. тонн. И даже начались поставки из США 
— около 41 тыс. тонн за 11 месяцев прошлого года. С 2015 по 2017 гг. импорт азотных 
удобрений в Украину увеличился на 975 тыс. тонн до 1,7 млн тонн. Доля импорта на 
внутреннем рынке по некоторым видам удобрений составила более 80%. "Выходом из 
сложившейся ситуации мы видим введение квот на импорт, которые должны применяться 
в комплексе с другими мероприятиями по выводу отрасли из кризиса. Мы предоставили в 
МЭРТ все необходимые расчеты, статистику и факты о росте импорта минеральных 
удобрений и ждем от них срочного вынесения вопроса на Межведомственную комиссию по 
международной торговле и начала расследования", — подчеркнул Голубов. При этом 
основной причиной сокращения объемов производства на азотных предприятиях Украины, 
участники круглого стола назвали высокую стоимость основного сырья — природного 
газа. По их словам, российские предприятия закупают его в несколько раз дешевле, чем газ 
стоит на украинском рынке. Поэтому у готовой продукции азотных заводов Украины 
высокая себестоимость, что делает ее неконкурентной. Из-за этого в прошлом году 
большую часть времени крупнейшие предприятия отрасли простаивали. Такая ситуация 
ведет к росту долгов по заработной плате и массовому увольнению персонала. Так, на 
"Одесском припортовом заводе" (ОПЗ, Южное) за последний год уволилось около 1000 
работников. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua  
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Український імпорт ПВХ скоротився  
на третину в 2018 р. 

22.01.2019 

За підсумками минулого року імпортні поставки суспензійного 
полівінілхлориду (ПВХ-С) в Україну скоротилися на 33 % у порівнянні з 
показником 2017 року та склали 66,1 тис. тонн.  

Основна причина – зростання обсягів власного виробництва, повідомляє аналітична 
компанія Маркет Репорт. У грудні імпортні поставки ПВХ-С на український ринок фактично 
залишилися на рівні листопада та склали 4,5 тис. тонн. У цілому, за підсумками 2018 року 
сумарний обсяг імпорту суспензії досяг рівня 66,1 тис. тонн проти 98,5 тис. тонн роком 
раніше. Стабільна робота Карпатнафтохіму після кількох років простою дозволила істотно 
скоротити залежність українського ринку від імпорту. Зростання обсягів виробництва 
дозволило наростити експорт. Структура імпортних поставок полівінілхлориду в Україну за 
розглянутий період виглядає так. Минулого місяця імпорт суспензійного ПВХ зі США виріс 
до 2,6 тис. тонн проти 2 тис. тонн у листопаді. Таким чином, за минулий рік імпорт 
північноамериканської смоли склав 38,6 тис. тонн порівняно з 49,8 тис. тонн роком раніше. 
Пік поставок припав на лютий-березень. Грудневі поставки європейського ПВХ на 
український ринок склали 1,8 тис. тонн проти 2,6 тис. тонн місяцем раніше. В цілому, за 
аналізований період обсяги імпорту європейського ПВХ в Україну склали 26,2 тис. тонн у 
порівнянні з 32,8 тис. тонн в 2017 році. Карпатнафтохім за весь минулий рік відвантажив на 
зовнішні ринки понад 147,5 тис. тонн, тоді як в 2017 році цей показник склав 51,9 тис. тонн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами polyplastic.ua 

 

Калуський трубний завод закупив  
в Китаї нове обладнання 

26.01.2019 

Директор ТОВ «Калуський трубний завод» Андрій Найда 
нещодавно повернувся з відрядження до Китаю де приймав придбане 
технологічне обладнання. Про це повідомляє портал vikna.if.ua 

«У нас на виробництві є спеціальне устаткування, яке формує розтрубні частини 
труб. Обладнання на заводі працює з 2008 р. - початку запуску виробництва труб у Калуші, 
тому фізично і морально застаріло. Через це досить високою є частка браку, ми не 
задоволені якістю роботи цього обладнання. Відтак торік було прийнято рішення замінити 
його на більш сучасне і точне. Це важливо при прокладці труб: чим точніше і щільніше 
з’єднання, тим довше така труба буде служити. Вивчали пропозиції різних виробників, 
спочатку придивлялися до продукції європейських компаній. Також вивчали пропозицію 
китайського виробника - Desheng. Це нова компанія, якаа з’явилася на ринку у 2017 році і 
спеціалізується на виготовленні обладнання для виробництва труб і переробки пластмаси. 
Компанія велика, виробничі потужності займають територію 10 тис. м². Китайський 
виробник націлений на виготовлення продукції за європейськими стандартами. Причому, 
пропонує європейську якість за помірними цінами. Так, аналогічне устаткування віє 
європейських виробників коштує €200 тис., а ми його замовили в компанії Desheng за ціною 
$60 тис.», - розповів керівник калуського підприємства Андрій Найда.  Загалом Калуський 
трубний завод постійно працює над тим, щоб розширювати асортимент продукції, 
поліпшувати її якість та експлуатаційні характеристики. Зокрема, підприємство закупило 
дві італійські технологічні лінії і запустить їх вже у цьому році. Це обладнання для 
виробництва унікальних гофрованих двошарових труб з поліетилену. Вони призначені для 
систем каналізації. Ще одна італійська лінія, яку запускають вже з лютого, - з виробництва 
попередньо ізольованих промислових труб для будівництва мереж теплопостачання. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами vikna.if.ua 

 

Полимеров все больше: анализ рынка изделий 
из пластика Украины 

28.01.2019 

С каждым кодом в мире появляются все больше новых видов 
пластиков, которые по своим свойствам могут успешно заменять 
традиционные метал, стекло, дерево и керамику. 

Преимуществами пластика являются его дешевизна и долговечность. Для того, 
чтобы пластиковые отходы не загрязняли окружающую среду, можно организовать их вто-
ричную переработку. Это особенно актуально для Украины, поскольку сырье для первин-
ного производства пластика мы импортируем. В то же время, на территории нашей страны 
ежегодно накапливается более 40 тыс. полимерных отходов, которые могут быть использо-
ваны для выпуска некоторых новых изделий по более низкой себестоимости. Инфляцион-
ный удар, который пережила Украина в 2014-2015 гг., обрушил покупательную способ-
ность потребителей пластиковых изделий. В последующие 2016 и 2017 гг. рост цен суще-
ственно замедлился, что способствовало повышению спроса на полимерную продукцию и 
позволило ее производителям потихоньку наращивать объемы выпуска. Развитию рынка 
пластиковых изделий способствует увеличение населением Украины трат на покупку пред-
метов быта. Так, по данным Госстата, если в 2016 г. на эти цели одно домохозяйство выде-
ляло в среднем 1142 грн, то в 2017-м – уже 1713 грн. Оживление бизнес-активности в стра-
не также позитивно повлияло на данный рынок, особенно в сегменте пластиковой мебели. 
Ее требуется тем больше, чем больше магазинов и офисов необходимо оборудовать. 
Изделия из полимеров представлены в Украине во всех ценовых категориях. Сегодня плас-
тик уже не ассоциируется с самой дешевой продукцией. Импортные предметы интерьера 
вполне сопоставимы по ценам с деревянными и металлическими, а некоторые из них и 
превосходят их, позиционируясь как арт-объекты. Дальнейшее увеличение объема рынка 
пластиковых изделий будет происходить синхронно с ростом финансовых возможностей 
их потребителей – населения и бизнеса. Динамика украинского производства пластика 
зависит как от успешности организации переработки полимерных отходов, так и от цен и 
бесперебойности поставок первичного сырья на химические предприятия. 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам pro-consulting.ua 
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Підвищення кваліфікації кадрів у  
групі компаній Ветропак 

18.01.2019 

Промислове виробництво скла потребує широких технічних знань, 
котрі, як правило, можна отримати тільки завдяки багатому практичному 
досвіду. Про це повідомляє sklo.kiev.ua 

Вимоги до спеціалістів щодня зростають, технології змініються,  у професійному 
плані надзвичайно важливо тримати руку на пульсі.  Саме тому у містечку Пьохларн 
(Австрія) вже майже рік функціонує корпоративний навчальний центр для співробітників 
групи компаній Ветропак. Щоб належати до числа кращих, необхідно мати можливість 
розраховувати на високопрофесійних співробітників у всіх напрямах діяльності. Тому 
підготовку та підвищення кваліфікації кадрів компанія Ветропак розглядає як ключові 
елементи обслуговування клієнтів. У навчальному центрі Ветропак майбутніх технологів 
виробництва склотари ознайомлюють з усіма технологічними етапами виробництва скла - 
від машинобудування й автоматизованих систем управління до виробництва ємностей. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sklo.kiev.ua 

 
Скловиробники визначили дорожню карту  

першочергових дій у 2019 р. 
01.02.2019 

За участі Голови Ради  Федерації роботодавців України, Президента 
Асоціації Дмитра Олійника відбулася робоча нарада  керівників компаній - 
членів Асоціації  підприємств скляної промисловості «Скло України». 

Окреслюючи умови роботи галузі виробництва скла у 2019 році, Дмитро Олійник 
зазначив, що спільна робота ФРУ та Асоціації буде зосереджена не тільки на суто галузевих  
питаннях. Презентуючи Маніфест роботодавців України, він визначив  основні напрямки 
зусиль роботодавців, які дозволять суттєво покращити умови ведення бізнесу та 
забезпечать зростання конкурентоспроможності національних виробників на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. «Втрата трудових ресурсів – безумовно ключовий  
виклик для країни. Зупинення депопуляції та трудової міграції – надважливе завдання і для 
держави  і для роботодавців. В 2019 році ФРУ разом з членськими організаціями 
працюватиме для запровадження механізмів збільшення частки переробної промисловості, 
ефективного захисту внутрішнього ринку, збільшення експорту, залучення інвестицій, 
переорієнтації фінансових ресурсів держави для потреб розвитку економіки» - зазначив 
Дмитро Олійник. Учасники наради також визначили невідкладні заходи стосовно захисту 
внутрішнього ринку від зростання імпорту склотари з Російської Федерації. У 2018 році 
порівняно з  2017 роком імпорт склотари за позиціями пляшок та склобанок походженням з 
Російської Федерації зріс більш ніж удвічі. При цьому обсяг експорту склотари  
вітчизняного виробництва до Російської Федерації  за той же період знизився в 1,5  рази. За 
підсумками обговорення Асоціація звернеться до Ради національної безпеки і оборони 
України з пропозиціями про включення окремих товарних позицій до Переліку товарів, 
заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Росії … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Асоціації «Скло України» 
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АО "Картонно-бумажная компания" в 2018 г. увеличила  
объем производства на 25% 

23.01.2019 

Производитель картонных гильз и санитарно-гигиенической 
продукции АО "Картонно-бумажная компания" (Львов) в 2018 г. увеличила 
объем производства на 25,1% по сравнению с 2017 г. – до 604,55 млн грн.  

Согласно данным ассоциации "УкрПапир", за 2018 год компания увеличила выпуск 
бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции в натуральных показателях на 
13,4% - до 6,07 тыс. тонн, коробочного картона – на 2%, до 24,86 тыс. тонн. Выпуск 
туалетной бумаги в количественном выражении вырос на 1% - до 3,49 млн рулончиков (в 
целом в Украине за 2018 г. выпущено более 683,8 млн рулончиков). Картонно-бумажная 
компания (до 2011 г. – "Львовкартонопласт") создана в 1946 г. на базе производственных 
площадей небольшого механического завода. В настоящее время выпускает изделия и 
полуфабрикаты из макулатурного картона (листы картона, уголки, гильзы) и целлюлозной 
бумаги (туалетная бумага, полотенца, салфетки). Компания экспортирует продукцию, в 
частности, в Польшу, Германию, Францию, Австрию, Италию, Португалию, Румынию. 
Система качества компании сертифицирована по ISO 9001:2015, а в 2018 г. получен 
сертификат FSC – системы международной лесной сертификации. По состоянию на ІІІ 
квартал 2018 г. владельцами компании являются четыре физлица, трем из которых 
принадлежат пакеты почти по 27,78% акций (в том числе главе набсовета Владимиру 
Ложовскому, членам НС Степану Делятинскому и Татьяне Онишкевич). … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Группа Tetra Laval назначает Адольфо Ориве новым президентом  
и главным исполнительным директором Tetra Pak 

30.01.2019 

Правление Tetra Laval Group с 1 апреля 2019 г. назначает Адольфо 
Ориве президентом и главным исполнительным директором Tetra Pak. Об 
этом сообщает пресс-служба компании 

Адольфо сменит в этой должности Денниса Йонссона, который занимал этот пост в 
течение 14 лет и проработал в компании больше 36 лет. Адольфо Ориве, действующий 
вице-президент Tetra Pak в Северной, Центральной и Южной Америке, начал свою карьеру 
в компании в 1993 году. Он занимал различные руководящие посты, в том числе работал в 
должности генерального директора в Колумбии и Испании, а также вице-президента в 
Северной и Центральной Европе. В состав глобального руководства компании Tetra Pak 
Адольфо Ориве вошел в 2014 году. Адольфо Ориве 55 лет, он окончил Ибероамериканский 
университет (IBERO) в Мексике, где получил диплом бакалавра, а также Мексиканский 
независимый технологический институт (ITAM), где стал обладателем степени магистра. 
Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки 
пищевых продуктов. Совместно со своими заказчиками и поставщиками мы предоставляем 
полезные, инновационные и экологически безопасные упаковочные решения для 
продуктов миллионам людей более чем в 170 странах по всему миру. Подразделения Tetra 
Pak представлены более чем в 80 странах, и в них работают свыше 24 000 сотрудников.  

Читать полностью >>>  
По материалам Tetra Pak International S.A. 
 

https://polyplastic.ua/ua/news/ukr-import-polietilena-sokratilsya-na-tret.html
http://vikna.if.ua/news/category/kl/2019/01/26/94609/view
https://pro-consulting.ua/pressroom/polimerov-vse-bolshe-analiz-rynka-izdelij-iz-plastika-ukrainy
http://sklo.kiev.ua/?mid=11&action=news_detail&new_id=1623
http://sklo.kiev.ua/?mid=11&action=news_detail&new_id=1627
http://www.fixygen.ua/news/20190123/kartonno-bumazhnaya.html
http://tetrapak.com/ru/about/newsarchive/adolfo-orive-naznachen-novym-prezidentom-i-glavnym-ispolnitelnym-direktorom-tetra-pak
http://www.iec-expo.com.ua/uk/peua-2019.html
https://polyplastic.ua/
https://www.vetropack.ua/ru/
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http://paperandboard.com.ua/?lang=ru
http://www.tetrapak.com/ru/about/tetra-pak-in-russia-ukraine-belarus-central-asia
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Российское правительство Крыма одобрило  
продажу акций завода «Фиолент» 

22.01.2019 

Подконтрольное Москве правительство Крыма разрешило продажу 
половины находящихся в собственности местной власти акций завода 
«Фиолент», работающего в рамках госзаказа на Минобороны России. 

Распоряжение о включении 25% акций завода «Фиолент» в прогнозный план 
приватизации на 2019 год принято 22 января на заседании российского правительства 
Крыма. Как сообщила российскому информагентству ТАСС глава российского министерства 
имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, власти принадлежит 
50,003% акций АО «Завод «Фиолент». «Рыночная оценка акций пока не проводилась», – 
заявила она. Согласно документу, власти Крыма одобрили внесение изменений в 
постановление российского парламента полуострова по утверждению прогнозного плана 
приватизации имущества на 2019 год, находящегося в государственной собственности. 
Одобренные изменения будут переданы на рассмотрение местного парламента. В 
пояснительной записке к проекту распоряжения уточняется, что в прогнозной план 
вносится 25% находящихся в государственной собственности акций АО «Завод «Фиолент». 
В 2017 году сообщалось, что продукция симферопольского предприятия «Фиолент» не 
выдерживает конкуренции после повышения курса российской валюты, поэтому 
предприятие терпело миллионные убытки. «Завод «Фиолент» – машиностроительное 
предприятие, производит автоматизированные корабельные системы управления, а также 
ручной электрический инструмент профессионального и бытового назначения. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам krymr.com 
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Кременчугский колесный завод в 2019 г. планирует  
увеличить производство колес на 7,5% 

10.01.2019 

Кременчугский колесный завод в 2019 г. планирует увеличить 
производство колесной продукции на 7,49%, или 47,4 тыс. единиц по 
сравнению с 2018 годом - до 674,7 тыс. единиц.  

Как сообщает управление экономики горисполкома города Кременчуг, предприятие 
работает под сформированный портфель заказов. Кременчугский колесный завод в 2018 г. 
сократил производство колесной продукции на 32%, или 294,7 тыс. единиц по сравнению с 
2017 г. - до 627,3 тыс. единиц. Отметим, Кременчугский колесный завод в 2018 г. сократил 
производство колес на 32% - до 627,3 тыс. Напомним, в 2017 г. завод увеличил 
производство колесной продукции на 0,3%, или 3,2 тыс. шт. по сравнению с 2016 годом – до 
922 тыс. единиц. Как известно, Кременчугский колесный завод — современное 
специализированное предприятие в сфере производства холодноштампованных стальных 
колес (колесных дисков) для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Предприятие 
расположено в центре Украины – в городе Кременчуге Полтавской области. 
Производственная мощность Кременчугского колесного завода рассчитана на выпуск 
более 6 000 000 колес и дисков в год. Ассортимент продукции предприятия насчитывает 
сотни позиций, среди которых стальные колеса для легковых автомобилей, диски для 
прицепов и микроавтобусов, диски для грузовиков и сельхозтехники. Помимо этого, завод 
реализует широкий спектр деталей для стальных колес: кольца, заготовки дисков, фланцы 
и многое другое. Всего Кременчугский колесный завод выпускает порядка 2000 
наименований различных видов продукции в т.ч. порядка 1700 видов колес. 

Читать полностью >>>  
По материалам kg.ua 
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Білоцерківські гальмівні колодки  
постачають в Африку 

12.01.2019 

Білоцерківський завод "Трібо" почав постачати в Африку гальмівні 
колодки. Відправили два вантажі масою 23 т в республіку Гана на суму 5 
млн грн. Про це повідомляє uprom.info 

«Експортуємо колодки для вантажних автомобілів МАН, ДАФ та "Мерседес". Загалом 
18 позицій, — розповідає директор компанії Олег Савчук, 34 роки. — Взяли участь навесні в 
українській бізнес-місії в Нігерію та Гану. Там шукали бізнес-партнерів для наших 
підприємств. Програма Міністерства економічного розвитку». Завод "Трібо" побудований 
1979 року. Забезпечував колодками країни колишнього Радянського союзу. Нині один із 
найбільших східноєвропейських виробників гальмівних систем та фрикційних матеріалів. Є 
виробництва у Чехії, Білорусі, Великобританії та Казахстані. До початку військових дій 50% 
продукції замовляла Росія. «Європейський ринок насичений виробниками. Ми знайшли 
місце, де їх немає. Обрали західну Африку. Це ворота в Південну та Північну Америку. Наразі 
шукаємо нові ринки збуту, щоб лишити робочі місця», — додає. Планують робити поставки 
раз у квартал. Наступним регіоном буде Північна Африка — Марокко, Алжир, Туніс, Єгипет. 
Також Туреччина. «Постачаємо товари через представництво у Великій Британії, — 
продовжує Олег Савчук. — Так дешевше і швидше. Гана — це колишня колонія Англії. 
Тривалість доставки — близько 40 днів. Морем шлях тривав би чотири місяці. Ми 
конкурентні за ціною та якістю. Витісняємо у Гані товар із Канади, США та Латинської 
Америки». Республіка Гана — одна з найрозвиненіших країн Африки. Там працює багато 
українських компаній. Мають офіси та представництва. Зокрема, підприємство 
"Миронівський хлібопродукт". Нагадаємо, завод Трібо планує розширення виробничих 
потужностей та ринків збуту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 
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Відділ реклами:  
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Визнаний банкрутом «ПААЗ» має борги на сотні  
мільйонів перед компаніями Жеваго 

25.01.2019 

Господарський суд Полтавської області визнав банкрутом ПАТ 
«Полтавський автоагрегатний завод». Про це виданню «Полтавщина» стало 
відомо з реєстру судових рішень.  

Суддя Лідія Іванко 15 січня постановила почати процедуру ліквідації підприємства 
та забезпечити виплату боргів кредиторам. Позов щодо визнання ПАТ «ПААЗ» банкрутом 
подав сам завод. Підприємство не може самостійно повернути борги у сотні мільйонів 
гривень. Найбільші кредитори — банк «Фінанси та Кредит», який сам зараз у стані 
ліквідації, та «АвтоКрАЗ». Судячи з аналізу фінансово-майнового стану ПАТ «Полтавський 
автоагрегатний завод», підприємство не зможе самостійно погасити борги, навіть якщо 
продасть усі потужності, станки тощо. Ринкова вартість майна боржника складає 298,4 млн 
грн. Арбітражний керуючий підприємством зауважив, що упродовж 2017-2018 років 
фінансовий стан автоагрегатного заводу погіршився. Інвестиції зменшилися, а 
платоспроможність знизилася. Важливо і те, що черговість виплат кредиторських 
зобов’язань різна. Вимоги першої черги мають усі вказані вище компанії, але найбільша — у 
банку «Фінанси та Кредит». Усі 139,6 млн грн мають бути виплачені першими. У вересні 
2015 року Нацбанк України визнав ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» неплатоспроможним. 
Виплачувати кошти вкладникам банку почав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — з 
держбюджету, але не більше, ніж по 200 тис. грн. Коли ПАТ «ПААЗ» розрахується з «Фінанси 
та Кредит», частину вкладів банк поверне коштом виплаченого боргу підприємства. Після 
розрахунків із ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», черга на виплати перейде одночасно до 
решти кредиторів зі списку. І найбільший серед них — ПАТ «АвтоКрАЗ». Борг перед 
компанією становить понад 600 млн грн, тому зрозуміло, що виплат на всіх не вистачить. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами poltava.to 
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СБУ заблокувала вивезення з України двигунів  

для військових гелікоптерів 
28.01.2019 

Співробітники СБУ у Вінницькій обл. під процесуальним керівництвом 
прокуратури області блокували незаконне вивезення з країни авіаційних 
двигунів, які підлягають обов’язковому державному експортному контролю. 

Оперативники спецслужби встановили, що у межах офіційних угод одна із країн 
Близького Сходу направила українській комерційній структурі чотири двигуни до 
вертольотів Мі-24 для здійснення необхідного ремонту. У зв'язку з відмовою замовника 
сплатити вартість виконаних робіт, майно перейшло у власність держави та було передано 
для реалізації комерційній структурі. Співробітники СБ України задокументували, що двоє 
запорізьких підприємців знайшли покупців на двигуни з країни, що перебуває під 
санкціями Ради безпеки ООН, оцінивши вартість товару у майже один мільйон 
американських доларів. Також зловмисники гарантували замовникам виготовлення пакету 
фальшивої документації для безперешкодного вивезення агрегатів з України під виглядом 
цивільної продукції. Правоохоронці затримали ділків у Запоріжжі під час спроби 
реалізувати замовнику чотири двигуни. У межах розпочатого кримінального провадження 
за ч. 1 ст. 333 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають першочергові слідчі 
дії, зокрема відбуваються обшуки за місцями проживання і роботи затриманих. 
Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру в скоєнні злочину. 
Перевіряється інформація про можливу причетність фігурантів провадження до 
протиправних оборудок з країною-агресором.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 

 
 АКУМУЛЯТОРИ  

 
Госкомпания открыто отстаивает интересы иностранного  

производителя на киевских торгах 
29.01.2019 

При проведении тендера НЭК «Укрэнерго» указала техпараметры 
продукции иностранного поставщика Exide Technologies, ограничивая 
возможность украинских производителей принять участие в торгах. 

Предметом закупки являются 425 аккумуляторных батарей ожидаемой стоимостью 
1 929 346,40 грн. В документации указаны ограничения по размеру и весу электрических 
аккумуляторов, а их характеристики прописаны из каталога американского 
транснационального производителя Exide Technologies со ссылкой на эту конкретную 
торговую марку. Такое прямое указание нарушает положения Закона «О публичных 
закупках». При наличии ссылки на конкретные торговую марку или фирму, патент, 
конструкцию или тип предмета закупки, технические условия, источник его 
происхождения или производителя должно присутствовать дополнение «или эквивалент». 
То есть участник может предложить продукцию, технические характеристики которой 
должны быть не хуже. Но в данном случае требования к размеру и весу аккумуляторов 
ограничивают конкуренцию со стороны производителей, которые могут предложить 
продукцию с другими параметрами размера и веса, однако с аналогичными или не 
уступающими техническими характеристиками. При данных условиях принять участие в 
процедуре закупки смогут представители конкретного производителя, что противоречит 
цели Закона о создании конкурентной среды в сфере закупок и является 
дискриминационным по отношению к другим субъектам хозяйствования. Так, в тендере 
намеревалось принять участие ООО «ТД Харьковспецаккумулятор». Отметим, ООО 
«Торговый дом ХарьковСпецАккумулятор» является единственным официальным 
представителем на Украине ООО «Харьковский аккумуляторный завод «Владар», 
выпускающий все виды аккумуляторных батарей для промышленных предприятий 
Украины. ООО «Торговый дом ХарьковСпецАккумулятор» является официальным дилером 
ПАО Аккумуляторный завод «САДА» (г. Херсон), который выпускает все типы стартерных 
аккумуляторных батарей для автомобильного транспорта. Продукция данного 
предприятия реализуется, как на промышленные предприятия, так и через сеть трех 
фирменных магазинов «Аккумуляторный супермаркет» в г. Харькове, находящихся в 
собственности ООО «Торговый дом ХарьковСпецАккумулятор». ООО «Торговый дом 
ХарьковСпецАккумулятор» является официальным представителем на территории 
Украины таких торговых марок, как итальянский производитель аккумуляторных батарей 
завод FIAMM S.p.A, греческий производитель аккумуляторных батарей завод 
SYSTEMSSUNLIGHT S.A., китайский производитель марок PROLOGIX и LogicPower. Данные 
аккумуляторные батареи используются в энергетике, системах связи, ИБП для 
бесперебойной подачи электроэнергии. ООО «Торговый дом ХарьковСпецАккумулятор» 
является официальным представителем марки POWERCOM на территории Украины - 
производителя источников бесперебойного питания. 

Читать полностью >>>  
По материалам verhovenstvo.com 
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ФДМ продав львівський завод "Хвиля" вчетверо  
дорожче за початкову ціну 

28.01.2019 

Регіональне відділення ФДМ у Львівській обл. приватизувало на 
ProZorro.Продажі єдиний майновий комплекс (ЄМК) держпідприємства 
"Дослідний завод "Хвиля" за 61,2 млн грн (в тому числі 10,2 млн грн - ПДВ). 

Згідно з інформацією на порталі ProZorro.Продажі, відповідну угоду з приватним 
підприємством "Аверс-LVIV" укладено 28 грудня 2018 року. Початкова ціна ЄМК 
підприємства, виставленого на аукціон 26 вересня минулого року, склала 12,662 млн грн 
(без ПДВ), тобто пропозиція "Аверс-LVIV" - 51 млн грн (без ПДВ) перевищила її в чотири 
рази. Всього для участі в аукціоні було зареєстровано сім учасників, і спочатку в аукціоні 
перемогло ТОВ "Західний торговий ресурс", яке запропонувало за об'єкт малої приватизації 
60 млн грн (без ПДВ). Однак потім воно відмовилося від підписання договору купівлі-
продажу, і переможцем стало ПП "Аверс-LVIV", яке запропонувало другу за величиною суму. 
Основна спеціалізація заводу "Хвиля" - проектування та монтаж систем керування 
техпроцесами й виробництвом, виробництво контрольно-вимірювальних приладів, 
підйомно-транспортного обладнання, електророзподільної та контрольної апаратури. ЄМК 
підприємства включає дві земельні ділянки площею 3,2 га у Львові і, 13,4 га в с.Новий 
Яричів Львівської обл., а також 50 будинків і споруд (в т.ч. 23 - у Львові). … 

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

 
В Донецке закрыли оборонный завод  
стратегического значения 

30.01.2019 

В "ДНР" окончательно ликвидировали завод "Топаз", производивший 
радиолокационные станции "Кольчуга". Об этом сообщает служба новостей 
портала Donbass.live. 

О том, что завод закрыли, а сотрудников уволили задними числами, сообщил 
Дмитрий Тымчук в Facebook. По его информации, окончательная ликвидация завода 
состоялась в октябре прошлого года. А сделано это было для того, чтобы скрыть факты 
разворовывания имущества стратегического предприятия. Еще в 2015 года законный 
директор завода Юрий Рябкин рассказал, что с 2014 года предприятие работало под 
присмотром автоматчиков. У самопровозглашенных "руководителей" удалось из-под носа 
вывезти готовый комплекс "Кольчуга", но другой комплекс- "Мандат" с завода угнали 
представители НВФ. Предприятие выехало из Донецка, но перевезти 1200 сотрудников с 
семьями оказалось неподъемной задачей. Первоначальной целью было переселить 350 
сотрудников конструкторского бюро. Те, кто остался в Донецке продолжили трудиться на 
мощностях завода. Местные власти в 2016 году присвоили "Топаз", после чего пытались 
использовать его в интересах "военно-промышленного комплекса ДНР". … 

Читать полностью >>>  
По материалам donbass.live 

 
У Перемишлянах приладобудівний завод “Модуль”  

продадуть за 1,5 млн гривень 
30.01.2019 

Регіональне відділення ФДМ по Львівській обл. оголосило тендер з 
продажу пакету акцій, розміром 24,7% статутного капіталу ПрАТ 
“Перемишлянський приладобудівний завод “Модуль”.  

Стартова ціна аукціону 1 млн 490 тис. гривень. Відповідний тендер оприлюднили на 
порталі Prozorro.Продажі. Мова йде про ПАТ “Перемишлянський приладобудівний завод 
“Модуль” у м. Перемишляни на вул. Галицька,72. До продажу пропонують пакет акцій у 
кількості 5,9 млн штук, що становить 24,7% статутного капіталу товариства. Варто 
зазначити, що згідно даних Youcontrol станом на 1 грудня 2018 року підприємство має 
податковий борг у розмірі 219 тисяч гривень. За останні 3 роки завод фігурував в 11 
кримінальних справах, має 29 відкритих виконавчих проваджень. Наразі 49,4% акцій ПрАТ 
“ППЗ “Модуль” належать ТОВ “Зубра-Центр”, основним видом діяльності якого є оренда й 
управління нерухомістю. Окрім того, 24,7% акцій перебувають у власності Марковського 
Адольфа Феліксовича, кінцевого бенефіціарного власника цього заводу та в минулому його 
дочірнього підприємства “Модуль-2”. Державі в особі Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській області належить четверта частина акцій – 24,7%, 
яку й розраховують реалізувати в ході аукціону. Щодо функціонування самого 
підприємства, станом на 1 грудня, на ньому працює 6 чоловік. Основним видом діяльності 
компанії є виробництво кріпильних виробів. Окрім того,  підприємство займається 
пресуванням, штампуванням, профілюванням листового металу, обробкою металів та 
нанесенням покриттів на метали, основними технологічними процесами 
машинобудування, орендою і управлінням власною або орендованою нерухомістю. … 

Читати повністю >>>                                                                            © Вікторія Коломієць 

За матеріалами vezha.net.ua 
 

ФГИ заключило договор купли-продажи госпакета 25%+1 акция  
АО ДМЗ, который был продан на аукционе 

03.02.2019 

Региональное отделение ФГИ по Днепропетровской обл. заключило 
договор купли-продажи госпакета 25%+1 акция АО "Днепровский 
машиностроительный завод" (ДМЗ, Днепр). 

Согласно информации в системе "ProZorro.Продажи", цена продажи пакета 
соответствует стартовой. Договор купли-продажи заключен с ООО "Электронные 
инновации" (Вышгород Киевской обл.) с уставным капиталом 57 млн грн, основным видом 
деятельности которой, согласно госреестру, является сдача в аренду машин и 
оборудования, недвижимости. Владельцем компании является кипрская "Нетвик 
Инвестментс Лтд", конечным бенефициаром – зарегистрированный в Киеве Игорь 
Недоспасов. В 2017 году выручка ООО составила 8,39 млн грн (в 2016 году- 7,86 млн грн), 
убыток 0,49 млн грн против чистой прибыли 1,25 млн грн годом ранее. АО "ДМЗ" входило в 
состав ныне ликвидируемой государственной холдинговой компании "Днепровский 
машзавод", созданной в 1995 году с целью развития единого научно-технического и 
производственного комплекса для разработки, производства и внедрения современных 
образцов отечественных систем и средств связи. На то время ДМЗ был единственным в 
Украине производителем электронного оборудования для автоматических телефонных 
цифровых станций системы С-32. В состав ГХК вошло также КБ "Днепровское". ДМЗ в 2002 
году выступил учредителем крупного предприятия по производству аккумуляторов ПАО 
"Веста-Днепр" (в 2014 году признана банкротом), однако после допэмиссий его доля в этом 
предприятии существенно сократилась, а основным владельцем стала корпорация "Веста". 
Затем афилированный с корпорацией "Вест энергоинвест" в 2012 году купил у ФГИ 25% 
ДМЗ за 14,5 млн грн, и по состоянию на 3 квартал 2018 года владеет этим пакетом. ФГИ 
неоднократно пытался продать последний госпакет акций ДМЗ, но безрезультатно. 
Согласно годовому отчету предприятия в НКЦБФР за 2017 год, в связи с отсутствием 
госзаказа на основную продукцию, оно занималось сдачей в аренду недвижимости … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Делу время: дружковчане выполнили ряд 
крупных заказов для ДТЭК 

17.01.2019 

«Корум Дружковский машиностроительный завод» отгрузил партию 
подвесного оборудования и новый КПД для двух шахт ДТЭК. Сейчас в 
работе – еще четыре КПД, один из них – для нового заказчика. 

Последняя декада 2018 года для наших дружковских машиностроителей оказалась 
особенно продуктивной. Аккурат под елочку «Корум Дружковский машиностроительный 
завод» отгрузил целый комплект оборудования шахтного подъема для ШУ «Обуховское»: 
клеть 1НОВ400, скип СО1,5, устройство подвесное УП и шахтный парашют ПТКА20. Клеть, 
устройство подвесное и парашют – серийного исполнения, хорошо известны шахтерам и 
пользуются стабильным спросом у постоянных заказчиков. А вот скип СО1,5 – 
индивидуальный проект. Это один из самых миниатюрных скипов в линейке завода, объем 
его кузова – 1,5 кубометров. По требованию заказчика, в новой конструкции скипа 
унифицированы подшипниковые узлы колесных пар – они взаимозаменяемы с узлами 
шахтного колесного транспорта, который применяется на предприятии. 
Усовершенствована и конструкция кузова: его новая геометрия вместе с дополнительными 
элементами обвязки для усиления прочности металлоконструкции делают кузов 
надежным в эксплуатации. Для обеспечения дополнительной жесткости сварно-клепанной 
рамы установлен ряд специальных вкладышей, а благодаря демпфирующим пружинам 
сжатия в держателе разгрузка скипа происходит плавно и безопасно для шахтеров. 
«Подвесное оборудование – один из наиболее востребованных нашими заказчиками видов 
продукции, – отмечает директор «Корум Дружковский машиностроительный завод» 
Татьяна Калугина. – За прошедший год мы изготовили и поставили шахтам 52 единицы 
подъемного оборудования разных типов. 2019-й обещает быть не менее продуктивным: 
сейчас только конец января, а у нас уже открыты заказы на изготовление 7 единиц 
оборудования шахтного подъема. С такими темпами – а мы ожидаем в ближайшее время 
еще ряд новых заказов – работы хватит для всех!» Не отстают дружковчане и в 
проходческом оборудовании: в конце декабря очередной КПД успешно отгружен на шахту 
«Добропольская». Комбайн для шахты «Добропольская» стал седьмым по счету КПД, 
изготовленном на ««Корум Дружковский машиностроительный завод» в 2018 году. Кроме 
того, открыты заказы на изготовление четырех новых проходческих комбайнов для ДТЭК 
Энерго, – раскрывает производственные планы Татьяна Калугина. – Приятно, что КПД 
дружкового «пошива» были высоко оценены шахтерами. В 2019 году мы рассчитываем 
отгрузить еще больше таких машин. 

Читать полностью >>>  
По материалам CORUM GROUP 
 

 
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Виктор Субботин останется главой Турбоатома  

до апреля 2023 года 
30.01.2019 

Наблюдательный совет ПАО “Турбоатом”, более 75% которого 
принадлежит государству, продлил полномочия генерального директора 
предприятия Виктора Субботина до 22 апреля 2023 года. 

Согласно информации в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее 
решение набсовет “Турбоатома” принял 28 января. По состоянию на третий квартал 2018 
года государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций 
ПАО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд “Седьмой” 
под управлением КУА “Сварог Эссет Менеджмент”, связанной с предпринимателем 
Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре 
Biscone Ltd. В составе набсовета несколько представителей ФГИ, а также один 
представитель ПЗНВИФ “Седьмой”. Возглавляет набсовет первый зам главы ФГИ Дмитрий 
Парфененко. Субботин возглавляет “Турбоатом” с 2007 года. “Турбоатом” — единственный 
в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных 
электростанций. Более 75% уставного капитала принадлежит государству, крупным 
миноритарием (более 15%) является венчурный инвестфонд “Седьмой” под управлением 
КУА “Сварог Эссет Менеджмент”, связанной с предпринимателем Константином 
Григоришиным. Он владеет 15,34% акций. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 
Енергоатом уклав договір на закупівлю запасних частин у світового лідера  

з виробництва дизель-генераторів – компанії Wärtsilä 
01.02.2019 

НАЕК «Енергоатом» уклав договір на постачання запасних частин до 
дизель-генераторів 12ZV40/48 для ЮУАЕС з виробником цього обладнання – 
французьким підрозділом фінської компанії Wärtsilä - Wärtsilä France.  

Договір було підписано за результатами відкритих торгів, які відбулись в 
електронній системі публічних закупівель ProZorro, в офісі НАЕК "Енергоатом" 1 лютого. 
Закупівля запчастин передбачена в рамках капітального ремонту резервної дизельної 
електростанції (РДЕС) другої системи безпеки енергоблока №3. Коментуючи підписання 
договору президент НАЕК "Енергоатом", Юрій Недашковський привітав компанію Wärtsilä 
France з перемогою у відкритому та прозорому тендері. «Дякую за те, що повірили в 
щирість нашого прагнення працювати напряму з провідними світовими виробниками 
обладнання для АЕС. Наша перша зустріч відбулась у червні минулого року на Всесвітній 
ядерній виставці в Ле Бурже, і тоді ми лише розпочали переговори стосовно 
співробітництва, а вже у листопаді між нашими компаніями було підписано Меморандум 
про взаєморозуміння, який передбачає широкий спектр потенційних напрямів для 
співробітництва. Сьогодні ми робимо перший практичний крок щодо реалізації 
Меморандуму. Переконаний, що попереду на нас чекає великий шлях поглиблення та 
розширення нашого співробітництва», - зазначив президент Енергоатома. Юрій 
Недашковський висловив впевненість не лише в успішному виконані тих зобов’язань, які 
компанії взяли на себе згідно із підписаним договором, але і в подальшій успішній роботі з 
реалізації планів, визначених Меморандумом між Енергоатомом та Wärtsilä France. 
Директор з надання послуг в ядерній галузі Wärtsilä France Мішель Куббінга висловив 
представникам Енергоатому подяку за відкритість до співпраці у процесі підготовки до 
тендеру. «Укладання цього договору стало визначною віхою у роботі нашої компанії на 
ринках країн Східної Європи», - відзначив представник Wärtsilä France. Звертаючись до 
президента Енергоатома, Мішель Куббінга наголосив: «Наш шлях до цього договору був 
непростим, раніше нам не вдавалося досягти прямої співпраці з Енергоатом щодо 
постачання обладнання та запасних частин. Я дуже добре пам’ятаю, як під час підписання 
Меморандуму ви чітко сказали: виконуйте правила та вимоги українського тендерного 
законодавства, і ви досягнете успіху. Тендер, на якому перемогла Wärtsilä, був дійсно 
прозорим, участь у ньому дала нам дуже корисний досвід, він став тим прикладом, який ми 
бажаємо повторити. Дякуємо за довіру, ми виконаємо усі взяті зобов’язання. Підписаний 
нами Меморандум є чудовим путівником на шляху до подальшої співпраці». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАЕК «Енергоатом» 
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ЧАО "Кредмаш" завершил 2018 г. с чистой прибылью  
в размере 65 млн грн 

22.01.2019 

ЧАО "Кременчугский завод дорожных машин", по предварительным 
данным, завершил 2018 год с чистой прибылью в размере 64,88 млн грн, что 
на 32,2% меньше аналогичного показателя 2017 года.  

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке дня 
общего собрания акционеров компании, намеченного на 15 марта, нераспределенная 
прибыль на 1 января 2019 г. совпадает с чистой прибылью за прошлый год. Вопрос о 
распределении полученной прибыли внесен в повестку дня собрания, и, согласно 
приведенному проекту решения, планируется выплата дивидендов в размере 60 грн на 
одну простую акцию (номиналом 25 грн). Дивиденды планируется выплачивать с 23 
апреля 2019 г. Остаток чистой прибыли планируется направить на развитие производства. 
Чистая прибыль на одну акцию составляет 189,88 грн. Как сообщалось, по итогам работы в 
2017 г. "Кредмаш" выплачивал дивиденды из расчета 60 грн на акцию из чистой прибыли в 
размере 95,77 млн грн. Согласно публикации, текущие обязательства ЧАО по итогам 2018 
года составили 225,25 млн грн против 211,23 млн грн годом ранее, долгосрочные – 1,12 млн 
грн против 1,06 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО "Кредмаш" за год 
сократилась на 1,5% - до 77,55 млн грн, а активы в целом выросли на 9,4% - до 680,07 млн 
грн. Уставный капитал не изменился и составляет 8,543 млн грн. "Кредмаш" 
специализируется на разработке и изготовлении асфальтосмесительных установок, 
запасных частей к строительной и дорожной технике, автоцистерн, автобитумовозов, 
чугунного и стального литья, товаров народного потребления. В 2017 году завод увеличил 
чистый доход от реализации на 74,2% - до 894,58 млн грн, чистая прибыль выросла на 86% 
- до 97,55 млн грн. Завод выпустил и реализовал 49 асфальтосместительных установок, 
тогда как в 2016 году реализовано 32 асфальто- и грунтосмесительных установок. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Новый высокопроизводительный бетонный завод 

"Double Базальт - 300" от "Бетонмаш" 
23.01.2019 

Представляем новейшую разработку инженеров ЧАО "Бетонмаш" - 
бетонный завод "Double Базальт - 300" с конвейерной подачей материалов, 
производительностью 300 кубометров бетона в час.  

Такие двойные бетонные заводы обладают высокой эффективностью работы и 
большой производительностью, они широко используются в дорожном мостовом и 
крупногабаритном строительстве. Отметим, в рамках контракта ЧАО "Бетонмаш" с 
крупным украинским металлургическим комбинатом были изготовлены Клещи, 
грузоподъемностью 20 тонн каждые, предназначенные для переноса рулонов металла на 
металлургических предприятиях. Как сообщалось ранее, в Харьковскую область 
постоянному заказчику - производителю кровельных материалов были отгружены 
вертикальные миксеры подготовки битума производства ЧАО "Бетонмаш". Они 
применяются для подготовки и перемешивания битумных и полимерных смесей, а также 
обеспечивают поддержание постоянной технологической температуры смесей. Как 
известно, машиностроительный завод  «Бетонмаш» (до 1991 года  - завод «Строймаш») 
более 75 лет является ведущим производителем в СНГ бетоносмесительной и 
бетонотранспортной техники.Завод разрабатывает и серийно изготавливает: 
бетоносмесительные установки производительностью от 20 до 150 м²/ч; бетоносмесители: 
принудительные: роторные, планетарные, двухвальные - с объемом готового замеса от 150 
до 3000 л; гравитационные – с объемом готового замеса от 300 до 4500 л; склады цемента 
емкостью от 20 до 130 т с узлами разгрузки и перекачки цемента; установки по 
производству сухих строительных смесей. Завод проводит реконструкции и модернизации 
башенных РБУ с заменой весодозирующего и смесительного оборудования. Наряду со 
строительным оборудованием завод изготавливает запасные части к машинам 
металлургического комплекса: плавильному, разливочному, прокатному и прессовому 
оборудованию; дробильно-размолочному и механическому оборудованию для 
агломерационных фабрик;  коксохимическому оборудованию; машинам для подземной и 
открытой добычи полезных ископаемых; транспортирующим машинам и оборудованию. 

Читать полностью >>>  
По материалам ЧАО "Бетонмаш" 
 

 
 
 

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Мотор Січ продовжує сертифікаційні роботи  
по гелікоптерам МСБ-2 та МСБ-8 

19.01.2019 

АТ «МОТОР СІЧ» виконує дослідні роботи, результати яких будуть 
використовуватись для сертифікації гвинтокрилої машини. Передає 
Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express. 

На першому дослідному екземплярі встановлені двигуни ТВ3-117ВМА-СБМ1В та 
модернізований головний редуктор ВР-14МС. На наступній стадії робот планується заміна 
металічних лопатей несучого гвинта на композитні. Для їхнього виробництва на 
потужностях АТ «МОТОР СІЧ» виконується монтаж технологічного обладнання, та 
виконуються пусконалагоджувальні роботи. Також планується збільшення максимальної 
злітної маси вертольота до 15 тонн, для чого кількість лопатей буде збільшено до 6 та 
розроблена нова втулка несучого гвинта. Очікується збільшення вантажності до 5000 кг 
всередині вантажопасажирської кабіни та до 6000 кг на зовнішній підвісці. Модифікація 
МСБ-8 зі збільшеною злітною масою отримає більш потужні двигуни та новий редуктор 
власної розробки ВР-17, який на даному етапі проходить стендові випробування. Окрім 
збільшеної злітної маси та корисного навантаження, цивільний вертоліт МСБ-8 буде 
відзначатися покращеними льотними характеристиками. Очікувана максимальна висота 
польоту 7500 м, а перегінна дальність буде складати 1467 км. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 
 

 

 

 

 
 

МВС України планує закупити 13 літаків серії АН  
для рятувальників та гвардійців 

22.01.2019 

В рамках спільної із Укроборонпромом програми для завдань 
Державній службі із надзвичайних ситуацій та Нацгвардії планується 
закупівля літаків серії АН-74, АН-32 (П) та новітні АН-178. 

«Перші контракти на закупівлю двох літаків АН-74 ТК 200 ми плануємо підписати 
вже за два місяці і почати навесні фінансування цієї програми. Це поки що першочергова 
інформація, інші деталі та параметри програм я маю доповісти Прем’єр-міністру України 
Володимиру Гройсману, який вважає, що ця програма є однією із ключових у підтримці 
вітчизняної промисловості. І ми зможемо спланувати завантаженість наших авіаційних 
підприємств, як у Харкові, так і у Києві», - зазначив Арсен Аваков додавши, що орієнтовна 
вартість цього контракту 450 мільйонів доларів США. Він підкреслив, що на сьогодні у 
Нацгвардії України та Держслужби з надзвичайних ситуацій є суттєвий некомплект 
авіаційної техніки для виконання пошуково-рятувальних та десантних операцій, а також 
транспортування особового складу. «У наших планах придбання 10 літаків новітньої моделі 
АН-178 і однієї АН-32 (П) для потреб ДСНС України, які ми плануємо отримати вже цього 
року. Два літаки АН-74 ТК 200 з постачанням у 2020 - 2021 роках для НГУ. Для нас буде 
зручно та економічно мати літаки одного класу. Ми почнемо працювати над цією 
програмою вже навесні. Ми хочемо бути цілком впевнені, що заводи Укроборонпрому 
зможуть виконати замовлення такого обсягу. Нам важливо показати, що наші літаки - 
якісні та сучасні, тому, побачивши ефективну роботу літаків у наших підрозділах, вони 
будуть закуповуватися і міжнародними партнерами», - додав Арсен Аваков.  

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

 
ХДАВП ставить за мету відновлення серійного  

виробництва АН-74 
23.01.2019 

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) за 
останнє півріччя збільшило обсяги виробництва в 1,6 раза, проте 
завантаження підприємства, як і раніше, незначне. 

"Ми на сьогодні регулярно виплачуємо заробітну плату, але не всьому колективу, а 
виключно тим, хто виконує завдання, які зараз ставляться... Близько 6-9% усього наявного 
обладнання на сьогодні задіяно. Тому мета наша - відновити серійне виробництво літаків 
АН-74. Держзамовлення у вигляді двох машин дасть можливість сьогодні завантажити 
підприємство досить серйозно", - сказав генеральний директор ХДАВП Сергій Задорожний 
на нараді в Харківській облдержадміністрації. Відповідаючи на запитання міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова про можливості серійного виробництва легкого літака 
ХАЗ-30, С.Задорожний зазначив, що під виробництво цього літака виділено окрему лінію. 
"На першому етапі за наявності замовлення машин десять на рік зробимо", - сказав 
С.Задорожний. А.Аваков попросив підготувати пропозицію, щоб Міністерство внутрішніх 
справ могло проаналізувати та порівняти ХАЗ-30 із літаками Diamond того самого класу. Як 
повідомлялося, раніше у вівторок А.Аваков заявив, що МВС розглядає можливість закупівлі 
вітчизняних літаків для потреб Нацгвардії і Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій. Зокрема, за його словами, МВС планує купити два АН-74 ТК200 у ХДАВП. Влітку 
2012 р. ХДАВП презентував двомісний легкий літак ХАЗ-30, розроблений конструкторським 
бюро підприємства. Цей літак призначений для первинного навчання курсантів льотних 
училищ військової та цивільної авіації, а також пілотів аероклубів і для виконання польотів 
приватними особами. ХАЗ-30 обладнано австрійським двигуном Rotax-912 ULS із тяговим 
трилопатевим повітряним гвинтом. Його максимальна швидкість - 200 км/год… 

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

 
Украина будет модернизировать  

индийские Ан-32 
24.01.2019 

Украина и Индия договорились о модернизации парка транспортных 
самолетов Ан-32 ВВС Индии, благодаря предложенной Киевом программе 
замещения российских комплектующих. 

Модернизация 65 турбовинтових самолетов Ан-32 начнется в ближайшее время и 
продлится три-четыре года. Работы будут проведены на базе ремонтного депо ВВС (Base 
Repair Depot) в Канпуре, что за 495 км к юго-востоку от Нью-Дели. Использовать будут 
оборудование, поставленное из Украины. Главный исполнитель с украинской стороны - 
государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт», 
входящее в структуру концерна «Укроборонпром». Соисполнителями контракта являются 
ГП «Антонов» и ГП «Завод 410 ГА», которые также входят в состав «Укроборонпрома». 
Ранее Минобороны Индии уже имело опыт сотрудничества с Украиной модернизации 
самолетов Ан-32 - в 2009 году был подписан контракт стоимостью 400 млн долл. США на 
модернизацию 105-ти Ан-32 путем ремонта турбовинтовых двигателей АИ-20, планеров 
самолетов, а также оснащение новой авионикой, навигацией, и средствами связи. Тот 
контракт был завершен в 2015 г. и проводился на предприятии ГП «Завод 410 ГА». 
Напомним, Министерство обороны Индии является одним из крупнейших эксплуатантов 
авиационной техники марки «Антонов», а именно военно-транспортных самолетов Ан-32. 

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

 
В Україні показали перше фото поліпшеного  

винищувача ЗСУ 
29.01.2019 

На Львівському авіаційному заводі розробили модернізований варіант 
фронтового винищувача МіГ-29 версії МУ2. Про це повідомляє Український 
мілітарний портал, передає apostrophe.ua 

У варіанті МУ2 винищувач отримав модернізовану систему управління озброєнням, 
зокрема блок-обчислювач бойового застосування, який керуватиме озброєнням з 
телевізійними У варіанті МУ2 винищувач отримав модернізовану систему управління 
озброєнням, зокрема блок-обчислювач бойового застосування, який керуватиме 
озброєнням із телевізійними головками наведення. Бойова машина має можливості 
бойового застосування по наземних цілях. Тут можливе встановлення ракетно-бомбового 
озброєння з телевізійними головками наведення типу Х-29Т та КАБ-500КР. Раніше МіГ-29 
міг із невеликим успіхом відпрацювати по цілях на землі лише некерованими ракетами та 
гарматами літака.Нова модернізація отримала “скляну кабіну”, тобто аналогові індикатори 
були замінені на цифрові, також модернізація включає можливість застосування керованих 
авіаційних ракет “повітря-земля” і керованих авіаційних бомб. На літаку МіГ-29МУ2 
встановлено системи VOR, ILS, DME — бортову апаратуру, яка дасть змогу в автоматичному 
режимі здійснювати контроль за посадкою літака та виконувати польоти на міжнародних 
трасах. Нагадаємо, як раніше повідомляв "Апостроф", 9 січня американська компанія 
Stratolaunch Systems провела випробування двухфузеляжного транспортника Stratolaunch 
Model 351, який перевершує за розмахом крил український Ан-225 "Мрія". 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами apostrophe.ua 
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Арсен Аваков: На базу ДСНС у Ніжині прибув  
третій гелікоптер Н225 

30.01.2019 

В середу, 30 січня, ще один вертоліт від французької компанії Airbus 
прилетів до Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної 
служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.  

Гелікоптер вже пройшов всі необхідні процедури розмитнення та готовий 
приступити на службу до українських рятувальників. Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков розповів, що це вже третій гелікоптер, поставлений в Україну в рамках контракту з 
Францією.  «Борт 53 – третій вертоліт Н225 Super Puma для системи авіабезпеки МВС 
України від Франції. У надскладних метеоумовах: дощ, туман, низька хмарність, обмежена 
видимість – наш пілот успішно сів у Ніжині. Розширюємо авіазагін ДСНС. Рятуємо, 
допомагаємо, запобігаємо. Міцніємо!» - наголосив Аваков. «Ми бачимо, як реалізується 
проект між Францією та Україною із забезпечення авіацією підрозділів ДСНС України. Я 
дуже радий, що у нашому підрозділі ДСНС з'явився вже другий гелікоптер Н225. Він буде 
виконувати завдання щодо пошуку та порятунку, аеромедичної допомоги, гасіння пожеж й 
інші завдання за призначенням», - розповів Микола Чечоткін. Нагадаємо, в грудні 2018 р. 
Україна отримала перших 2 французьких гелікоптери для потреб Нацгвардії та Державної 
служби з надзвичайних ситуацій. Їх використовуватимуть для рятувальних робіт, зокрема, 
– в гірській місцевості й Азово-Чорноморському басейні. Машини передавали в аеропорту 
"Бориспіль" за участі Президента країни та представника компанії Airbus Helicopters. 
Приймали вертольоти екіпажі, які пройшли піврічні навчання у Франції. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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На АСРЗ в рекордно короткий срок закончен ремонт  
"аварийщика" Компания 

24.01.2019 
На АСРЗ досрочно выполнен ремонт молдавского теплохода 

«ALYOSHA POPOVICH». В аварийном порядке судно нуждалось в ремонте 
люкового закрытия трюма и наружной обшивки корпуса. 

Экипаж 17 января совершил судозаход на предприятие, 20-го, после зачистки 
грузовых танков, «ALYOSHA POPOVICH» уже был в плавдоке. А вот сегодня, 24 января, 
раньше договорного срока на семь суток, судно покидает плавдок и уступает место 
землесосу «Меотида». По результатам дефектации, кроме необходимого ремонта люкового 
закрытия кормового трюма, на теплоходе «ALYOSHA POPOVICH» выполнен большой 
комплекс ремонта корпуса. Произведена замена на новый более пяти тонн изношенного 
металла, из которых порядка двух тонн – металл наружной обшивки корпуса по правому и 
левому бортам. Выполнен ремонт корпусных конструкций наружной обшивки, настила 
второго дна, внутреннего борта, а также - замена стандартных профилей на полосы и 
уголок. Заварены обнаруженные в процессе дефектации сквозные трещины на внутренней 
и внешней поверхности винт-рулевой насадки; произведена пескоструйная очистка 
поверхности лопастей гребного винта; выполнена замена металла продольного и 
поперечного набора междонных отсеков и металлического настила второго трюма.   

Читать полностью >>>  
По материалам АСРЗ 

 
За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод»  

відремонтував 8 суден та кораблів 
25.01.2019 

За минулий рік «Миколаївський Суднобудівний Завод» (колишній 
«Завод ім. 61 комунара»), що входить до складу ДК «Укроборонпром», 
відремонтував 8 суден та кораблів. 

За інформацією MILITARY NAVIGATOR, у 2018 році на «Миколаївський суднобудівний 
завод» за чергою заходу на ремонт були направлені: 1) Малий броньований артилерійський 
катер «Бердянськ»; 2) Малий броньований артилерійський катер «Аккерман»; 3) Великий 
гідрографічний катер БГК; 4) Гідрографічне судно ГС-82; 5) Лоцманський катер ЛК-115; 6) 
Лоцманський катер «Михайло Сніцар»; 7) Ракетний катер «Прилуки»; 8) Буксир 
«Володимир Іванов». Нагадаємо, що «Укроборонпром» відновив стабільну роботу 
«Миколаївського суднобудівного заводу» у середині 2018 року. Підприємство отримало 
головне – стабільну роботу, вчасне виконання якої дозволило стабілізувати виплати 
заробітної плати та виплати заборгованості. Завдяки виділенню коштів з боку 
держконцерну було виплачено 1,9 млн грн заборгованої зарплатні робітникам заводу. 
Окрім того, «Миколаївській суднобудівний завод», отримав розроблений та затверджений 
фінансовий план підприємства. З 1 липня 2018 року впроваджена нова структура 
управління та штатний розпис підприємства, які передбачають суттєво зменшення 
адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу без втрати функціональності 
підприємства. Як повідомлялось раніше, з ДП "Миколаївський суднобудівний завод". 
Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового прокурора, 
за його вироком дії відділу примусового виконання рішень Управління ДВС у області 
визнали протиправними. Вказане майно не підлягає приватизації та не може бути 
відчужене. Арешт на нерухомість повністю зняли. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами blackseanews.net 

 
Смарт Мэритайм Груп в 2018 году увеличил  

объемы производства в 2 раза 
25.01.2019 

Смарт Мэритайм Груп (СМГ), объединяющий Херсонскую и 
Николаевскую верфи, в 2018 г. увеличил производство почти в 2 раза до 610 
млн грн по сравнению с предыдущим годом (317 млн грн). 

Рост экономических показателей обусловлен в первую очередь реализацией круп-
ных контрактов по судостроению и изготовлению металлоконструкций для ЮГОК. Так, в 
рамках контракта с голландской компанией VEKA Shipbuilding WT B.V компания ведет 
строительство двух насыщенных корпусов танкеров-химовозов. На Херсонской верфи уже 
сформирован корпус танкера «Nevada» и идет его окраска. Специалисты Николаевской 
верфи работают над установкой кормового блока судна «Nebraska». Стоимость этого 
контракта составляет свыше 145 млн грн. Передача танкеров заказчику ожидается до 
конца I квартала т.г. По контракту c Южным горно-обогатительным комбинатом СМГ 
изготовил, собрал и произвел окраску более 2 тыс. тонн металлоконструкций. Продукция 
предназначена для сборки конструкций новых сгустителей ГОКа. Этот контракт 
стоимостью 175 млн грн был подписан в феврале 2018 г. и уже в декабре, опережая график, 
СМГ отгрузил все изделия заказчику. В 2018 г. на стапелях СМГ были отремонтированы и 
модернизированы 74 судна. Наиболее крупными проектами по судоремонту являлись 
модернизация грунтоотвозной шаланды на базе судна-донора типа нефтерудовоз, а также 
изготовление 30-метровой вставки для модернизации сухогруза проекта 17310. Сумма 
налогов и сборов, уплаченных компанией в бюджеты всех уровней, за 2018 год составила 
65 млн грн. Средняя заработная плата по компании в декабре 2018 г. составила 11 815 грн… 

Читать полностью >>> 
По материалам пресс-службы Компании «Смарт Мэритайм Груп» 

АМПУ начинает масштабный ремонт  
дноуглубительного флота 

25.01.2019 

Филиал «Дноуглубительный флот» ГП «АМПУ» начинает кампанию по 
ремонту специализированного флота. Об этом сообщила пресс-служба 
АМПУ, передает elevatorist.com 

В электронной системе публичных закупок Prozorro размещены первые тендеры на 
ремонт шести судовожидаемой стоимостью 14,2 млн грн. (без НДС). В целом ремонтная 
кампания предусматривает восстановление более 20 судов. После окончания ремонтов 
флот филиала АМПУ будет задействован в проведении дноуглубительных работ на 
внутренних водных путях с целью развития речного судоходства в Украине. «В этом году 
АМПУ планирует выделить на ремонт флота, полученного от Государственного 
предприятия «Укрводшлях», около 150 млн грн. Мы приглашаем украинские и 
международные компании к участию в торгах. Восстановление специализированной 
техники значительно увеличит возможности собственного флота АМПУ по проведению 
дноуглубления на внутренних водных путях и в акваториях морских портов», — 
прокомментировал запуск тендеров руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. Он также 
добавил, что в текущем году филиал «Дноуглубительный флот» планирует провести 
работы на реках Днепр и Припять общим объемом 1,2 млн куб. м. Сейчас на балансе 
филиала «Дноуглубительный флот» находится 26 плавсредств дноуглубительного, 
дноочистительного, трального флота и вспомогательных судов, переданных ГПВП 
«Укрводшлях» в 2018 году. Специалисты филиала «Дноуглубительный флот» осуществили 
предварительную оценку состояния полученного флота и разработали ремонтные 
ведомости, предусматривающие выполнение текущих, доковых и классификационных 
ремонтных работ. Ремонта требуют разные типы плавсредств — буксиры, земснаряды, 
кран. Информация о тендерах на ремонт буксирных теплоходов «Шляховий-301», 
«Шляховий-303», дноочистительного снаряда «ДС-61», судна для обслуживания плавучих 
навигационных знаков «Опал», теплохода «Пошуковий-1» и несамоходного 
корчеподъемного крана «КК-5» представлена в электронной системе Prozorro. Кроме того, 
в ближайших планах филиала «Дноуглубительный флот» — проведение открытых торгов 
на ремонт трех земкараванов («Евгений Колодочка», «Дніпровський-5», «Дніпровський-
30») общей ожидаемой стоимостью 110,75 млн грн. (без НДС). Напомним, АМПУ 
представила планы по дноуглублению на 2019 г.  

Читать полностью >>> 
По материалам elevatorist.com 

 
На суднобудівний завод «Океан» на ремонт  

зайшла VIP яхта IRA 
29.01.2019 

Розвиток на заводі послуг з ремонту такого класу суден є 
раціональним та ефективним з точки зору відновлення інфраструктури та 
перспектив суднобудування на підприємстві. 

Яхта IRA побудована у 2009 році на верфі Baglietto. Дизайн яхти розроблено, відомим 
італійським дизайнером Франческо Пашковським. Інтер’єр розроблено студією Art-Line. 
Довжина яхти становить 42.75 м, ширина 8.90 м. Максимальна швидкість, яку може 
розвинути яхта – 16.5 вузлів. На яхті встановлено двигун Caterpillar. Яхту обслуговує екіпаж 
з 9 осіб. Розрахована яхта на 10 пасажирів.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 

 
ССЗ "Нибулон" спустил на воду третий 

37-метровый буксир 
29.01.2019 

На судостроительном заводе "Нибулон" был спущен на воду третий по 
счету буксир проекта POSS-115, предназначенный для проводки 
несамоходных судов по Днепру у Бугско-Днепровско-лиманскому каналу. 

Буксиры проекта POSS-115 имеют длину 37,2 м, габаритную осадку 2,54 м, мощность 
1320 кВт и скорость в 11 узлов. Они оборудованы главными двигателями Mitsubishi, 
вспомогательными и аварийным дизель-генераторами Volvo-Penta, винто-рулевыми 
колонками Rolls Royce, водогрейным котлом Viessmann Viessmann Insights, палубным 
оборудованием DMT и т. д. Судостроительной программой завода на 2018-2019 гг. 
запланирован спуск на воду четырех таких буксиров, последний из которых состоится уже 
в следующем месяце. Первое такое судно было спущено на воду 16 октября 2018 года. 

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

 
Николаевский «Черноморский судостроительный завод»  

возвращают государству 
31.01.2019 

Контрольный пакет акций «Черноморского судостроительного завода» 
отнимут у владельца «Смарт-холдинга» и вернут государству. Об этом 
сообщает портал verhovenstvo.com 

Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о возвращении Фонду 
государственного имущества Украины акций Черноморского судостроительного завода. 
Соответствующий иск в суд подала Генеральная прокуратура в интересах Кабмина и ФГИ. В 
свою очередь, Генпрокуратура забирает у владельца «Смарт-холдинга», который 
принадлежит Вадиму Новинскому, контрольный пакет акций Черноморского 
судостроительного завода. Ответчиками по этому делу стали 8 кипрских структур, которые 
совокупно владеют сейчас 90,25% акций ЧСЗ (пакеты от 5,3217% до 24,99%), бывший 
владелец этого пакета ПАО «Херсонский судостроительный завод» (купил его в 2007 году, 
заключив с ФГИ договор о обязательства) и хранитель ценных бумаг «Джером 
Секьюритиз». Всех ответчиков ГПУ связывает с одним лицом – владельцем «Смарт-
холдинга» Вадимом Новинским. Как пишет oligarh.media, свои претензии ГПУ объясняет 
невыполнением инвестиционных обязательств по договорам ценных бумаг № КПП-423 от 
07.10.2003 и № 23-1-07/Б/66 от 05.12.2007. Оба их Прокуратура требует разорвать в суде. 
Как уже писал «ОЛИГАРХ», первый был заключен ФГИ с компанией «Николаевская 
малотоннажная верфь», подконтрольной скандально известным братьям Олегу и Игорю 
Чуркиным (владельцы Львовского автобусного завода). Но вскоре на ЧСЗ положил глаз 
Новинский, и так удачно сложилось, что Фонд госимущества летом 2007 г. добился в 
хозяйственном суде решения о разрыве договора купли-продажи с «Николаевской 
малотоннажной верфью», переименованной к тому времени в «Судмашпром». Параллельно 
стартовал процесс банкротства «Судмашпрома», и в итоге в декабре 2007 г. структуры 
Новинского получили над ним контроль. Тогда же бывшая компания Чуркиных по 
согласованию с ФГИ перепродала 90,25% акций ЧСЗ Херсонскому судостроительному 
заводу Вадима Новинского, после чего он смог сформировать собственный 
судостроительный холдинг Smart Maritime Group. А в 2009 г. решение о разрыве договора 
купли-продажи акций ЧСЗ по жалобе самого предприятия без лишнего шума было 
отменено, а само дело – закрыто. После прихода к власти Януковича сперва все вернулось 
на круги своя – в мае 2010 года ГПУ добилась  решения о возврате 90,25% акций ЧСЗ 
государству.  Правда, «орлы Шокина» торжествовали недолго – через полгода после этого 
Херсонскому судостроительному заводу удалось выиграть дело в апелляционной 
инстанции и отменить невыгодный вердикт. … 

Читать полностью >>> 
По материалам verhovenstvo.com 
 

https://www.5.ua/suspilstvo/krashchi-za-vse-shcho-bulo-v-ukraini-mvs-otrymalo-pershi-helikoptery-airbus-super-puma-183515.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/arsen-avakov-na-bazu-dsns-u-nizhini-pribuv-tretij-gelikopter-n-225-super-puma
http://uprom.info/news/ekonomika/investitsiyi/inozemni-investory-pobuduvaly-za-4-roky-ponad-230-pidpryiemstv-v-ukraini/
https://mk.depo.ua/ukr/nikolaev/z-sudnobudivnogo-zavodu-u-mikolayevi-znyali-aresht-neruhomist-povernuli-u-vlasnist-derzhavi-20190121903051
https://www.blackseanews.net/read/148028
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Днепровский электровозостроительный завод  
сократил чистый доход в 7 раз 

21.01.2019 

ГП "Днепровский электровозостроительный завод" (ДЭВЗ) в январе-
сентябре 2018 г. сократил чистый доход в 7,3 раза по сравнению с тем же 
периодом 2017 г. – до 17,22 млн грн.  

Согласно обнародованным Министерством экономразвития и торговли данным, 
чистый убыток ДЭВЗ сократился на 3,4% - до 41,42 млн грн. За этот период завод получил 
валовую прибыль в размере 2,2 млн грн против 22,4 млн грн годом ранее, а убыток от 
операционной деятельности составил 41,42 млн грн против 42,83 млн грн. Текущие 
обязательства к 1 октября 2018 г. составляли 223 млн грн, долгосрочные незначительны 
(0,013 млн грн). Непокрытый убыток на эту дату составил почти 102 млн грн. Днепровский 
электровозостроительный завод (ГП "Научно-производственный комплекс 
"Электровозостроение") специализируется на выпуске магистральных электровозов 
постоянного и переменного тока, промышленных электровозов для открытых горных 
разработок полезных ископаемых, а также рудничных контактных электровозов для 
горнодобывающей и угольной промышленности. По данным МЭРТ, в январе-июне 2018 
года завод сократил чистый доход от реализации в 11,7 раза по сравнению с тем же 
периодом 2017 года - до 9,89 млн грн, чистый убыток составил 29,98 млн грн против 32,06 
млн грн в январе-июне-2017. В 2017 году чистый доход ДЭВЗ сократился на 34,2% к 
предыдущему году - до 127,36 млн грн, чистый убыток составил 64,37 млн грн против 2,11 
млн грн чистой прибыли годом ранее. Как сообщалось, ДЭВЗ вошел в перечень подлежащих 
продаже в 2019 году объектов малой приватизации, утвержденный ФГИ. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
АО "Укрзализныця" отправит на капитальный  

ремонт двухэтажные поезда Skoda 

22.01.2019 
АО "УЗ" планирует отправит скоростные двухэтажные поезда Skoda 

на капитальный ремонт во второй половине 2019 г. Об этом заявил 
директор по инженерно-техническому обеспечению "УЗ" Григорий Бойко. 

По словам представителя компании, выполнять ремонтные работы будет 
Запорожский электровозоремонтный завод (ЗЭРЗ). "В этом году у скоростных поездов 
Skoda подошел срок для капитального ремонта. Как мы подходим к ремонту. Два поезда мы 
берем в ремонт и готовы освоить новое производство на Запорожском 
электровозоремонтном заводе (ЗЭРЗ). Сегодня у завода нет документации на выполнение 
капитального ремонта регламентных работ. Поэтому мы ставим сначала задачу институту 
освоить и выдать соответственную документацию, и уже во втором полугодии выполнить 
работу по капремонту", – рассказал Бойко. Директор "Укрзализныци" по инженерно-
техническому обеспечению добавил, что в Украине сейчас нет завода, который производит 
ремонт дизель-поездов. "Сегодня такая задача поставлена Днепропетровскому 
тепловозоремонтному заводу, чтобы в этом году отработать документацию и с 2020 года 
начать капитальный ремонт дизель-поездов", – отметил Бойко. Кроме того, в секторе 
ремонта двигателей "Укрзализныця" планирует работать с заводом имени Малышева. "В 
декабре 2018 года на завод отправили комиссию "Укрзализныци" для рабочей встречи. 
Ознакомившись с производством завода, (она пришла к выводу, – ред.) на сегодня нужны 
инвестиции в завод для налаживания серийного производства", – сообщил Бойко. В свою 
очередь на заводе имени Малышева рассказали, что предприятие готово обслуживать 
выпущенные в 80-х годах двигатели для магистральных тепловозов, поставлять запчасти, 
но говорить на сегодня о выпуске новой продукции сложно. Напомним, чешские 
электропоезда Skoda были закуплены в 2012 году перед проведением чемпионата по 
футболу Евро-2012. В 2014 году поезда сломались и простояли без ремонта два года. ... 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Skoda Transportation открыл 
официальное представительство в Украине >>> 

По материалам biz.censor.net.ua 
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Киев повторно объявил тендеры на покупку 20 

трамвайных вагонов за 1 млрд. грн. 
25.01.2019 

КП "Киевпастранс" объявило тендеры на закупку 20 пассажирских 
трамвайных вагонов, в том числе 10 26-метровых вагонов на ожидаемую 
сумму 568,63 млн грн и 10 30-метровых вагонов на 503 млн грн. 

Согласно объявлениям в системе ProZorro, конечный срок подачи заявок по обоим 
тендерам – 26 февраля, аукционы намечены на 3 апреля 2019 года. Срок поставки техники 
– с 1 мая до 31 декабря 2019 года. Трамвайные вагоны должны быть выпущены не ранее 
2018 года, быть полностью низкопольными. Как сообщалось, "Киевпастранс" объявил 
первые аналогичные тендеры 16 ноября 2018 года, а аукционы должны были состояться 23 
и 28 января. Срок поставки вагонов был определен в течение 2019 года. Однако, по 
информации в ProZorro, 24 января торги по двум тендерам были отменены "в связи с 
невозможностью устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений 
законодательства о публичных закупках". Подробности этого решения не приведены. На 
участие в торгах на закупку 30-метровых вагонов претендовали украинско-немецкое СП 
"Электронтранс" (Львов), дилер российского Усть-Катавского вагоностроительного завода 
"Торговый дом "УКВЗ-Украина", а также чешская TRAM FOR ENVI s.r.o., которая впервые 
подала заявку на участие в закупке трамвайных вагонов Киевом. В тендере на закупку 26-
метровых трамваев заявки подавали СП "Электронтранс", TRAM FOR ENVI а также польская 
PESA. Все заявки претендентов в результате отклонены. Как сообщалось, Киевский 
горсовет в апреле текущего года согласовал привлечение €50 млн кредита коммунальным 
предприятием "Киевпастранс" от Европейского инвестиционного банка на закупку 
трамваев, троллейбусов и вагонов фуникулера. По условиям соглашения, процентная 
ставка не превысит 2,5% годовых, срок привлечения средств от пяти до 22 лет со времени 
последней выборки транша. Бенефициаром проекта является КП "Киевпастранс". 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Одесский автомобильный ремонтный завод вернули 
в собственность государства 

25.01.2019 

Суд восстановил права государства на имущественный комплекс 
государственного предприятия Минобороны «Одесский автомобильный 
ремонтный завод», расположенный на Артиллерийской улице. 

Как сообщили в Минобороны, 22 января апелляционный хозяйственный суд 
полностью удовлетворил иск министерства и признал недействительным аукцион по 
продаже имущества предприятия, а также отменил выданное частному юридическому лицу 
свидетельство о праве собственности на имущественный комплекс завода. Также принято 
новое судебное решение в пользу Минобороны, согласно которому признается 
недействительным договор о переуступке долга предприятия на сумму свыше миллиона 
гривен. Напомним, попытку захвата целостного имущественного комплекса ГП МО 
Украины «Одесский автомобильный ремонтный завод» осуществили в январе прошлого 
года. Критическая ситуация с продажей завода сложилась из-за противоправных действий 
арбитражного управляющего Ибрагима Салиева, который после незаконных попыток 
продажи предприятия скрывается от следственных органов на временно оккупированной 
территории Крыма. По данным юристов Минобороны, он был в сговоре с регистратором 
коммунального предприятия и местными предпринимателями, заинтересованными в 
застройке земельного участка, расположенного в привлекательной части города. 

Читать полностью >>>  
По материалам dumskaya.net 

 
Завод АТЕК в Киеве утопили в судах вместо 

реализации инвестиционного плана 
25.01.2019 

Разработанный в 2014 г. план по созданию нового комплекса на 
территории завода АТЕК в Киеве - заблокирован. Об этом пишут 
журналисты в статье «Что будет с АТЕК?», опубликованной изданием «Антикор». 

«В июне 2014-го мажоритарным акционером и председателем наблюдательного 
совета АТЕК стал бизнесмен Андрей Нагребельный. Он, вместе с действующим 
генеральным директором предприятия Ларисой Ильенко, разрабатывают план, согласно 
которому на территории бывшего АТЕК будет возведен комплекс: IT-hub, бизнес-центр, 
жилой фонд, социально-спортивные объекты. Для обслуживания города, его 
коммуникаций, четырех подстанций и всей инфраструктуры должны привлечь 1000 
сотрудников. Hub для IT-специалистов, предусматривал 10 тысяч рабочих мест», - 
говорится в материале. Однако, по данным авторов статьи, упомянутый инвестиционный 
план не был реализован, поскольку «заинтересованные лица» заблокировали его 
выполнение с помощью судебных органов. В частности, в декабре 2014 года появился 
внезапно план санации предприятия АТЕК – поскольку «заинтересованные люди 
выяснили, что остатки завода их вполне удовлетворяют, если их распилить и продать. 
Отвечает за это новый, удобный арбитражный управляющий». По данным издания, в 
ноябре 2014-го на предприятие зашли бойцы батальона «Азов» и сотрудники УВД 
Киевской области. А против действующего директора Ларисы Ильенко и председателя 
набсовета Андрея Нагребельного были возбуждены уголовные дела по статьям 190, 191 и 
203 УК (превышение служебных полномочий).В статье уточняется, что крымский 
бизнесмен Евгений Казьмин прилагал максимум усилий, чтобы сорвать инвестиционный 
план Андрея Нагребельного, а затем присвоить себе имущество этого предприятия. 
Причем, в борьбе за лакомые киевские земли Казьмин привлек сообщника – Светлану 
Зварыч, жену политика Романа Зварыча. ... 
 

Читать полностью >>>  Читайте также: Что будет с АТЕК? >>>  
По материалам bagnet.org 
 

 
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
Українські заводи можуть на власних потужностях  

збирати сучасні електрокари 
23.01.2019 

В Україні збільшується попит на електромобілі, який потрібно 
задовольняти не лише за рахунок імпорту, а й завдяки власному виробництву. 
Країна має технологічні можливості збирати такі машини самостійно.  

За минулий рік українці збільшили купівлю іноземних електрокарів майже вдвічі. 
Попит на них зростає, а разом із ним зростає і пропозиція українських автодилерів. 
Дилерська мережа корпорації “Богдан”, зокрема, представила на ринку такі моделі як 
Hyundai IONIQ Electric, IONIQ Hybrid. Цього місяця «Богдан» виводить на ринок модель JAC 
iEV7S. «Водночас варто наголосити, що такі машини можна збирати і в Україні на 
вітчизняних автозаводах. Це зробить «зелені» авто більш доступними для співвітчизників, 
а також забезпечить надходження податків до українського бюджету і робочі місця для 
працівників галузі автомобілебудування», - зазначають в корпораціії. Нагадаємо, «Богдан» 
раніше закликала Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроекти 8159 та 8160, які 
стосуються зменшення податкового навантаження на виробництво електротранспорту в 
Україні. Вони сприятимуть залученню міжнародних інвестицій у вітчизняний автопром, 
який на власних потужностях зможе виробляти електрокари світових брендів з доступною 
ціною для українців. У компанії також нагадали, що Україна має перспективи для 
виробництва власних електрокарів завдяки природним ресурсам та підприємствам. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації «Богдан» 

 

В руководство ЧАО “Еврокар” избран  
топ-менеджер из Skoda Auto 

25.01.2019 

С 15 января почетным председателем Наблюдательного совета ЧАО 
“Еврокар” избран Винфрид Фаланд, который будет координировать 
направление стратегического развития компании. 

“Это важное событие для группы компаний “Еврокар”, синергия мирового опыта и 
стратегической интуиции, с одной стороны, и управленческих знаний в украинских 
реалиях, с другой. Верим, что эти изменения помогут нам расширить позиции Еврокар за 
границу украинского рынка и достичь новых успехов в условиях значительных 
трансформаций, происходящих в мировой автомобильной индустрии. Ведь автомобильный 
бизнес, который мы знали последние 25 лет, динамично меняется. Новые вызовы требуют 
нового мышления, инновационных подходов и стратегий развития. Тот передовой опыт, 
который имеет Винфрид Фаланд и неоднократно помогал компаниям под его 
руководством достигать успеха, может стать ключевой составляющей для вывода группы 
компаний “Еврокар” на новый уровень”, – отметил Олег Боярин. Винфрид Фаланд начал 
работать в концерне Volkswagen Group с 1990 г. После того, как Фаланд занял несколько 
ключевых позиций в Volkswagen AG, в 2005 г. он взял на себя ответственность за Концерн в 
качестве Генерального директора Volkswagen Group China, где способствовал успешному 
развитию нового направления Volkswagen в Китае. В подразделении Skoda Фаланд начал 
работать в 2002 г., заняв пост члена совета директоров, ответственного за коммерческие 
вопросы, а годом позже – должность Вице-председателя. … 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrmach.dp.ua 
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Каким будет украинский авторынок в 2019-м.  
Прогноз ведущих операторов 

28.01.2019 

Ведущие операторы украинского автомобильного рынка рассказали 
какими они видят продажи и будут основные тренды, а также - в каком 
автомобильном сегменте предполагается наибольший рост. 

Приятно отметить, что очень пессимистических прогнозов на 2019-й никто не дал. 
Но никто из операторов не исключает и возможные риски. Как сообщил AUTO-Consulting 
директор «Пежо Ситроен Украина» Дамьен Мартан-Кошер, отимистичный прогноз - рост 
рынка до 10% по сравнению с 2018 годом, реалистичный – сохранение уровня 2018 года. 
Но мсье Мартан-Кошер также не исключает, что возможна и небольшая стагнация. Что 
касается трендов, по его мнению, в Украине, как и в мире, все так же лидирует сегмент SUV. 
И в 2019 году этот тренд сохранится. Также, судя по росту продаж в коммерческом 
сегменте, бизнес начал активнее покупать экономичные, практичные и вместительные 
автомобили. В нашем случае, - сказал Дамьен Мартан-Кошер, - это пассажирский PEUGEOT 
Traveller и модельный ряд фургонов Boxer, Expert и Partner. Из модельного ряда CITROEN – 
грузовики Jumpy, Jumper и Berlingo Multispace. Поэтому мы очень верим в успех и нашей 
обновленной линейки коммерческой техники. Примерно такого же мнения 
придерживаются и в пресс-службе Корпорации «УкрАвто». Здесь также прогнозируют, что 
сегменты SUV и LCV, по-прежнему, будет наиболее интересны для наших покупателей. 
Несколько по иному оценивает перспективные тренды директор по маркетингу Группы 
компаний «АИС» Сергей Боровик. По его мнению, самый большой рост будет в сегменте б/у 
импорта легковых и коммерческих автомобилей. Стабильный рост господин Боровик 
видит в сегментах нового коммерческого и грузового транспорта, автобусах. В указанные 
сегменты Группа компаний «АИС» будет активно инвестировать в новые проекты, о 
которых планирует объявить в ближайшее время. Относительно прогноза продаж в 2019-м, 
Сергей Боровик считает, что исходя из текущих трендов и ситуации на рынке, произойдет 
падение рынка новых легковых автомобилей до 60 тыс. ед. Причем, при реализации 
пессимистичного сценария – это не дно рынка, он будет падать и далее. Кроме негативных 
трендов в макроэкономике (мы помним, что Украина по доходам населения на последнем 
месте в Европе, мы уступаем по этому показателю и Молдове и Беларуси), основное 
негативное влияние на рынок новых авто окажет б/у импорт, емкость которого в 
ближайшей перспективе может вырасти до 500 000 ед. в год. Директор департамента 
операционного управления продажами компании «ММС Украина», Сергей Байдачный, также 
считает, что принятые законы о снижении акцизов на подержанные автомобили, будут 
способствовать росту объемов ввоза б/у импорта. В том числе битых авто с аукционов в 
США. И по его мнению, рынок в 2019-м также будет нестабильным. В первую очередь, из-за 
выборов, которых у нас ожидается три тура. Два президентских, и парламентские. Также, не 
смотря на прогноз роста ВВП, это не всегда положительно влияет на рынок новых авто (как 
показал 2018-й). Как сообщил AUTO-Consulting господин Байдачный, помимо всего 
вышеперечисленного, введение стандарта Евро-6 с января 2020 года еще больше увеличит 
стоимость новых авто, которые еще не перешли на этот стандарт. В то время, как для 
подержанных автомобилей, эти нормы нивелированы. Все эти факторы окажут влияние на 
рынок в 2019-м, поэтому, ожидать роста рынка не стоит, считает Сергей Байдачный. Тем не 
менее, он также прогнозирует дальнейший, хоть и не такой энергичный, рост сегмента SUV. 
Также, следуя мировым трендам, по его мнению, может снизиться спрос на дизельные 
автомобили. То, что 2019-й год будет не простым, прогнозирует и генеральный директор 
компании «Еврокар» Марина Яковлева. Политическая ситуация будет влиять на экономику. 
Либерализация импорта б/у автомобилей, по мнению госпожи Яковлевой, также отразится 
на динамике рынка новых авто. В частности, она сообщила AUTO-Consulting, что по ее 
прогнозам, рынок новых автомобилей в 2019 году не выйдет за диапазон 80-90 тыс. 
единиц. Марина Яковлева предполагает, что тенденция активного роста SUV-сегмента в 
2019-м сохранится. Причем, эта тенденция характерна как для частных покупателей, так и 
для юридических лиц. По итогам 2018 года этот сегмент занимает уже 56% рынка новых 
автомобилей. В 2019-м он может вырасти еще. В целом, не смотря на опасения, если не 
реализуются самые пессимистические сценарии и прогнозы, автомобильный рынок в 2019-
м обещает быть не худшим в истории независимой Украины.  
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Что на самом деле показал 
авторынок 2018 г. в Украине >>>  

По материалам autoconsulting.com.ua 
 
 
 

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ 
 СПЕЦ.ТЕХНИКА 

 

Кличко передав рятувальникам шість німецьких  
пожежних спецавтомобілів 

18.01.2019 

Мер столиці Віталій Кличко передав столичним рятувальникам 6 
спеціальних пожежних автомобілів, придбаних за сприяння влади 
Мюнхена. Про це повідомляє прес-служба мера Києва. 

Зокрема, мерія міста-побратима виділила 1 мільйон євро. За її дорученням урядова 
організація з Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) оголошувала 
тендер, і в німецької компанії була куплена ця техніка. Особливу подяку столичні 
рятувальники висловили за спецавто, оснащені висотними драбинами, які можуть 
підніматися на висоту 32 метри (таких передали 2 машини). Ще одне спецавто - з робочою 
люлькою. Така техніка призначена для гасіння висотних пожеж, а також для евакуації 
людей. Ще дві німецьких автівки - спецтехніка для пожежних і рятувальних команд. Також 
столичні рятувальники отримали обладнання, яке дасть змогу мінімізувати ризики 
отримання травм пожежними під час операцій. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Китай надасть техніку рятувальникам  

в Україні 
23.01.2019 

Китай виділить Україні спеціальну аварійно-рятувальну техніку 
та обладнання для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС). Про це повідомляє прес-служба Кабміну в середу, 23 січня. 

Відзначається, що на засіданні уряду був схвалений проект і прийнято рішення 
уповноважити першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Степана Кубіва на підписання угоди з Китаєм. Зокрема, за умовами угоди, протягом 2019 - 
2020 років ДСНС отримає від Китаю більш як 50 одиниць спецтехніки. Йдеться про 
автомобільні крани, гусеничні бульдозери, автогрейдери, пожежні машини з підйомними 
платформами і пожежні машини зі сходами для проведення аварійно-рятувальних робіт. 
Крім того, Китай направить в Україну фахівців для налаштування роботи і технічного 
обслуговування наданого обладнання. Раніше стало відомо, що Китай надасть Україні 
технічну допомогу у вигляді 230 одиниць сучасного медичного обладнання для лікарень у 
п'яти регіонах країни. До переліку увійшли томографи, лінійні прискорювачі, 
мультифункціональні монітори, рентгенівське обладнання, системи 
серцевої/інтервенційної ангіографії, мікроскопи та інше. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами korrespondent.net 

 

Поставки медицинских автомобилей 2018 г. 
выросли на 80% 

25.01.2019 

Рынок новых гражданских медицинских и санитарных автомобилей 
на шасси коммерческой техники в Украине в 2018 году вырос на 80% по 
сравнению с 2017 годом, сообщает AUTO-Consulting. 

Лидером по поставкам новых медавтомобилей, как и в 2017 году, стала компания 
«Автоспецпром» преимущественно с автомобилями Citroen Jumper, которая заняла 38,5% 
рынка. Компания нарастила продажи на 28,4%, однако в 2017г. она удерживала 54% рынка. 
На вторую позицию вышла компания ВИДИ, которая в 2017 г. контролировала только 5,8% 
рынка, а в прошлом нарастила долю до 24,3%, поставляв автомобили на шасси Ford Transit. 
При этом компания оттеснила со второго места экс-КрАСЗ, сократившего поставки авто на 
шасси ГАЗ и УАЗ более чем вдвое и соответственно заняв 8,5% рынка против 32,8% годом 
ранее. Еще один поставщик – компания «Автоснаб» нарастила долю с 2,2% в 2017 году до 
4% в прошлом. На долю других поставщиков пришлось 24,7% рынка против 5,1% годом 
ранее. Наиболее популярным авто для медицинских и санитарных автомобилей, как и в 
2017 году, стал Citroen Jumper, занявший почти треть всех поставок. На втором месте Ford 
Transit с долей 26%, а на третьем – китайские JAC HFC 5049 с долей 19%, тогда как в 2017 
году они не поставлялись. Следующими по популярности стали санитарный фургон УАЗ, 
Isuzu NPR, FIAT Doblo и ГАЗель. Также в 2018 году поставлялись авто на базе Mercedes-Benz 
Sprinter, Citroen Jumpy, Peugeot Boxer и других. Самым крупным приобретателем 
санитарных и медавто стал Киев – 40% всех поставок, на втором месте Запорожская 
область (9%), на третьем – Одесская (8%). В целом в сегменте медицинских и санитарных 
авто доминировали новые автомобили – на долю б/у закупок пришлось около 10% рынка.  

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

 
 АВТОБУС & ТРОЛЕЙБУСИ 

Сколько автобусов купили украинские  
города в 2018 году 

21.01.2019 

В 2018 г. перевозчики, которые входят в сферу управления 
муниципалитетов Украины, заключили договора на поставку 238 
городских автобусов большой вместимости. 

Такую информацию предоставил портал AllTransUA, который занимается 
мониторингом информации о закупках общественного транспорта городами Украины. 
Отметим, что закупки автобусов растут, так как в 2015-2016 гг. за два года на маршруты 
городов вышли только 144 новых автобуса. По данным AllTransUA, в прошлом году было 
куплено: 100 автобусов МАЗ-203 и 50 Электрон А185 для Львова; 10 Электрон А185 для 
Ужгорода; 24 Богдан А701 для Ивано-Франковска; 50 МАЗ-203 для Запорожья; 3 газовых 
МАЗ-103 для Кривого Рога; 1 ЛАЗ A183F0 для Рубежного (Луганская обл.). Но еще не все 
города получили заказанную технику. Лидером по заключенным контрактам является 
белорусский МАЗ. В статье сообщается, что основная проблема украинских предприятий 
заключается в том, что они не имеют возможности работать на склад и начинают 
производить технику, имея на руках договор или даже уже получив аванс. Отметим, в 2018 
году города Украины получили 114 трамваев и 179 троллейбусов. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также! Улыбка Кобры: почему турецкие 
городские автобусы появились в Украине >>> 

По материалам delo.ua 
Украинский рынок троллейбусов  

в 2018 г. вырос на 57% 
25.01.2019 

Рынок троллейбусов в Украине в 2018 г. стал самым большим за 
последние пять лет, при этом продолжился тренд сокращения в закупках 
подержанных троллейбусов и увеличение новых, сообщает AllTrans.  

Так, поставки троллейбусов в города Украины в 2018 году в целом выросли на 57%, 
до 179 ед., в том числе закуплено 166 новых (93%) и только 13 подержанных (7%) против 
83 ед. и 31 ед. соответственно в 2017 году и 93 ед. и 59 ед. еще годом ранее. На это повлияло 
несколько факторов: начало реализации масштабных кредитных проектов ЕБРР (Одесса и 
Кременчуг совместно закупили 48% всех новых троллейбусов страны), возможность 
закупки машин в лизинг и сокращение предложений б/у троллейбусов. При этом, за счет 
того, что большинство новых троллейбусов в прошлом году закуплены в кредит или 
лизинг, не было ранее типичной ситуации неравномерности поставок, когда в течение года 
сначала провал по поставкам (пока шли тендеры), а под конец года сразу поставки больших 
партий, чтобы успеть закрыть контракт до конца бюджетного года. В 2018 году поставки 
были более-менее равномерны, что стало плюсом для производства. Лидером на рынке 
новых троллейбусов 2018 года стали машины белорусского «Белкоммунмаша» (БКМ), доля 
которых в этом сегменте составила 35% (59 машин), на второй позиции – украинские 
«Богданы» с долей 33% (в том числе 29,5% или 49 машин - Богдан Т70117 и 3,5% или 6 
машин – Богдан Т90117. Третье место с долей 25% за новыми троллейбусами Днипро Т103 
(5% или 8 машин) иТ203 (20% или 33 машины), которые собираются на мощностях ПО 
«Южмаш» на базе белорусских МАЗ 103 и 203. Выпускаемые украинской корпорацией 
«Эталон» одноименные троллейбусы заняли 7% (12 ед.) сегмента новых машин. Между тем 
в 2017 году в сегменте новых троллейбусов лидировали «Днипро» с долей 37,5% (или 31 
машина), вторую позицию занимали «Богданы» – 36% или 30 троллейбусов, тогда как БКМ 
занимал третью строчку с долей 20,5% (17 машин). Еще 6% (5 машин) составили 
троллейбусы «Эталон». В небольшом сегменте подержанных машин в 2018 году лидируют 
с долей 85% троллейбусы Skoda, еще 15% составили два поставленных в Ивано-Франковск 
троллейбуса Volvo V7000AT. Больше всего новых троллейбусов в прошлом году приобрела 
Одесса – 46 ед. БКМ 321, на втором месте Кременчуг, закупивший 40 троллейбусов 
«Богдан», на третьем – Днепр, купивший 23 троллейбуса, в том числе 15 БКМ 321 и 10 ед. 
Днипро 203. Только новые троллейбусы приобретали Ривне (10 ед. Днипро Т203), Кривой 
Рог (Днипро Т103), Киев и Хмельницкий (по 7 троллейбусов Богдан), Чернигов (6 
троллейбусов Эталон Т12110, Кропивницкий (5 ед. Днипро Т203), Сумы ( 4 ед. Эталон 
Т12110), Краматорск (4 ед. ДнипроТ203) и Славянск (два Эталона). Подержанную технику 
покупали Ивано-Франковск (два Volvo) и Тернополь (один Skoda 15Tr). В свою очередь 
Черновцы в прошлом году покупали как новые машины (4 Днипро Т203), так и 
подержанные (10 Skoda).  

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

 
Топ популярных самосвалов в Украине  

по итогам 2018 года 
23.01.2019 

Рынок грузовиков полной массой свыше 3,5 т в Украине по итогам 
2018 года прибавил почти 22%. Об этом сообщает служба новостей 
портала autobattle.club с ссылкой на autocentre.  

Наиболее востребованными среди грузовиков тяжелого класса стали самосвалы, что 
связано с активизацией строительства, в частности дорожного. Всего по итогам 2018 года в 
Украине реализовано 1065 новых самосвалов различного тоннажа. На первом месте идут 
грузовики Минского автозавода, которых с самосвальными кузовами продано 181 ед. На 
втором месте – с показателем 170 ед. – самосвалы турецкого бренда Ford Trucks. Таким 
образом компания «АВТЕК», которая является дилером МАЗ и Ford Trucks, стала лидером 
по реализации новых самосвалов в Украине. На третьей позиции находится китайский 
бренд Howo – с показателем 127 ед. Непонятно как на 4-е место поднялись самосвалы 
КАМАЗ – 118 ед., официальная реализация которых в Украине под запретом. А вот машины 
шведского производителя Volvo Trucks замыкают пятерку лидеров – с цифрой 111 ед. 
Вплотную за ними идут самосвалы одного именитого производитель из Скандинавии – 
Scania. машин этого бренда реализовано 97 ед. Далее с существенным отрывом идут 
самосвалы марки MAN – 68 ед. Им в спину дышат собратья с трехлучевой звездой – 59 
машин Mercedes-Benz. Самосвалов IVECO и Renault Trucks реализовано практически 
одинаковое количество -35 и 32 ед. Девятое и десятое места в рейтинге соответственно. 
Машин китайских брендов Foton и Shaanxi разошлись тиражом 24 и 19 ед. соответственно. 
Кременчугский автозавод реализован на украинском рынке в прошлом году 18 самосвалов. 
А вот самосвалов голландского производителя DAF Trucks поставлено только 6 ед. 

Читать полностью >>>  
По материалам autobattle.club 

 
Нові трубовози КрАЗ-6322 відправлять 

на різні адреси 
29.01.2019 

Партія трубовозів КрАЗ-6322, виготовлених у партнерстві із 
Львівським експериментальним механічним заводом, готуються до 
відвантаження замовникам - ПАТ «Украгазвидобування» та ПАТ «Укрнафта». 

База спецтехніки 0 шасі КрАЗ-6322 (6×6), обладнане односкатним ошинуванням 
коліс із протектором для бездоріжжя. Двигун 0 Євро-5, потужністю 375 к. с., є 
передпусковий підігрівач двигуна, цифровий тахограф та комплект необхідного 
пристосування, призначеного для безпечної роботи людей та вантажівки. Трубовози 
укомплектовані причепом-розпуском із жорстким телескопічним кріпленням та двома 
рядами жорстких коників. Спецмашини призначені для перевезення труб діаметром від 530 
до 1420 мм, довжиною від 8 до 36 м. Новенькі трубовози отримає ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування», що в Харківській області, та ДНГ-НГВУ «Долинанафтогаз» із 
Івано-Франківщини. Нагадаємо, що в 2017 році ПрАТ «АвтоКрАЗ» виграло тендер на 
Прозорро та поставило крупну партію - 12 аналогічних трубовозів та 14 повнопривідних 
тягачів-трубоплітевозів DL-20K з причепом-розпуском ПРЛ 1736 різним філіям 
«Укргазвидобування». «Укрнафта» замовила таку спецтехніку вперше. Нагадаємо, ПрАТ 
«АвтоКрАЗ» відвантаженням партії спецтехніки, виготовленої на базі різних моделей шасі 
КрАЗ, виконав всі свої зобов’язання перед ПАТ «Укрнафта», передбачені умовами тендеру. 
Автоцистерни АЦНГ-8-6322 АЦНГ-10-63221 та АЦНГ-10-65053 відправились на адресу філій 
ПАТ «Укрнафти» - до Івано-Франківської області у ННГУ «Надвірнанафтогаз» та до Полтави, 
у ННГУ «Полтаванафтогаз». Восьми та десятикубові ємкості виробництва «45 
Експериментальний механічний завод», що входить до ДК «Укроборонпром», призначені 
для транспортування по всіх видах доріг робочих рідин (крім лугів і агресивних 
середовищ), щільністю 0,85 - 1,35 г/см3. База під цистерну об’ємом 8 кубометрів – всюдихід 
КрАЗ-6322 (6х6), а 10-кубові встановлені на шасі КрАЗ-65053(6х4) та КрАЗ-63221 (6х6). 
Автомобілі мають однакову комплектацію: 375-сильний двигун Євро 5, додатково – 
цифровий тахограф, комплект ЗІП з медичною аптечкою, знаком аварійної зупинки, 
вогнегасником, домкратом, противідкатними упорами. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: КрАЗи - учасники 
військового параду в Лаосі >>> 

За матеріалами ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
 

Автобетононасосы KCP – теперь  
и в Украине 

01.02.2019 

На украинском рынке появились автобетононасосы марки KCP. Эта 
компания входит в тройку лидеров бетоноподающей спецтехники среди 
южнокорейских производителей.  

Ее продукция поставляется в 48 стран – в США, Австралию, Канаду, Саудовскую 
Аравию и др. В Украине автобетононасосы KCP реализует Завод спецтехники Техкомплект. 
Он производит крупноузловую сборку и устанавливает автобетононасосы на шасси 
ведущих брендов – Mercedes-Benz, Hyundai, IVECO, MAN, КрАЗ и МАЗ. Потребителям 
доступны автобетононасосы KCP разной производительности – от 70 до 173 кубометров в 
час, с высотой подачи – от 18,1 до 68,4 м и максимальным вылетом бетоноподающей 
стрелы по горизонтали от 14,8 до 64,2 м. Отметим, что при выборе автобетононасосов 
клиенты руководствуются и рядом других характеристик. Это и дальность подачи от края 
базового грузового шасси, и минимальная высота раскладывания. Количество и угол 
разворота секций бетоноподающей стрелы. Диаметр бетоновода, длина концевого 
патрубка, ширина разложения передних и задних аутригеров. Очень важны и такие 
параметры как максимальная грузоподъемность аутригеров (максимальный вес 
установки). А также давление подачи бетона, объем приемного бункер и максимальный 
размер фракции бетона. Одним словом покупатель сможет выбрать в широком 
ассортименте автобетононасосов KCР то что ему нужно. В свою очередь Завод спецтехники 
Техкомплект поставит автобетононасосы под ключ. Отметим, что автобетононасосы KCP 
отличает высокая топливная экономичность (до 20%), простота в обслуживании и 
оптимальное соотношение цены и качества. 

Читать полностью >>>  
По материалам autocentre.ua 
 
 

 

 КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА 

 
В Києві випробували снігоплавильну  

машину 
28.01.2019 

У Києві провели тестовий запуск першої в Україні мобільної 
снігоплавильної установки. Як нагадали у КК «Київавтодор», дві установки 
TRECAN 60-PD виробництва Канади столиця закупила у грудні 2018 року. 

«Київ першим в Україні закупив такі сучасні установки. Снігоплавильна машина 
«з’їдає» до 60 тонн снігу за годину. Після інтенсивних снігопадів, коли важливим стає 
питання вивезення снігу з вулиць і доріг, такі мобільні установки є суттєвою допомогою», – 
зазначив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр 
Густєлєв. Перевагами установок є їхня висока мобільність та можливість застосування на 
найбільш проблемних ділянках вулично-дорожньої мережі. Це, зокрема, стосується 
центральних районів столиці, де майже неможливо знайти ділянку для тимчасового 
складання снігу. «Машина мобільна для того, щоб її використовувати у будь-який момент у 
будь-якому місці, вона працює на дизельному пальному, що дає можливість працювати як 
на магістралях, так і в спальних районах чи у кварталах зі складними умовами руху», – 
зазначив Густєлєв. Застосування снігоплавильних установок дозволяє зменшити витрати 
на допоміжну техніку. Адже для робіт із вивезення снігу у середньому задіюють 69 одиниць 
допоміжної техніки, у тому числі, техніки сторонніх організацій, що залучається за 
додаткові кошти відповідно до попередньо укладених договорів. Олександр Густєлєв також 
додав, що снігоплавильна машина буде працювати кожен раз, коли у ній буде потреба. 
Мобільні снігоплавильні установки використовуються у переважній більшості міст світу як 
допоміжний засіб поряд зі стаціонарними снігоплавильними пунктами, котрі мають більшу 
виробничу потужність та ще більш економічно вигідні. На сьогоднішній день стаціонарні 
снігоплавильні пункти вже успішно працюють у містах Білорусі та Казахстану. 

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

Итальянские автогидроподъемники Comet активно 
завоевывают украинский рынок 

29.01.2019 

Техкомплект предлагает модельный ряд автовышек Comet с рабочей 
высотой от 14 до 31 м, грузоподъемностью до 250 кг и максимальным 
вылетом до 17 м. Об этом сообщает autoconsulting.com.ua 

Продукция Comet - это комбинированные и телескопические автогидроподъемники. 
Итальянская корпорация CO.ME.T. Officine была основана в 1960 г. и стала компанией № 1, 
которая представила в Европе концепцию автогидроподъемников, позволяющих людям 
безопасно и комфортно работать на большой высоте. Активное продвижение итальянского 
бренда автовышек в Украине началось весной прошлого года, когда владельцем первых 
двух комбинированных автовышек с рабочей высотой 26 м стал Полтавский ГОК. И сейчас 
в Украине это самые мощные автовышки Comet на базе автомобилей КрАЗ, так как в 
дальнейшем покупатели автогидроподъемников этой торговой марки выбирали более 
компактные подъемные механизмы со телескопическими и комбинированными (телескоп 
+ пантограф) стрелами, имеющими рабочую высоту от 18 до 22 м. Так, незадолго до начала 
новогодних праздников, в Ивано-Франковске провели украшение главной городской елки 
при помощи приобретенного телескопического 18-метрового автогидроподъемника Comet 
19 | 2 | 9 (11) HQ на базе грузовой автомашины IVECO Daily Dual Cab (двурядная кабина 
позволяет перевезти в такой автомашине большее количество рабочего персонала). Также 
для коммунальных нужд, в том числе, для убранства местной главной новогодней елки, 
приобрели в городе Остер, что на Черниговщине, такую же модель автовышки на базе ГАЗ-
3309 (машина аналогично оснащена двурядной кабиной). ... 

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

 
 

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Регистрировать сельхозтехнику будет  
Госпродпотребслужба 

21.01.2019 

Территориальные органы Госпродпотребслужбы будут регистри-
ровать и снимать с учета сельхозтехнику, говорится в постановлении 
Кабинета министров Украины № 19 от 16 января 2019 г.  

Госпродпотребслужба уполномочена создавать и вести электронный реестр 
субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю тракторами, 
самоходными шасси, сельскохозяйственной техникой и другими механизмами. Продавцы 
машин, которые включены в электронный реестр, могут их не регистрировать при условии 
оформления актов приема-передачи (если это касается предприятия-изготовителя) или 
договоров купли-продажи (если это касается другого субъекта хозяйствования). Такие 
субъекты при продаже машин выдают владельцу номерной знак «Транзит», срок действия 
которого составляет 10 суток. Владелец машины, приобретенной у таких субъектов, 
представляет для регистрации оригинал акта приема-передачи машины и/или договора 
купли-продажи и номерной знак «Транзит». Также Госпродпотребслужба будут принимать 
экзамены, выдавать удостоверения тракториста-машиниста…. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 

 
Компанія з німецьким капіталом розширює  

свій бізнес у Хмельницькому 
26.01.2019 

Ще три виробничих цехи планує відкрити у місті «Дювельсдорф 
Україна». Купити землю компанія хоче на території заводу 
«Термопластавтомат», що у мікрорайоні Гречани.  

Це дві ділянки загальною площею понад гектар. Цехи, які там розміщені, 
підприємство вже викупило. «Зважаючи на те, що це іноземний інвестор, обов’язковим є 
погодження Кабміну, – пояснює міський голова Олександр Симчишин. – Для Хмельницької 
міської ради не було дискусій – ми готові сприяти інвестору, готові виносити на сесію, 
голосувати позитивно і максимально залучати інвестиції. Тому що це плюс робочі місця, 
плюс податки. І це якісне виробництво якісної продукції». «Дювельсдорф Україна» працює у 
Хмельницькому сім років. Майже все, що виробляє, експортує до країн Західної Європи. 
Нині на підприємстві працюють 80 хмельничан. Вони виготовляють навісне 
сільгоспобладнання, яке використовується переважно середніми та дрібними бауерами в 
Німеччині. Хмельницький – єдине місто в Україні, з яким працює цей інвестор. Обласний 
центр вибрали, насамперед, через вдале географічне розташування. «Менше на тисячу 
кілометрів, як би це було десь на сході України, – коментує власник ТОВ «Дювельсдорф 
Україна» Адольф Дювельсдорф. – І, звичайно, це місто ближче до західної частини України. 
Якщо порахувати в грошах, це буде набагато менше». За словами міського голови, 
розширення виробництва, яке запланувала компанія, свідчить про хороший інвестиційний 
клімат у місті і створює для Хмельницького позитивний імідж за кордоном. 

 

 
 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами podillyanews.com 
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У Комітеті з питань запобігання і протидії корупції розглянули питання  
фінансових порушень на підприємствах ОПК 

24.01.2019 

У заході взяли участь народні депутати, представники Ради 
національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони, 
Національної поліції, Служби безпеки, а також експерти та громадськість. 

Відкриваючи засідання, голова підкомітету з питань взаємодії з громадянським 
суспільством Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Луценко зазначив: 
«Наша держава в своєму існуванні багато в чому залежить від «Укроборонпрому», від того, 
наскільки там не буде корупції, наскільки ефективно будуть працювати підпорядковані 
йому підприємства, і приносити ту користь, яку ми від них очікуємо, у зв’язку з особливо 
великим фінансуванням». «Експертна організація з питань протидії корупції State Watch, 
проводячи з 2014 року журналістські розслідування питань порушень в сфері оборонно-
промислового комплексу, відмітила тенденцію, що кількість кримінальних проваджень по 
державним заводам накопичується, однак в публічному просторі не видно ніяких реальних 
результатів внаслідок завершення даних проваджень», - повідомив присутнім на засіданні 
голова даної організації Гліб Канєвський. За його словами: «Вивчаючи відкриті джерела, 
організація нарахувала більше 100 кримінальних справ, які були відкриті протягом 2014-
2018 років тільки по підприємствах, підпорядкованих «Укроборонпрому». Також він 
повідомив, що задля отримання більш достовірної інформації, State Watch детальніше 
проаналізувала 26 кримінальних проваджень, відкритих у 2014-2016 роках органами 
досудового розслідування за зверненням самого концерну «Укроборонпром» щодо його 
підприємств. Г.Канєвський зазначив: «До уваги брали лише провадження, відкриті за 
фактами порушень, які, на нашу думку, завдали найбільшої шкоди національним інтересам: 
знищення виробничих потужностей ОПК; рейдерське захоплення приміщень і земель 
заводів; закупівля матеріальних цінностей зі значною переплатою». 

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

 
Вільний експорт і приватизація: Які реформи  

чекають на "Укроборонпром" 
29.01.2019 

Державний концерн "Укроборонпром", зміни для якого почалися у 
2014-му році, коли Україну втягнули у війну, переживає зараз непрості 
часи. Про це пише Руслан Рудомський на depo.ua 

Останніми роками концерн зажив недоброї репутації як в Україні, так і за кордоном. 
Тому під тиском зарубіжних партнерів держава хоч і зі скрипом, але заходилась 
реформувати оборонну галузь, позбавляючись від майже неконтрольованого монополіста, 
якого всю дорогу переслідують корупційні скандали. Варто хоча б згадати, що в 
оприлюдненому звіті НАБУ за 2017-й рік слідує, що в "Укроборонпромі" здійснювались 
маніпуляції з контрактом на 39 млн доларів на постачання запчастин для Антонова AN-32 
міністерству оборони Іраку. Також можна пригадати, як колишній заступник помічника 
держсекретаря США з питань безпеки та контролю за озброєнням Майкл Карпентер 
напряму звинуватив український держконцерн в корупції. "Реформи мають бути 
спрямовані на те, щоб побороти корупцію в українському оборонному секторі. Настав час 
позбутися від "Укроборонпрому". Ви програєте, якщо не поборете корупцію. … Жодна 
компанія не буде інвестувати в Україну, поки цей сектор буде настільки корумпованим", – 
заявив американський дипломат в грудні 2017-го року. І це не кажучи вже про перманентні 
скандали навколо персони колишнього голови наглядової ради концерну, народного 
депутата від "Народного Фронту" Сергія Пашинського. Все це призвело до того, що на 
початку січня 2018-го року була сформована нова, порівняно незалежна, наглядова рада 
"Укроборонпрому", головою якої 23 січня того ж року було обрано ректора Національного 
технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" 
Михайла Згуровського. Зміни цим не обмежились – 21 лютого президент України Петро 
Порошенко призначив Павла Букіна новим головою держконцерну "Укроборонпром". 
Паралельним курсом з 2015-го по осінь 2017-го року тривав аудит держконцерну, 
результати якого були оприлюднені в травні 2018-го. Результати аудиту показали 
перерахування 198 мільйонів гривень фіктивній фірмі та 41% неефективних підприємств 
(у 2017-му році кількість підприємств у структурі "Укроборонпрому", які отримали оцінку 
"неефективно", збільшилася з 35 до 41 одиниць, або з 35,4 до 41%). Також аудит показав, 
що 85% грошових надходжень "Укроборонпрому" забезпечується за рахунок виконання 
підприємствами концерну експортних контрактів, і лише 15% припадають на 
держзамовлення. І це при тому, що країна перебуває у стані війни. Основними ж 
споживачами української продукції у світі сьогодні є: В'єтнам, Індія, М'янма, Нігерія, Нігер, 
ОАЕ, Пакистан, Узбекистан, Йорданія, Монголія, Бангладеш, Туреччина, Болгарія, Польща і 
США. Власне, саме тому держконцерн такий чутливий до вимог закордонних партнерів, 
яким відверто не подобається присутність в експортно-імпортних процесах державного 
посередника. Під їх тиском 17 січня 2019-го року Верховна Рада України таки прийняла 
закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі 
продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". Даним законом державним 
замовникам (Міноборони, МВС, СБУ тощо) надається можливість безпосередньо 
здійснювати закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом, з 
метою оптимізувати та пришвидшити процес закупівель, а також зекономити кошти за 
рахунок відсутності плати за посередницькі послуги. Але це стосується лише імпорту. Що 
стосується лібералізації експорту, то це питання ще потрібно буде вирішити, адже станом 
на сьогодні в Україні Міністерство оборони і Генеральний штаб мають право накласти вето 
на будь-яку експортну угоду на ринку озброєнь, навіть якщо експортований товар 
виготовляється приватною українською компанією. За оцінками міжнародних експертів, у 
2018-му році це гальмувало низку підписаних експортних контрактів, завдавши 
щонайменше 40 млн доларів збитку у скасованих або відкладених угодах. І це те, що 
міжнародні партнери будуть вимагати скасувати вже найближчим часом. Також Захід давно 
вимагає проведення комплексного міжнародного аудиту українського держконцерну, 
проведення якого через бюрократичні процедури затягується починаючи з 2017-го року. 
Лише в грудні 2018-го року було оголошено про скорий його початок, який обійдеться 
держконцерну в 130 млн грн і має завершитись до 30 червня 2020-го року. Цей аудит 
планується досить обширним і включатиме в себе: стратегічний консалтинг, оцінку 
корпоративного управління, юридичний огляд, діагностику та незалежний фінансовий 
аудит. Очікується, що проведення міжнародного аудиту допоможе підняти концерн до 
світових стандартів управління, а також поверне довіру суспільства, інвесторів та 
міжнародних партнерів до "Укроборонпрому", чия репутація, як ми вже зазначали, суттєво 
"підмочена" корупційними скандалами. ... 

Читати повністю >>>                                                                                     © Руслан Рудомський 

За матеріалами depo.ua 
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Україна готова розпочати масштабну закупівлю високотехно- 

логічної зброї зі США та країн-членів НАТО 
01.02.2019 

Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехноло-
гічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі 
додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.  

«Буквально вчора Президент Петро Порошенко підписав закон про закупівлю зброї 
за кордоном без посередників, який до того був підтриманий Урядом та Верховною Радою. 
Вважаю це добрим сигналом для зміцнення обороноздатності нашої держави», – заявила 
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна 
Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з представником США у Групі стратегічних радників 
високого рівня Міністерства оборони України генерал-лейтенантом Збройних Сил США 
Кітом Дейтоном. Також вона зазначила, що Україна сподівається стати активним учасником 
американської програми «Іноземне військове фінансування» (Foreign Military Financing, 
FMF). «Допомога США продовжує вдосконалювати підготовку бойових частин Збройних 
Сил України, їхнє обладнання, медичне та матеріально-технічне забезпечення. Маю надію, 
що з новим законодавством наша співпраця стане ще міцнішою», – наголосила Віце-
прем’єр-міністр. Іванна Климпуш-Цинцадзе привітала пана Кіта Дейтона з нещодавнім 
призначенням (Кіт Дейтон увійшов до групи стратегічних радників високого рівня 
27.10.2018). «Переконана, ваш унікальний досвід, знання регіону та свіжий погляд на 
ситуацію в Україні нададуть нового імпульсу та енергії для подальшого реформування 
сектору безпеки й оборони України», – підкреслила Віце-прем’єр-міністр. «Це місія, яку я 
взяв на себе. Відтак вся наша команда сфокусована на тому, щоб допомогти Україні 
впроваджувати якісні реформи оборонного сектору», – наголосив Кіт Дейтон. Нагадаємо, 
Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг 
оборонного призначення за імпортом», прийнятий Верховною Радою України 17 січня 2019 
року. За словами Президента, цей документ «дозволить Міністерству оборони України, 
Збройним Силам України, Генеральному штабу напряму закуповувати за кордоном те, що 
наші партнери по НАТО готові постачати Україні». … 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Мінекономрозвитку запускає Державний 
реєстр імпортозаміщення та кооперації в ОПК >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua, president.gov.ua 
 

 БРОНЕТЕХНІКА 

У Харкові запускають серійне виробництво  
БТР-4 із української броні 

28.01.2019 

У Харкові запускають серійне виробництво БТР-4. Машину 
доопрацювали вже з огляду на досвід бойових дій на сході. Серед правок – 
посилений корпус, повідомляє 5 канал. 

Бронемашина – розробка харківських конструкторів заводу ім.Малишева. Донедавна 
корпуси для БТР виробник замовляв в іншого підприємства. Тепер виготовлятимуть самі. 
Для цього ДП забезпечили новим швейцарським та німецьким обладнанням. БТР-4 – 
оновлена модифікація бронемашини з підсиленим корпусом. Завдяки додатковій броні 
вдається краще захистити екіпаж. Нині бронетранспортер складає останні кваліфікаційні 
іспити. Попереду –випробування на полігоні. “Пройшли випробування кульовою стрільбою 
на полігоні без зауважень, зараз останній етап – пробігом. Ми повинні пробігти близько 500 
км, перевірити мікротріщини та інші характеристики, заявлені по корпусу БТР”, – пояснив 
в.о. головного інженера заводу Борис Литвин. Оновлений БТР стане одним з більш як двох 
десятків зразків новітньої техніки, якої раніше на озброєнні в армії не було. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 

 

У 2019 році ЗСУ отримає нові БРЕМ "Лев"  
українського виробництва 

29.01.2019 

У державному оборонному замовлені на 2019 рік запланована закупка 
нових БРЕМ "Лев" виробництва Львівського бронетанкового заводу, що 
входить до складу ДК "Укроборонпром". 

Броньована ремонтно-евакуаційна машина "Лев" здатна евакуювати несправну 
військову техніку у польових умовах. Екіпаж у складі трьох осіб може також на місці 
проводити поточний ремонт. "БРЕМ "Лев" пройшла відомчі випробовування і виготовлена 
за обігові гроші Львівського БТЗ. Уже у державному оборонному замовлені є заплановані 
перші машини на 2019 р. Це аналог радянської машини БРЕМ-1, але відмінність у тому, що 
ми не використовуємо радянські і російські комплектуючі. Машина створена на базі танку 
Т-72, але на корпус доварили броню", – розповів директор Львівського БТЗ Віктор 
Андрощук. Відзначимо, попередній директор Львівського БТЗ Роман Тимків звільнений із 
посади в серпні 2018 р. через підозру в розтраті на суму 28,5 млн грн. Національне 
антикорупційне бюро України затримало екс-директора заводу і його заступника у липні 
2018 р. Суд звільнив підозрюваних із-під арешту у зв’язку з внесенням застави. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 5.ua 
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ДП «Південмаш» за 80 млн. замовив росіянам алюміній  
для американської ракети «Антарес» 

24.01.2019 

ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» 15 
січня уклав угоду з ТОВ «Промислове забезпечення «Альфа-Металл» (Росія) 
про постачання алюмінію на 80,00 млн руб., або 32,80 млн грн.  

Цьогоріч поставлять 28 найменувань алюмінієвого прокату різного сортаменту та 
одиниць виміру. Він потрібен для виготовлення заводом «Південмаш» основної конструкції 
першої ступені ракети-носія «Antares» (раніше – «Taurus II»), головним розробником якої є 
американська компанія «Northrop Grumman Innovation System» (колишня «Orbital Sciences 
Corporation»). Ракета призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію. 
Деталі замовлення невідомі, бо договір не оприлюднено, а звіт не містить специфікації. 
Завод зазначив у описі закупівлі, що конструкторська документація на виготовлення  
продукції для ракети «Антарес» передбачено безумовне використання матеріалів 
російських виробників. Якість товару має відповідати державному стандарту або технічним 
умовам, що діють в Росії, та бути підтвердженою сертифікатом якості. За даними 
російського реєстру, засновниками фірми «ПЗ «Альфа-Металл» є Дмитро Борунов і Сергій 
Горячев, а директором – Дмитро Трищенко. У вересні 2017 року «Південмаш» уже замовляв 
у неї алюміній на 245 млн руб., або 111,32 млн грн. «Південмаш» входить до сфери 
управління Державного космічного агентства України (ДКАУ), яке очолює колишній 
гендиректор ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» Павло Дегтяренко. Його попередником у 
ДКАУ був Любомир Сабадош, помічник колишнього члена Колегії ДКАУ нардепа Андрія 
Тетерука («Народний фронт»). Нині у цю Колегію входять нардепи Іван Вінник і Максим 
Курячий (обидва – «БПП»). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Керівництво Мінагрополітики провело серію зустрічей з аграрними  
міністрами країн Європи 

21.01.2019 

Відбулася низка зустрічей української делегації на чолі з в.о. Міністра 
агрополітики України Максимом Мартинюком з міністрами у сфері АПК 
країн Європи – Польщі, Литви, Естонії, Угорщини, Грузії, Латвії.  

Зустрічі проходили в рамках виставки-ярмарку «Міжнародний зелений тиждень-
2019» у м. Берлін, Німеччина. «Зелений тиждень – це унікальна можливість для 
міждержавного нетворкінгу, можливість звірити орієнтири та тренди з нашими 
європейськими партнерами та відповідно визначити напрями розвитку галузі», - 
підкреслив Максим Мартинюк. Зокрема, на зустрічі з Міністром сільського господарства та 
розвитку села Польщі Яном Ардановським було домовлено про проведення п'ятого 
засідання українсько-польської робочої групи з питань сільського господарства, останнє з 
яких проходило у 2016 році. Також сторони обговорили співробітництво у сфері 
ветеринарії, насінництва, органічного виробництва. Під час зустрічі з Міністром сільського 
господарства Литовської Республіки Гедрюсом Сурплісом сторони проаналізували прогрес 
по напрямках співпраці, визначених програмою двостороннього співробітництва Україна-
Литва на 2017-2019 роки у сфері агропромислового комплексу. На зустрічі з Міністром у 
справах сільського життя Естонської Республіки Тармо Таммом українська сторона 
висловила подяку за надану підтримку в реформуванні та вдосконаленні системи 
управління рибним господарством України і готовність до подальшої активної співпраці в 
цьому напрямі. Також було обговорено спільні дії щодо розвитку молочного сектору. За 
результатами зустрічі з Міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надь було 
домовлено у червні поточного року провести чергове засідання Українсько-угорської 
робочої групи з питань сільського господарства. Серед напрямів співпраці – торгівля,  
тваринництво та ветеринарія, карантин та захист рослин, земельні відносини, насінництво 
та селекція рослин, садівництво та виноградарство, рибальство, наукові дослідження. У ході 
зустрічі з Міністром сільського господарства Грузії Леваном Давіташвілі сторони 
поділилися досвідом впровадження новітніх технологій у систему реєстрації земель, 
ведення державного земельного кадастру, проведення електронних аукціонів та надання 
адміністративних послуг. За результатами зустрічі з Міністром сільського господарства 
Латвійської Республіки Янісом Дуклавсом було вирішено, окрім напрямів, за якими вже 
відбувається співпраця, зосередитися на питаннях розвитку дорадництва. 

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

 
 
 

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

 

Кому принадлежат крупнейшие  
агрохолдинги Украины 

22.01.2019 

UkrLandFarming Бахматюка, Kernel Веревского, "Агропросперис" 
американских инвесторов, МХП Косюка. "Астарта" Иванчика, "Мрия" 
саудитов, "Агротон" Журавлева и другие крупнейшие арохолдинги страны. 
БизнесЦензор публикует их рейтинг по размеру земельного банка. 

 
Земельные банки агрохолдингов растут. Например, еще в 2007 году общий 

земельный банк агрохолдингов составлял 1,7 млн га. По информации LFM book, в 2017 году 
суммарно агрохолдинги обрабатывали 6,25 млн га. Это 29% от угодий в пользовании всех 
с/х предприятий. В 2017 году насчитывалось 93 с/х предприятия, которые обрабатывают 
более 10 тыс. га. Крупнейшими землепользователями остаются UkrLandFarming Олега 
Бахматюка, Kernel Андрея Веревского и "Агропросперис", который принадлежит 
американскому инвестору NCH. Наибольшее количество агрохолдингов находится в 
Киевской (32), Черниговской (28) и Полтавской (26) областях. Несмотря на то, что объемы 
украинских агрохолдингов достаточно большие, в мире существуют сельскохозяйственные 
компании, которые в десятки раз опережают украинские по величине земельного банка. В 
рейтинге собраны компании, которые обрабатывают более 100 тыс. га. 

 
Агропромхолдинг «UkrLandFarming» (Земельный банк: 570 тыс. га). 
Владелец: Олег Бахматюк. Владеет Ивано-Франковскими СМИ "Репортер", "3 студия", 

"Галицкий корреспондент". В 2006 году занимал должность замглавы НАК "Нафтогаз 
Украины". В 2007 продал пакеты акций шести облгазов RosUkrEnergo (сейчас они входят в 
"Региональную газовую компанию" Дмитрия Фирташа) и создал агрохолдинг "Авангард", 
возглавив совет директоров. В 2011 году создал агрохолдинг UkrLandFarming, который в 
результате слияния с крупнейшим в Евразии яичным холдингом "Авангард" получил самій 
большой земельный банк в Украине. В 2011 вошел в состав учредителей VAB Банка, 
который в итоге обанкротился. Экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева обвинила 
Бахматюка в банкротстве банка. Бизнесмен, в свою очередь, заявлял о том, что Гонтарева 
фактически пытается уничтожить его компанию. Ukrlandfarming планирует завершить 
реструктуризацию долгов в 2019 году. В ноябре 2018 года замгендиректора Ukrlandfarming 
Игорь Петрашко сообщал, что в процессе реструктуризации компания сократила зембанк 
до 540 тыс. га. Но на сайте до сих пор значится цифра в 570 тыс. га. 

 
Агропромхолдинг «Кернел» (Земельный банк: 550 тыс. га.). 
Компания "Кернел" была основана в 1995 году. Сегодня является крупнейшим в 

мире производителем и экспортером подсолнечного масла. На ее долю приходится около 
8% мирового производства подсолнечного масла. Продукция поставляется более чем в 60 
стран мира. Кернел производит продукцию под торговыми марками "Щедрий Дар", 
"Стожар", "Qlio", "Чумак", "Маринадо", "Blanc", "Kernel" и "Premi". Владельцы: крупнейшим 
акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский, (39,47% акций). 
Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой является Виталий 
Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела". Хомутынник – сопредседатель депутатской 
группы "Видродження" в Верховной раде. Веревский в 19 лет стал зернотрейдером, работал 
замдиректора Полтавской областной дирекции "Хлеб Украины". В 2002-2013 годах был 
народным депутатом от разных фракций. 

 
Агропромхолдинг «Агропросперис», NCH (Земельный банк: 400 тыс. га.) 
"Агропросперис" – крупнейший производитель и экспортер сельскохозяйственных 

культур Черноморского региона. В портфель NCH в Украине также входит "Агропросперис 
Банк". Единственным акционером банка является "Агро Холдингс (Юкрейн) Лимитед", 
дочерняя компания инвестиционного фонда NCH Capital (США). Владельцы: основатели 
NCH Capital Джордж Рор и Морис Табасиник – американские бизнесмены. 

 
 
 
 
 

Агропромхолдинг «Мироновский хлебопродукт» (Земельный банк: 370 тыс. га.) 
"Мироновский Хлебопродукт" (МХП) – крупнейший производитель курятины в 

Украине. Доля на рынке мяса курицы: 38% по данным АМКУ. По оценкам самой компании, 
она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг основан в 1998 году. Сегодня 
производит продукцию под ТМ "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" і Qualiko. В июне ООО 
"Винницкая птицефабрика" открыла новую линию производства, которая станет 
мощнейшей в мире линией по производству курятины. Владелец: миллиардер Юрий 
Косюк. Ранее был первым заместителем главы Администрации президента Петра 
Порошенко. С 2014 года – его внештатный советник. В 2017 году предприятия Косюка 
получили 1,4 млрд грн государственных дотаций из 4 млрд грн предусмотренных. В 2018 
его компаниям в качестве дотаций перечислено 812 млн грн. 

 
Агропромхолдинг «Астарта-Киев» (Земельный банк: 250 тыс. га.) 
"Астарта" – крупнейший производитель сахара в Украине. Компания основана в 1993 

году. До 2020 года в планах компании – нарастить земельный банк до 400 тыс. га. Также 
агрохолдинг специализируется на молочном животноводстве. Компания является одним из 
крупнейших производителей молока и переработчиков сои. Владелец: соучредитель и 
гендиректор агрохолдинга Виктор Иванчик. Жене Ирине и ее сыну Александру Савилову 
принадлежит доля в сети ресторанов быстрого питания Salateira. 

 
Агропромхолдинг «Мрия-Агрохолдинг» (Земельный банк: 165 тыс. га.) 
Растениеводческий агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году.В сентябре 2018 года 

компания The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co. (SALIC) из Саудовской Аравии, 
специализирующаяся на инвестициях в с/х производство, приобрела агрохолдинг. Историю 
дефолта, реструктуризации долгов и продажи "Мрии" можно прочесть здесь. Ранее 
сообщалось, что после завершения сделки "Мрия" продолжит свою операционную 
деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC – Continental Farmers Group. 
Последняя арендует 45 тыс. га земель на территории Львовской области. Так, суммарный 
земельный банк нового холдинга составит 210 тыс. га.  Владелец: SALIC. 

 
Агропромхолдинг «Агротон» (Земельный банк: 151 тыс. га.) 
Компания была основана в 1992 году. Занимается выращиванием подсолнечника, 

пшеницы и животноводством. Владелец: основатель холдинга Юрий Журавлев. Ранее был 
народным депутатом от "Партии регионов". Журавлев начинал бизнес с производства и 
реализации меда. В 1992 году основал несколько компаний-производителей мёда в 
Луганской области. "Агротон" стал одной из ведущих фирм-производителей мёда в 
области. В 1997 году компания занялась выращиванием с/х культур, на чем 
специализируется до сегодня. 

 
Агропромхолдинг «ИМК» (Земельный банк: 129,6 тыс. га.). 
ИМК основана в 2007 году. Агрохолдинг специализируется на выращивании 

зерновых, масличных культур и картофеля, а также является одним из крупнейших 
производителей молока в Украине. Владелец: Александр Петров. Ранее был владельцем 
корпорации "Клуб Сыра". В 2007 году он продал сыродельную корпорацию за $200 млн 
российской инвестиционной компании "Ренессанс Капитал". А управляющую компанию 
ЗАО "Клуб Сыра" переименовал в "Индустриальную молочную компанию" (ИМК). 

 
Агропромхолдинг «AgroGeneration» (Земельный банк: 120 тыс. га.).  
Компания основана в 2007 году французским бизнесменом Шарлем Бегбедером. В 

2013 произошло слияние AgroGeneration и Harmelia, в результате чего зембанк вырос до 
сегодняшних объемов. Владельцы: согласно условиям сделки, 62% акций объединенной 
компании отошло владельцам Harmelia (инвестиционному фонду компании SigmaBleyzer 
Southeast European Fund IV), остальные 38% - акционерам прежней компании 
AgroGeneration. Председателем совета директоров новой компании стал Майкл Блейзер, 
президент компании SigmaBleyzer. Президентом был назначен Джон Шморгун (экс-
президент компании Harmelia). Компания SigmaBleyzer – один из крупнейших 
международных инвестиционных фондов в Восточной Европе. В Украине контролирует 
"Воля-Кабель", сеть магазинов "Космо" и Полтавскую кондитерскую фабрику. Совладельцы 
SigmaBleyzer – братья Майкл и Лев Блейзеры. 

 
Агропромхолдинг «Эпицентр К» (Земельный банк: около 120 тыс. га.) 
"Эпицентр К" занимается торговой деятельностью, а также производством 

зерновых, бобовых и масличных культур. В 2015 группа компаний основала "Агрохолдинг 
2012", который изначально не имел земельного банка. В 2016 "Эпицентр К" приобрел 
"Винницкую агропромышленную группу" Владимира Берцьося. А в 2017 купил 10 
предприятий у международного трейдера Glencore и "Оболонь Агро" Александра 
Слободяна.  Владельцы: Александр и Галина Гереги. Александр – народный депутат, глава 
подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования комитета ВР по 
вопросам налоговой и таможенной политики. Галина Герега в 2011-2014 годах была 
секретарем Киевскоого городского совета. 

 
Агропромхолдинг «Укрпроминвест-Агро» (Земельный банк: 116,5 тыс. га.) 
"Укрпроминвест-Агро" специализируется на выращивании и переработке зерновых, 

производстве сахара и животноводстве (молочном и мясном). Владелец: президент Петр 
Порошенко. Ему также принадлежит кондитерская корпорация Roshen, Международный 
инвестиционный банк и "5 канал". 

 
Агропромхолдинг «Агрейн» (Земельный банк: 110 тыс. га.) 
Агрохолдинг занимается выращиванием и хранением зерновых и масличных 

культур, а также животноводством. Владелец: согласно YouControl, 91% акций 
принадлежит Андрею Барткиву и 9% Павлу Овчаренко. Павел Овчаренко на данный 
момент является руководителем компании "Укртатнафта", которая входит в группу 
"Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2003 году он возглавлял 
компанию, но в последствии был уволен. Вернулся в " Укртатнафту" в 2007 году. 
"Укртатнафта" управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом - 
Кременчугским НПЗ. В апреле 2017 было заявлено, что "Агрейн" завершает свою 
деятельность в Украине по итогам 2016 года. Основной причиной назван отказ одного из 
акционеров компании от пополнения уставного капитала для оплаты приобретенных 
сельскохозяйственных активов - корпоративных прав в с/х предприятиях в шести областях 
Украины.  На 1 января 2017 года у компании в Украине остались три предприятия, в 
которых работали только их директора ("Агрейн менеджмент", "Милли Агро", "Прайм лайн 
элеватор"). Дальнейшая судьба этих предприятий должна была решиться в 2017 году. В 
марте 2017 Овчаренко разыскивался Интерполом. Ему инкриминировали присвоение или 
растрату чужого имущества, совершенного в особо крупных размерах. Но уже в ноябре МВД 
сняло Овчаренко с розыска. На данный момент "Агрейн" не находится на стадии 
прекращения деятельности. Более того, владеет 17 агропредприятиями в 6 регионах, и 
развивает растениеводство, животноводство, элеваторный бизнес и транспортные услуги. 
 

Читать полностью >>>          © Элина Редих Читайте также: Рейтинг долгов 
украинских агрохолдингов >>> 

По материалам biz.censor.net.ua 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/kerivnictvo-minagropolitiki-provelo-seriyu-zustrichej-z-agrarnimi-ministrami-krayin-yevropi-zelenij-tizhden-2019
https://biz.censor.net.ua/resonance/3104454/komu_prinadlejat_krupneyishie_agroholdingi_ukrainy
https://biz.censor.net.ua/resonance/3088631/reyiting_dolgov_ukrainskih_agroholdingov
https://biz.censor.net.ua/resonance/3088631/reyiting_dolgov_ukrainskih_agroholdingov
http://minagro.gov.ua/
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 і зокрема 

Кернел планирует в 2019 МГ экспортировать  
8 млн т продукции 

22.01.2019 

Компания «Кернел» до конца 2019 МГ планирует удвоить объемы 
экспорта продукции и поставить 8 млн т (4,4 млн т продукции в I полугодии 
2019 МГ). Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Указывается, что согласно данным Stark Research по итогам I полугодия 2019 МГ 
«Кернел» занимает первое место в рейтинге украинских экспортеров масла, зерновых и 
масличных культур. Наибольший отрыв от других участников рынка компания 
продемонстрировала в сегменте экспорта масла, почти вдвое опередив компании COFCO и 
Bunge. «В первую пятерку по объемам импорта нашей продукции в течение I полугодия 
2019 МГ вошли Нидерланды, Испания, Кения, Китай и Индонезия. Значительно 
увеличились объемы экспорта в страны Восточной Африки и Юго-Восточной Азии, в 
частности в Филиппины. В то же время проблемы с уровнем воды в реках Северной Европы 
привели к временному снижению поставок в этот ключевой для нашей компании регион. В 
наших планах поддерживать взятый высокий темп и по итогам сезона в 2 раза увеличить 
результат, достигнутый в I полугодии», — комментирует руководитель отдела трейдинга 
зерна Оксана Карабин. Напомним, что компания «Трансбалктерминал» («Кернел») в порту 
Черноморск в 2018 г. установила свой исторический рекорд по грузообороту. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Отчет компании «Кернел» 
за ІІ кв. 2019 ФГ >>>  

По материалам latifundist.com 
 

Чешский фонд Mabon увеличит свою долю  
в агрохолдинге до 63% 

23.01.2019 

Чешский фонд Mabon, крупнейший акционер датской Agromino с 
долей 43,05%, увеличит свою долю в агрохолдинге до 63,3%. Об этом 
сообщил Agromino на своем сайте, передает fixygen.ua 

По результатам обязательного предложения Mabon относительно выкупа акций и 
варрантов Agromino, владельцы ценных бумаг согласились продать крупнейшему 
акционеру компании 3,5 млн акций и 101,3 млн (или 50,8%) варрантов. Таким образом, 
Mabon станет владельцем 63,3% акций и 50,8% варрантов Agromino. "Совет директоров 
Mabon решил не продлевать период принятия предложения (о выкупе – ИФ). Ожидается, 
что выплата вознаграждения акционерам Agromino, принявшим предложение, начнется 23 
января 2019 года", - указано в сообщении. Как сообщалось, крупнейший акционер Agromino 
Петр Крогман (Petr Krogman, фонд Mabon) в сентябре 2018 г. сообщил о намерении 
увеличить свою долю в компании с 30,1% до 43,05%. В ноябре Антимонопольный комитет 
Украины предоставил разрешение на приобретение свыше 25% акций Agromino чешскому 
инвестфонду Mabon, предварительно оштрафовав его за приобретение контроля над 
компанией без разрешения комитета. В декабре 2018 года Mabon заявил об обязательном 
предложении относительно выкупа акций и варрантов Agromino. Цена выкупа акций – SEK 
17 ($1,87), варрантов – SEK 0,0034 ($0,0004). Общий объем акций и варрантов Agromino, не 
принадлежащих Mabon, составлял около SEK 169,3 млн ($18,7). Agromino за январь-
сентябрь 2018 года получила EUR6,3 млн чистого убытка против EUR6,6 млн чистой 
прибыли за аналогичный период 2017 г. Agromino (ранее – Тrigon Agri) создана в 2006 году. 
Специализируется на зерновом и молочном производстве, торговле сельхозкультурами. 
Владеет активами в Украине, РФ и Эстонии. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Арабский инвестфонд SALIC продолжил земельную  

экспансию в Украине 
24.01.2019 

SALIC приобрела доли AlMarai и SGAF у Объединенной фермерской 
холдинговой компании (United Farmers Holding Company), что составило 66% 
оплаченного акционерного капитала. 

В рамках сделки под управление SALIC перешло 44 тыс. га сельхозземель в западной 
Украине, где выращивается пшеница, кукуруза и кормовые культуры. "Приобретение SALIC 
соответствует стратегии компании по инвестированию в специализированные 
сельхозкомпании в рамках ее миссии и стратегии продбезопасности Королевства", - 
отметили в SALIC. Salic занимается обеспечением продовольствием населения Саудовской 
Аравии и принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства. Напомним, 12 
сентября Mriya Farming PLC (Великобритания) и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and 
Livestock Investment Company, Великобритания) объявили о заключении договора купли-
продажи большинства сельскохозяйственных активов группы Мрия. 

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

 
Операційні результати діяльності МХП за четвертий квартал і дванадцять  

місяців 2018 р., які закінчились 31 грудня 2018 р. 
24.01.2019 

MHP SE, материнська компанія міжнародної агропромислової 
компанії-лідера, оголошує операційні результати своєї  діяльності за 
четвертий квартал і дванадцять місяців, які закінчились 31 грудня 2018 р.  

 

Виробництво курятини і пов’язана діяльність. Починаючи з 2 кв. 2018 р. МХП 
запустив виробничі ділянки другої черги Вінницького птахокомплексу («Комплекс»): три 
виробничі  майданчики (бригади) та забійний цех Комплексу поступово збільшували 
виробничі потужності протягом другого півріччя 2018р. Інші потужності Компанії з 
виробництва м’яса птиці протягом звітного періоду, як і раніше, працювали на повну 
потужність. У 4 кв. 2018 р. обсяги виробництва курятини зросли на 13% до 159 431 тонн (4 
кв. 2017 р.: 141 544 тонн); протягом 12 міс.  2018 р. збільшилися на 9% до 617 943 тонн (12 
міс. 2017 р.: 566 242 тонн), завдяки збільшенню виробництва курки більшої ваги, 
зменшення відсотка вибірки птиці, а також у результаті запуску нових майданчиків 
вирощування птиці другої черги. Річний обсяг продажів курятини зріс на 11% і склав 593 
527 тонн згідно стратегії з маркетингу та експортних продажів. Обсяг продажів курятини 
на внутрішньому ринку (як свіжої так і замороженої) залишається стабільним рік до року.  

 

Рослинна олія. У 4 кв. 2018 р. продажі соняшникової олії МХП зросли на 10% і 
склали 74 108 тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. За 12 міс. 2018 р. 
експорт соняшникової олії залишився відносно стабільним та склав 315 079 тонн, в 
результаті зміни умов постачання, а також збільшення залишків соняшникової олії, що 
будуть реалізовані в першому кварталі 2019 р. У 4 кв. 2018 р. експорт соєвої олії зріс на 
158% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склав 12 268 тонн, сукупно за 
12 міс. 2018 р. експорт зріс на 83% і склав 50 044 тонн, частково в результаті 
відстрокованого контракту приблизно на 6 000 тонн олії з 4 кв. 2017 р.  на січень 2018 р., а 
також за рахунок низької бази порівняння за 12 міс. 2017 р. Також МХП продає соєвий шрот 
третім особам. Використовуючи вироблені всередині Компанії соняшниковий та соєвий 
шроти в якості ключового компонента для комбікорма, Компанія розглядає експорт 
рослинних олій як один з «природніх методів хеджування» для накопичення додаткових 
валютних надходжень і захисту від нестабільності національної валюти.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Результати позачергових 
зборів акціонерів >>> 

За матеріалами proagro.com.ua 

Kusto Agro приобретает два агропредприятия  
AgroGeneration в Житомирской обл. 

25.01.2019 

Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение компании 
Kusto Agro PTE.LTD (Сингапур) на приобретение частей в уставном капитале 
двух агропредприятий в Житомирской области. 

Приобретение обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высших органах 
управления обществ. ООО «Аграрный фонд Терещенко» зарегистрирован в с. Троща 
Чудновского района, сельскохозяйственное ООО «Лещинское» — в с. Лещин Житомирского 
района. Отметим, оба предприятия входят в состав агрохолдинга AgroGeneration. Компания 
«Аграрный фонд Терещенко» специализируется на выращивании зерновых и масличных 
культур: пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника, оптовой торговлей зерном. 
Имеет мощности складирования и хранения. Компания «Лещинское» специализируются на 
на выращивании зерновых и технических культур, а также занимается производством 
неочищенных растительных масел и жиров, круп, хлебобулочных изделий. Основано в 1992 
г. Как известно, группа «Кусто Агро» является частью международного холдинга Kusto 
Group, основанного в конце 90-ых годов. История компании началась с горнодобывающей 
отрасли и на сегодня включает в себя еще проекты в нефтяной промышленности, 
девелоперской деятельности, производство строительных материалов, энергетике и 
сельском хозяйстве. Сегодня Kusto Group реализует проекты в России, Казахстане, Украине, 
Вьетнаме, Китае, Турции и Грузии. Группа «Кусто Агро» была основана для построения 
вертикально-интегрированной компании в области аграрного сектора Украины. 
Земельный банк «Кусто Агро» — 12 тыс. га. Согласно аналитической системе YouControl, 
конечный бенефициарный собственник «Кусто Агро» — Талгат Турумбаев. 

Читать полностью >>>  
По материалам elevatorist.com 

 
Компанія "Арніка" в 2019 році хоче експортувати 70 тис. тонн  

органічної продукції 
28.01.2019 

Агропромислова група "Арніка" в 2019 році планує експортувати 70 
тис. тонн органічної продукції. Про це повідомляє служба новин порталу 
proagro.com.ua з посиланням на прес-службу компанії 

Як повідомляє сайт, це більш ніж удвічі перевищить показник 2018 року, коли було 
експортовано 32 тис. тонн органіки. Торік компанія освоїла відправлення продукції 
морськими судами і відвантажила більше 3 тис. тонн кукурудзи для ринку Італії. Водночас у 
2017 році "Арніка" експортувала лише 10 тис. тонн органічної продукції. 

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

 
Французька AgroGeneration продасть права оренди в Житомирській  

і Тернопільській областях за 19 млн євро 
31.01.2019 

Французька група AgroGeneration з активами в Україні підписала 
угоди про продаж прав оренди на 28,500 га (27% земельного банку групи) в 
Житомирській і Тернопільській областях за 19 млн євро.  

Ціна угоди включає право оренди землі та біологічні активи, а техніка і інвентар 
будуть продані окремо. Після її завершення, AgroGeneration буде обробляти близько 80 000 
га землі, з яких 10 000 га – у Львівській обл., 70 000 га – в Сумській і Харківській. Компанія 
отримала $23 млн на фінансування врожаю-2019 у свого банківського партнера «Альфа-
Банку», а також поповнить фінансування угодами про передоплату з ключовими торговими 
партнерами. Перевірка, яка може привести до коригування цін, повинна бути завершена до 
кінця лютого 2019 р. У той же час AgroGeneration отримала близько 15% передоплати за 
продаж землі. Решту суми отримає протягом 9 місяців після завершення перевірки. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
Ukrlandfarming виступає за природні добрива в 

українському землеробстві 
01.02.2019 

Поліпшити показники грунту і врожайність культур можна завдяки 
використанню власних органічних добрив. Про це заявив топ-менеджер ГК 
Ukrlandfarming українського бізнесмена Олега Бахматюка. 

"Укрлендфармінг", що має розвинену тваринницьку складову, використовує для 
поліпшення грунтів власні органічні добрива. Це дозволяє не тільки підвищити 
врожайність і покращувати якісні показники грунту, але і здешевити харчування рослин. 
"Ми обов'язково використовуємо органічні добрива - більш 267 тис. т гною і понад 75 тис. т 
пташиного посліду - як побічний продукт діяльності тваринницького підрозділу. Органічні 
добрива попередньо частково компостуються, - прокоментував виданню «Деловая 
столица» Володимир Фантух, заступник генерального директора з інновацій групи 
компаній "Укрлендфармінг". - Надалі вони згідно з розробленими технологічними картами 
вивозяться і вносяться під культури. В основному зазначені добрива використовуються в 
кормових сівозмінах для отримання максимальних врожаїв кормових культур". 
Застосування органічних добрив не тільки збагачує грунт поживними речовинами, а й 
покращує її фізико-хімічні властивості, такі як аерація. А також сприяє зниженню 
кислотності, запобігає запливанню грунтів. За рахунок внесення органічних добрив аграрії 
зменшують навантаження на мінеральну складову імпортних комплексних добрив в 
сівозміні. Відзначимо, Ukrlandfarming завдяки правильним методам обробки землі вирішує 
проблему з накопиченням і правильним використанням вологи земель півдня України, які 
страждають від зневоднення. З 60,4 млн га, на яких розташована Україна, 23-25 млн га 
страждають від нестачі вологи. Глобальне потепління і відсутність розвиненої системи 
зрошення робить брак вологи в грунті критичною проблемою для землеробства.  
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Ukrlandfarming підтримує 
розвиток спорту в регіонах >>> 

За матеріалами прес-служби «Ukrlandfarming» 
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Компания  «Астарта» подала в суд 
на акционера 

01.02.2019 

Крупнейший агропромышленный холдинг «Астарта» переживает 
внутренний конфликт между нынешними и прошлыми акционерами. Об 
этом сообщает служба новостей портала ubr.ua 

Пресс-служба холдинга предупредила держателей акций о том, что в компании 
возникли разногласия с бывшим совладельцем одной из дочерних компаний группы, 
который владел 0,98% акций. В компании сообщили, что миноритарий остался не доволен 
условиями выкупа его акций, при этом отметили, что претензии носят нематериальный 
характер. «Астарта» подала встречный иск и уверяет, что конфликт не отразится на 
операционной деятельности и финпоказателях компании. Отметим, конфликты с 
миноритариями – не редкий случай в Украине. Самым громким по праву можно считать 
кейс 2006-го года, когда совладельцы заблокировали продажу Укрсоцбанка итальянской 
группе Banca Intesa за $1,16 млрд. Как сообщалось ранее, «Астарта» в конце декабря 2018 г. 
завершила сезон сахароварения. Общее производство сахара составило 352 тыс. тонн. 
«Заводы компании продолжили позитивную динамику повышения энергоэффективности 
производства и качества продукции. По сравнению с 2017 г. потребление энергии на тонну 
переработки уменьшилось на 5%. Доля сахара высшей категории составила 87% (в том 
числе экстра-класса - 16%) от общего объема производства. Также в этом сезоне сахарным 
заводам удалось увеличить свою продуктивность в среднем на 4% к плану», - говорится в 
сообщении. Производство гранулированного жома выросло на 9% до 47 тыс. тонн. Как 
уточняется, урожай сахарной свеклы с учетом сокращения посевов был меньше, чем в 2017 
году, и составил 1,8 млн т. «В 2018 году в «Астарте» собран исторически максимальный 
урожай зерновых и масличных культур - 1,065 млн тонн, что на 35% больше по сравнению с 
предыдущим годом. В том числе кукурузы намолочено более 620 тыс. тонн со средней 
урожайностью 9,8 тонн/га, а в некоторых агрофирмах - 11,5 тонн/га и выше», - сообщили в 
компании. Объемы переработки сои были стабильными, «Глобинский перерабатывающий 
завод» компании работал на полную мощность. Производство соевого шрота составило 158 
тыс. тонн, соевого масла - 40 тыс. тонн, гранулированной соевой оболочки - 10,6 тыс. тонн. 
В прошлом году «Глобинский перерабатывающий завод» прошел сертификацию по 
международному стандарту GMP +B2, а также внедрил систему 5S как инструмент 
бережливого производства. Производство молока в хозяйствах компании составило 102 
тыс. тонн. Средний надой на корову сохранился на уровне 7,2 тонн в год, при этом 
существенно повысились качественные показатели молока: выросло содержание жира и 
белка, а доля молока экстра-сорта впервые достигла 33% от общего объема производства. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Американский акционер Астарты 
увеличил долю в компании >>>  

По материалам ubr.ua, agroportal.ua 
 

В "Аграрному фонді" підозрюють, що в них  
вкрали зерна на 200 млн. грн. 

01.02.2019 

Невідомі машини завантажують зерно, яке, ймовірно, належить 
"Аграрному фонду", і зберігається на шести елеваторах. Про це повідомляє 
прес-служба підприємства, передає epravda.com.ua 

"Охорона шести елеваторів, які належать до групи компаній ТОВ "Агроінвестгруп", 
не допустила співробітників ПАТ "Аграрний фонд" на територію підприємств для планової 
перевірки", - йдеться в повідомленні. Зокрема, співробітники не були допущені на 
"Березівський елеватор", "Білгород-Дністровський елеватор", "Ізмаїльський елеватор", 
"Раухівський елеватор", "Аліягський елеватор", "Заплазький елеватор". "Між ПАТ "Аграрний 
фонд" і кожним із цих елеваторів укладено договори на зберігання зерна пшениці, 
кукурудзи та соняшнику. Відповідно до умов договору, співробітники ПАТ "Аграрний фонд" 
мають право здійснювати планові перевірки з 1 по 10 число кожного місяця", - заявили в 
держпідприємстві. Повідомляється, що керівники елеваторів і "Агроінвестгруп" не 
виходять на зв'язок. "Тим часом на декількох елеваторах відбувається завантаження 
машин. Не виключено, що відвантажується саме зерно, яке належить "ПАТ "Аграрний 
фонд", - йдеться у повідомленні. "Щоб не допустити розкрадання державного майна, 
співробітники ПАТ "Аграрний фонд" вже подали заяву до Головного управління 
Національної поліції в Одеській області з проханням розпочати досудове розслідування, 
оскільки вчинені дії мають ознаки кримінального правопорушення", - заявили в Фонді. У 
разі привласнення, розтрати або крадіжки зерна будуть завдані збитки державі в особі 
"Аграрного фонду" у розмірі близько 200 мільйонів гривень. Нагадуємо: "Аграрний фонд" 
заснований в 2013 році, власником 100% акцій товариства є держава в особі Міністерства 
аграрної політики та продовольства. Основний вид діяльності - закупівля зернових за 
форвардними контрактами, продаж мінеральних добрив. "Аграрний фонд" входить до топ-
10 найбільш прибуткових державних підприємств агросектору. Протягом 2016-2018 років 
ПАТ "Аграрний фонд" сплатив державі 211,5 млн грн дивідендів. 

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

 

Крупнейший агрохолдинг Юга Украины  
на грани банкротства - СМИ 

02.02.2019 

Группа Агроинвестгрупп, которая обрабатывает более 30 тыс. га, 
может находиться на грани банкротства. Об этом сообщает Латифундист со 
ссылкой на представителей предприятий-контрагентов компании. 

По словам собеседников сайта, компания прекратила рассчитываться по 
контрактам, а ее собственники и руководство, в том числе входящих в нее предприятий - 
скрываются. Вместе с тем, кредиторы компании заявляют, что группа прекратила 
рассчитываться по долгам и не выходит на контакт. По словам банкиров, долговое бремя 
компании - не менее $70 млн. По неофициальным данным, собственники Агроинвестгрупп 
распустили штат компании. Согласно реестру юридических лиц, собственником 
Агроинвестгрупп является Николай Кучеренко. Согласно информации, опубликованной на 
сайте компании, Агроинвестгрупп была основана в 2008 году и в настоящее время является 
одним из крупнейших агрохолдингов на юге Украины. Компания обрабатывает более 30 
000 га земли в Одесской области. В структуру компании входит больше 20 элеваторов. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.liga.net 
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У НААН відзвітували про виконання наукових  
програми в галузі ґрунтових ресурсів 

31.01.2019 

В рамках виконання програми «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, 
збалансоване використання та управління» науковцями у 2018 р. виконано 
56 фундаментальних, прикладних і пошукових завдань. 

Виконавцями програми стали Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. 
Соколовського та ще 11 наукових установ Національної академії аграрних наук України. 
Загальна сума фінансування проведених досліджень за минулий рік становила 13,5 млн 
грн, повідомили в НААН. Наукова робота проводилися за трьома підпрограмами. Перша з 
яких - збалансоване використання, прогноз і стале управління ґрунтовими ресурсами. 
«Науковці удосконалили методику картографування ґрунтового покриву, запропонували 
алгоритм ґрунтового обстеження з використанням існуючих картографічних матеріалів, 
даних дистанційного зондування та аерофотозйомки. Результати роботи були використані 
для доповнення Стратегії зрошення та дренажу в Україні, для Національного плану дій 
щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, створення Концепції досягнення 
нейтрального рівня деградації, рекомендацій щодо обґрунтування меліоративних 
навантажень на землі Інгулецької зрошувальної системи, підготовки наукових видань і 
розпоряджень Кабінету міністрів», - йдеться в повідомленні. Друга підпрограма мала на 
меті розробити систему оцінювання стійкості ґрунтів до антропогенних навантажень та 
заходи з охорони їх від деградації. Науковцями розроблено методику оцінювання 
екологічного стану ґрунтів за умов техногенного навантаження. Третя підпрограма 
виконана в галузі агрохімії передбачала розробку інноваційний засад інтегрованого 
управління живленням сільгоспкультур за різних ґрунтово-кліматичних умов. «За 
підсумками роботи видано 10 книг, 2 концепції, 4 рекомендації, 2 навчальні посібники, 
більше 200 наукових статей, міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія і 
ґрунтознавство». Отримано 20 об’єктів інтелектуальної власності», - розповіли в НААН. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами superagronom.com 
 
 

Мінагро розробило проект порядку інвентаризації  
земель сільгосппризначення 

01.02.2019 

Міністерство агрополітики України оприлюднило проект постанови 
КМУ “Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель”. 
Проект постанови розміщено на сайті Мінагрополітики. 

 “Проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення 
інвентаризації земель» (далі – проект постанови) розроблено на виконання абзаца другого 
пункту 2 розділу ІІ Закону України від 10 липня 2018 р. №2498-VІІІ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення 
в Україні»”, - йдеться у пояснювальній записці до проекту. Передбачається, що Порядок 
проведення інвентаризації землі встановлює вимоги до проведення інвентаризації земель 
під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із 
землеустрою. За результатами інвентаризації до Держгеокадастру буде внесено 
інформацію про нерозподілені, незатребувані земельні ділянки, земельні ділянки під 
польовими дорогами, лісозахисними смугами та сам масив земель сільськогосподарського 
призначення. Також буде внесено відомості про стан земель, розміри та кількість 
земельних ділянок, що дозволить створити інструмент контролю за змінами, що 
відбуваються, та персоніфікувати відповідальність за використання земельних ділянок не 
за цільовим призначенням або з порушенням законодавства. Інвентаризація 
сільськогосподарських земель та оформлення прав на них сприятиме наповненню місцевих 
бюджетів завдяки платі за землю та надасть можливість землекористувачам скористатися 
механізмом консолідації, закладеним у законі про вирішення питання колективної 
власності на землю. Додатковим ефектом від інвентаризації земель державної та 
комунальної власності стане підвищення оперативності та якості рішень органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування про передачу громадянам та юридичним 
особам у власність або користування земельних ділянок. Як повідомляв Укрінформ, з 1 
січня 2019 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні" від 10 липня 2018 року. 
Законом передбачено розширення можливостей органів місцевого самоврядування щодо 
використання сільгоспземель. 20 грудня 2018 року Верховна Рада вдесяте продовжила дію 
в Україні мораторію на продаж сільгоспземель. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами ukrinform.ua 
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MV Cargo встановив автоматичні  
пробовідбірники для зерна 

25.01.2019 

На зерновому терміналі MV Cargo в порту "Южний" (Одеська область) 
встановили автоматичні пробовідбірники для зерна. Про це повідомляє 
"ПроАгро Груп" з посиланням на прес-службу компанії. 

 

Завдяки новим пробовідбірникам процес аналізу зерна триває 15-18 хв, з яких 6-8 хв 
триває відбір проб і ще близько 10 хв - визначення якості. "Відбір проб та доставлення їх в 
лабораторію - дуже відповідальний момент, тому обов'язково відбувається за участю 
служби безпеки", - зауважили в MV Cargo. Довідка. MV Cargo - компанія, створена для 
реалізації інвестиційного проекту найбільшої всесвітньої корпорації Cargill. Проект 
передбачає будівництво нового зернового терміналу, який зможе забезпечувати до 10% 
всього українського експорту зернових. За оцінками компанії, робота терміналу буде 
приносити державі як мінімум 600 млн грн щорічно. На підприємстві буде створено 500 
робочих місць. Cargill Inc. - найбільша світова приватна компанія, що інвестує в харчове 
виробництво. Компанія працює в 68 країнах світу, займається продажами зерна, олії, цукру 
та інших продуктів. Також є найбільшим виробником сільськогосподарської продукції. 
Дохід корпорації в 2016 році склав $107,1 млрд. 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами proagro.com.ua 
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Grain Alliance планирует удвоить элеваторные  
мощности в 2019 г 

25.01.2019 

Компания Grain Alliance планирует в этом году удвоить объемы 
хранения на своих элеваторах. Такая необходимость вызвана увеличившимся 
земельным банком компании.  

«Наш банк земли развивается с каждым годом. За последние 2 года у компании 
вырос зембанк в Черниговской области. Наш элеватор в Нежине, 24-тысячник, уже в этом 
году сделал почти тройной оборот, и планирует сделать еще 3,5 на протяжении следующих 
2 месяцев. Но нам этих объемов все равно не хватает», - рассказал коммерческий директор 
Grain Alliance Таир Мусаев на конференции «ПроАгро» «Элеватор-2019». Он также добавил, 
что сейчас акционеры компании рассматривают возможность даже не удвоить, а утроить 
элеваторные мощности. Отметим, Яготинский элеватор (ХПП «Агросвит») Grain Alliance 
(«Барышевской зерновой компании») в г.Яготин Киевской обл. по состоянию на 24 января 
2019 г. отгрузил 4 тыс. тонн подсолнечника и 300 тонн кукурузы. Отмечается, что, начиная 
от вхождения предприятия в состав компании в 2006 г., его мощность возросла с 15 тыс. 
тонн — до более 50 тыс. тонн единовременного хранения, а также на элеваторе было 
обновлено оборудование и установлены дополнительные силосы для хранения зерна. В 
прошлом году элеватор активно принимал пшеницу, подсолнечник и кукурузу. Напомним, 
Нежинский элеватор Grain Alliance (Барышевской зерновой компании) с начала 2019 г. 
принял на хранение 3 тыс. т зерна и отгрузил свыше 3 тыс. т кукурузы. 

Читать полностью >>>  
По материалам elevatorist.com 

 
У 2018 році елеватор Cygnet прийняв  

рекордну кількість зерна 
28.01.2019 

Минулий сезон став рекордним у роботі елеватора компанії Cygnet: 
вперше за всю історію діяльності було прийнято 292 тис. т зерна, що на 29% 
більше порівняно з 2017 роком. 

У розрізі культур на елеваторі Cygnet було прийнято: 28 тис. т пшениці, 17 тис. т сої 
та 247 тис. т кукурудзи. «У цьому році ми також заклали кукурудзу в полімерні рукави – 
загальним обсягом 147 тис. т. Це ще один наш рекорд. Якщо б ці рукави скласти у ланцюг, 
то його довжина дорівнювала б відстані у 100 км», – розповідає Сергій Гуцулюк, начальник 
елеватора ТОВ «Сігнет-Центр». Потужності елеватора Cygnet дозволяють в день приймати 
5,5 тис. т зерна. Крім того, завдяки високій продуктивності елеватора відвантаження 
можливе в обсягах 200 т/год. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Cygnet 

 
Строительство элеваторов: ТОП объектов  

а 2018 г. и планы на 2019 г. 
28.01.2019 

Последние два года в Украине наблюдается очередной бум 
строительства зернохранилищ. Элеваторные мощности наращивают крупные 
холдинги, средние компании, и все чаще фермеры.  

Зерновой рынок в Украине, несмотря на его проблемность, остается одним из 
главных прибыльных направлений, из которого никто не уходит по собственной воле. 
«Старожилы» рынка наращивают земельные активы, увеличивают урожайность, и под этот 
урожай «растят» свои элеваторы. В тоже время поднакопившие «жирку» и продуманные 
фермеры, стараются уменьшить расходы на услуги сторонних зернохранилищ и строят 
свои собственные. Есть еще третья категория инвесторов. Пару лет назад они даже не 
думали идти в зерно, будучи от него еще дальше, чем декабристы от народа, но увидели 
деньги в отрасли и начали впрыгивать в этот поезд. Они стремительно обзаводятся 
землями, строят элеваторы или портовые терминалы. Есть еще меньшинство, которое 
инвестируют в зернохранилища, не имея своих земель, в расчете заработать на услугах, 
перевалке или переработке, но они в меньшинстве. Посодействовала расширению 
элеваторных мощностей в прошлом году и «Укрзализниця».  Она всем выписала 
«волшебный пендель» проблемами с перевозками. Если нет возможности везти зерно в 
порт - значит, его нужно где-то хранить. Нужно хранить - приходится строить. В итоге, в 
прошлом году были возведены десятки линейных и 3 новых портовых элеватора. … 

ФОРСАЖ 2018 г. >>>  
По материалам elevatorist.com 
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Структура експорту овочів закритого 
ґрунту в Україні 

25.01.2019 

Більше двох третин з усього обсягу продукції аграрного комплексу 
нашої країни припадає на продукцію рослинництва. Про це пише пише 
agronews.ua з посиланням на Pro-Consulting 

Грунтово-кліматичні умови України дозволяють вирощувати широкий асортимент 
культур, необхідних для харчування як людей, так і сільськогосподарських тварин. Плоди 
землі, вирощені в природних умовах відкритого грунту, смачні і корисні, особливо якщо 
застосовувалися органічні технології. Єдиним недоліком такого виробництва, є його 
сезонність. Вітаміни з українських полів і садів приходять до нас тільки в теплу пору року, а 
можливості тривалого зберігання більшості видів овочів і фруктів обмежені. У той же час, 
люди зацікавлені отримувати свіжу рослинну їжу круглий рік. До того ж це рекомендується 
в рамках концепції здорового способу життя. Вирішенням проблеми є імпорт овочів з інших 
країн або вирощування їх в Україні, в теплицях. Динамічному розвитку тепличного бізнесу 
перешкоджає його висока капіталоємність особливо на початковому етапі. Але зате в 
результаті можна знімати кілька врожаїв на рік, в тому числі і взимку. Підвищені ціни на 
овочі в зимовий час дають відчутну надбавку до рівня рентабельності. Виробництвом в 
закритому грунті у нас вже займаються безліч підприємств. Це в основному невеликі 
господарства, найбільше з яких володіє однією сотою площ всіх теплиць України. Тому 
дізнатися реальні параметри валового збору тепличних овочів неможливо, оскільки дрібні 
виробники не звітують про свої фактичні врожаї. За оцінками аналітиків Pro-Consulting, 
частка овочів закритого грунту в минулому році не перевищувала 6% від всієї овочевої 
продукції України. Тому сьогодні в наших магазинах імпортні помідори і огірки часто 
лежать разом з вітчизняною продукцією, або навіть замість неї. У той же час, наша країна 
експортує свої тепличні овочі на зовнішні ринки. Головним її споживачем є наша північна 
сусідка – Білорусь. Правда, за останні два роки її частка в географічній структурі імпорту 
скоротилася з 77% до 56,8%. Зате зросла частка Польщі – з 16% до 31,5%, Естонії – з 2,8% до 
8,6% і Молдови – з 0,6% до 1,9%. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
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ТОВ «Агро Еталон» закладе 60 га  
садів яблуні та груші 

15.01.2019 

ТОВ «Агро Еталон» (Вінницька область) весною 2019 року планує 
закласти ще 60 га саду. Переважно це буде яблуня, а також трохи груші, 
повідомляє служба новин порталу agrotimes.net 

Головний агроном компанії Борис Безолюк в інтерв’ю журналу «Садівництво по-
українськи» розповів, що наразі господарство має 460 га садів яблуні, близько 50 га – груші 
та 20 га – черешні. 80% площ саду обладнано зрошенням. «Раніше у господарстві були й 
розсадники, – зазначив Борис Безолюк. – Частина садів, зокрема черешня, закладена 
нашими саджанцями». «Агро Еталон» вирощує яблуню на підщепі М9 і ММ-106, черешню – 
на ВСЛ-2. Щодо груші Борис Безолюк вважає великою помилкою закладання значних площ 
сортом Конференція – і в своєму господарстві, і по всій Україні, окрім Чернівецької області. 
«У нас він і вимерзає, і пошкоджується бактеріальним опіком, – пояснив головний агроном. 
– А от сорт Ноябрська (Ксенія) – надзвичайно продуктивний». Саме сортом Ноябрська 
закладатимуть сад. Довідка: «Агро Еталон», окрім садівництва, займається рослинництвом 
(пшениця, озимий ячмінь, озимий ріпак, соя, кукурудза), тваринництвом (свині, вівці), 
рибництвом (короп, товстолоб, білий амур). Має холодильний комплекс зї зберігання 
овочів і фруктів ємністю 17,7 тис. тонн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 
ТОВ «Буковинський сад» побудував холодильник  

для зберігання фруктів 
17.01.2019  

ТОВ «Буковинський сад» (Чернівецька область), яке входить до 
корпорації «Сварог Вест Груп», у листопаді 2018 року завершило 
будівництво холодильника з регульованим газовим середовищем. 

Холодильник для зберігання плодів ємністю 1,1 тис. тонн побудований у селі 
Вашківці Сокирянського району. Загальна потужність зберігання продукції проекту 
«Садівництво» (яблука, груші) «Сварог Вест Груп» станом на січень 2019 року складає 9,8 
тис. тонн, повідомили у компанії. Продукція проекту «Садівництво» зберігається у сучасних 
фруктосховищах з регульованим газовим середовищем. Ця технологія дозволяє зберігати 
плоди протягом тривалого періоду  – до одного року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 
Україна б’є рекорди в експорті  

плодово-ягідної продукції 
21.01.2019 

Можемо сміливо констатувати, що Україна здійснила рекордний 
експорт плодово-ягідної продукції. Про це повідомляє прес-служба 
Асоціації «УКРСАДПРОМ» на своєму сайті. 

Загалом, за підсумками 2018 р., Україна експортувала плодів і ягід на суму $229 млн, 
а це на 17 % більше у порівнянні з 2017 р. За підсумками 2018 р. вартість експорту фруктів 
виявилась для України найвищою за всі роки незалежності. Основними продуктами тут 
стали: волоські горіхи (117 млн дол.); заморожені плоди і ягоди (78 млн дол.); яблука і 
груші (15 млн дол.). Їхня сумарна частка в експорті продукції садівництва сягнула майже 92 
%. І тут, найбільш відчутним виявилось зростання вартості експорту яблук і груш, бо ціна 
на них стрімко виросла більш ніж у два рази. Крім того, збільшились і кількісні показники 
експорту: волоських горіхів – з 31 тис. тонн за 2017 рік до 41 тис. тонн (за 2018 рік); 
заморожених фруктів – з 42 до 48 тис. тонн; яблук і груш – з 24  до 43 тис. тонн.; Українські 
яблука у 2018 році експортувались більш ніж до 60 країн світу, але провідними їх 
споживачами стали: Білорусь (40 % вартості експорту); Молдова (14 %); Швеція (9 %). 
Середня ціна вітчизняних яблук на зовнішніх ринках за рік зросла і складала понад 350 
дол/тонну. Наші лущені волоські горіхи продавались за кордоном по ціні 3670 дол/тонну, а 
заморожені ягоди – 1640 дол/тонну. Так само, як і в попередні роки, в привілеї та 
головними ринками збуту для українських експортерів залишились країни Європейського 
Союзу, які закуповують приблизно 2/3 нашої плодово-ягідної продукції. А якщо 
підсумовувати саме результати 2018 року, українська продукція садівництва користувалась 
найбільшим попитом у Польщі (39,8 млн дол.), Туреччині (20,4 млн дол.), Франції (15,7 млн 
дол.), Білорусі (13,8 млн дол.), Греції (12,9 млн дол.), Нідерландах (11,2 млн дол.) та Італії 
(10,2 млн дол.). Хоча в цілому імпорт плодів і ягід в Україну був більшим за експорт,  якщо 
не враховувати екзотичні фрукти (наприклад, такі як цитрусові та банани), у 2018 році 
позитивне сальдо зовнішньої торгівлі плодами і ягодами перевищило 100 млн дол. Окремо, 
можна виділити додатне сальдо у торгівлі зернятковими плодами (в першу чергу, за 
рахунок яблук) принаймні з 2011 року: у натуральному виразі експорт перевищив імпорт 
майже у десять разів, а у вартісному – у понад 4 рази. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Асоціації «УКРСАДПРОМ» 
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За шість років Cygnet 
 потроїв надої 

22.01.2019 

ТОВ «Сігнет Мілк», тваринницький підрозділ агрохолдингу Cygnet, 
майже потроїв рівень надоїв порівняно з першим роком діяльності 
компанії (2012 рік) — до 9,1 тис. л молока на рік на одну дійну корову. 

В компанії відзначили, що порівняно з 2017 роком надої зросли на 534 л. «Це стало 
можливим завдяки впровадженню сучасних технологій з утримання та годівлі», — 
зазначив генеральний директор «Сігнет Мілк» Сергій Степаниденко. За його словами, у 
2019 році компанія планує зростання на 10-15%. Усього минулого року тваринницький 
напрямок агрохолдингу виробив 5,5 млн л молока проти 5,3 млн л у 2017 році. Наразі, 
сьогодні молочне поголів’я «Сігнет Мілк» складає 605 тис. голів, що на 15 голів менше 
порівняно з 2017 роком. Довідка: Cygnet засновано в 2011 році. Група обробляє близько 24 
тис. га в Житомирській і Вінницькій областях, де вирощує кукурудзу, сою, пшеницю, 
цукровий буряк. ГК також має молочне бізнес-напрямок (близько 700 корів), свою 
продукцію реалізує місцевим переробникам, елеваторні потужності складають 60 тис. тонн. 
Cygnet об'єднує ТОВ «Сігнет Холдинг», ТОВ «Сігнет Центр» і ТОВ «Сігнет Мілк». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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Розвиток українського козівництва збираються  
прискорити пільговими кредитами 

28.01.2019 

Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-
Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства 
підготував пропозиції з розвитку козівництва.  

Про це повідомляється на сайті Національної академії аграрних наук України. 
Зокрема пропонується розвивати галузь не лише за рахунок великотоварних 
сільгосппідприємств, але й шляхом формування в господарствах населення малих ферм 
(понад 30 кіз) із виробництва і реалізації молока. Для виконання цих завдань органам 
державної влади слід передбачити можливість пільгових кредитів для господарств, 
спрямувати бюджетні кошти на прискорене нарощування поголів’я кіз і підвищення їх 
продуктивності, сприяти виробникам у придбанні сільськогосподарської техніки і 
обладнання, племінних молочних кіз, на умовах фінансового лізингу із залученням 
вітчизняних та іноземних лізингодавців. В умовах сучасного світового і вітчизняного ринку 
найбільш перспективним напрямом розвитку галузі є молочний. Виходячи з цього інститут 
наголошує на необхідності розширити наукове забезпечення галузі і підготовки 
спеціалістів з розведення, технології, ветеринарної медицини та годівлі кіз. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
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ТОП-5 ключових трендів вітчизняного  
свинарництва у 2018 році 

24.01.2019 

Більшість гравців вітчизняного свинарського ринку одностайні — 
2018-й видався відносно спокійним, а робота в галузі — «плавною», хоча 
друга половина року була менш прихильною до свинарів. 

В АСУ назвали ключові тренди, які панували на ринку минулоріч. До ТОП-5 увійшли: 
Зменшення кількості спалахів АЧС: Згідно зі статистикою, кількість офіційно зафіксованих 
випадків АЧС у регіонах України за 2018-й поступається результатам 2017-го: 145 спалахів, 
проти 163 відповідно. Ці дані свідчать про «стишення ходу» хвороби та покращення 
ситуації. Серед його причин, з одного боку, зменшення чисельності свинопоголів’я у 
присадибному секторі, де реєструється переважна більшість спалахів (119 у 2017-му, 95 у 
2018-му), а з іншого - підвищення рівня біобезпеки вітчизняних свиногосподарств та рівня 
обізнаності населення щодо проблеми. Минулорічна тенденція зменшення кількості 
випадків АЧС продовжується і цьогоріч. Так, станом на 23 січня зареєстрований 1 спалах (на 
Дніпропетровщині), тоді як у 2017-му - 12, а в 2018-му - 13 на відповідну дату. Відновлення 
промислового поголів’я: Початок 2018-го характеризувався антирекордами за кількістю 
поголів’я в країні - 5,99 млн (на 1 лютого) проти 6,54 млн в лютому- 2017-го. Експерти 
називали таку чисельність свиней чи не найнижчою в історії країни. Тож, одним із 
«завдань» виробників стало відновити кількість свиней. Результат не забарився, і вже 
наприкінці 2018-го в Україні налічували 6,31 млн голів, з них 3,42 млн - «промислові» свині, 
2,89 млн - «присадибні». Основний приріст - понад 50 тис. свиней забезпечили професійні 
свиногосподарства. В цілому ж, розподіл сил між присадибним та промисловим секторами 
змінився на користь останнього - 47% та 53% у забезпеченні країни свининою, відповідно. 
Спокійний ціновий «клімат» на ринку живця: Власне така ситуація була цілком очікувана та 
спрогнозована ще на початку 2018-го. Минулоріч ціни закупівлі свиней забійних кондицій 
коливалися у діапазоні 42-51 грн/кг, а середньорічна позначка опускалася нижче 46 грн/кг. 
Протягом першого півріччя ціни трималися на високому рівні, чому сприяла обмеженіша 
пропозиція живця. Вже в другій половині року вони дещо «просіли», порівняно з роком 
раніше. «Пікнікові періоди» теж минули для операторів ринку свинини практично без 
«піків» ціни. На цінову ситуацію на ринку живця впливала активізація імпорту м’ясної 
сировини та млява споживча активність. Збільшення імпорту: Порівняно з 2017-м, 
минулоріч Україна імпортувала вп’ятеро більше свинини - 28,6 тис. т, вартістю майже 52 
млн дол. США. Щодо експорту, то ця діяльність послабилася: у 2018-му з України 
відвантажили 1,76 тис. т проти майже 5 тис. т у 2017-му. На фоні значного пожвавлення 
імпорту від’ємне значення зовнішньоторгового сальдо по свинині зросло до 48 млн дол. 
США. Курс на розвиток і розбудову: У 2018-му продовжилася тенденція на нарощення 
потужностей, яка почалася ще у 2017-му. Тоді, згідно з опитуванням АСУ, понад 60% 
свиногосподарств були готові і планували розвиватися. Брак кваліфікованих працівників - 
+1 тренд кількох років: Пошуки працівників минулоріч активізувалися з новою силою, 
зокрема й тому, що значна кількість господарств узяли курс на нарощення потужностей. 
Втім, недостача у працівниках відповідної кваліфікації - тенденція останніх кількох років. 
Частина кадрів «відтікає» за кордон у пошуках кращої зарплатні, інші вважають аграрну 
сферу - неприбутковою чи нестатусною. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Асоціації «Свинарі України» 
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МХП может получить €100 млн от ЕБРР  
на покупку Perutnina Ptuj 

22.01.2019 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может 
предоставить €100 млн агрохолдингу МХП. Об этом говорится в ообщении на 
сайте ЕБРР, передает издание agroportal.ua 

Как отмечается, проект находится на рассмотрении банка. Финансирование 
необходимо агрохолдингу МХП для приобретения контрольного пакета акций словенской 
компании Perutnina Ptuj и расширения деятельности в Евросоюзе. Решение о выделении 
средств, как ожидается, будет принято в марте 2019 года. В ноябре 2018 г. агрохолдинг 
МХП договорился о покупке компании Perutnina Ptuj (Словения). Агрохолдинг 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, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в 
частности через партнерские брендированные точки). Агрохолдинг также занимает 
ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу МХП выращивает для производства 
комбикормов, а другие культуры - пшеницу, рапс и т.д. - продает третьим лицам. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам agroportal.ua 
 
 

Корма для несушек от "Укрлендфарминг" получили  
международный сертификат 

24.01.2019 

Комбикормовый завод ООО "СП "Весна 21" получил сертификат 
НАССР, который гарантирует производство безопасных кормов для кур-
несушек. Об этом сообщает пресс-служба Компании. 

Предприятие поставляет корма высокого качества на основные птицефабрики 
агрохолдинга "Авангард", входящего в Группу компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) 
украинского бизнесмена Олега Бахматюка. "Мы производим более 200 тыс. тонн кормов 
для кур в год, и все они поставляются на птицефабрики "Авангарда", где производится 
наибольшее количество куриных яиц не только в Украине, но и в Евразии, - рассказывает 
директор "СП "Весна 21" Максим Величко - Когда мы подавали заявку на сертификацию по 
НАССР, мы стремились получить свидетельство, что наши корма безопасны. Качество 
кормов напрямую влияет на качество самих яиц и яичных продуктов. Теперь наши 
потребители в Украине и за рубежом могут быть уверены - мы придерживаемся высоких 
международных норм". НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) - это 
международная система анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек 
на производстве, что особенно важно при производстве пищевых продуктов. В рамках 
Группы компаний «Укрлендфарминг" специалистами, которые проводили исследования по 
системе НАССР, была проанализирована вся цепочка производства куриных яиц от 
производства кормов  до их поставки на птицефабрики и скармливания птицы. Согласно 
результатам исследований, комбикормовый завод ООО "СП "Весна 21", который находится 
в с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области, производит 
качественные и безопасные корма. Напомним, недавно "Укрлендфарминг" инвестировал 2 
млн грн в оборудование новой линии по производству соевого масла и жмыха на 
комбикормовом заводе ООО "СП "Весна 21". Агрохолдинг "Авангард", входящий в состав 
Группы компаний «Укрлендфарминг» бизнесмена Олега Бахматюка - крупнейший 
производитель яиц и яичных продуктов в Украине и Евразии. Предприятия Группы 
компаний являются одними из крупнейших налогоплательщиков Украины. 

 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Укрлендфарминг выбрал 
направление развития персонала в регионах >>> 

По материалам пресс-службы Компании "Укрлендфарминг" 
 
 

Овостар инвестирует в завод  
в Латвии €85 млн 

29.01.2019 

Компания «Овостар Юнион» планирует инвестировать в 
строительство нового яичного завода €85 млн. Об этом сообщает 
latifundist.com с ссылкой на издание Dienas Business. 

«Овостар Юнион» приобрел первое оборудование на €26 млн у ведущего мирового 
производителя Big Dutchman. В Латвии «Овостар» представляет компания Gallusman.     
«Спрос на кур, содержащихся вне клеток в мире растет, и тем самым у Латвии открывается 
больше возможностей для экспорта этой продукции. По нашим расчетам, экспорт составит 
около 90% от произведенного объема яиц», — рассказал председатель правления 
Gallusman Арнис Вейнбергс. Отмечается, что планируется производство на 2-6 млн кур-
несушек, в Мадлиенской волости. Площадь земельного участка составляет 140 тыс. м². 
Затраты на строительство составят от €15 млн, не считая производства оборудования и 
строительства станции когенерации. Завод предусматривает 200 работников. Отметим, 
агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей 
яиц и яичных продуктов в Украине, в 2018 году нарастил продажи яиц на 15,6% - до 1,381 
млрд шт. Согласно сообщению компании на сайте компании, производство яиц за прошлый 
год сократилось на 2% - до 1,625 млрд яиц. Доля экспорта в общем объеме реализации 
осталась на уровне предыдущего года – 43%. В натуральных величинах объем экспортных 
продаж увеличился до 587 млн шт, что на 11% превышает аналогичный показатель 2017 
года. По данным компании, средняя цена реализации яиц за 2018 год увеличилась на 18,7% 
в гривне и достигла уровня 1,819 грн/шт (здесь и далее - без НДС) и на 15,5% в долларовом 
эквиваленте – до 0,067 $/шт. В 2018 году объем переработки яиц сократился на 2% и 
составил 530 млн шт. Производство сухих яичных продуктов за отчетный период 
сократилось на 8,8% – до 2,96 тыс. тонн, жидких выросло на 7,2% - до 12,44 тыс. тонн. 
Объем реализации сухих яичных продуктов составил 2,71 тыс. тонн (2017: 3,3 тыс. тонн), из 
которых 70% были экспортированы (2017: 72%). Объем реализованных жидких яичных 
продуктов составил 12,27 тыс. тонн (2017: 11,5 тыс. тонн), из которых экспортные продажи 
составили 46% (2017: 44%). В "Овостаре" ометили, что средняя цена реализации сухих 
яичных продуктов за отчетный период увеличилась на 14% в гривневом выражении – до 
131,61 грн/кг и на 11,5% в долларовом эквиваленте – до 4,84 $/кг; средняя цена 
реализации жидких яичных продуктов в гривневом выражении выросла на 18,6% и 
составила 39,52 грн/кг, в долларовом эквиваленте – на 16% - до 1,45 $/кг. По состоянию на 
31 декабря 2018 года общее поголовье компании составило 7,61 млн голов, а поголовье 
несушки – 6,38 млн голов (2017: 7,69 и 6,62 млн голов соответственно). 

 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 
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На Волині хочуть збудувати  
норкову ферму 

25.01.2019 

У Рожищенському районі хочуть збудувати звіроферму, на якій 
вирощуватимуть близько 10 тисяч норок. Про це повідомили у Міністерстві 
екології України, передає pershyj.com 

Хутряну звіроферму хочуть звести у селі Підгірне. Будувати звіроферму планує 
українсько-голландське підприємство «Гірсам». У повідомленні про плановану діяльність 
ферми йдеться, що її зводять «для забезпечення потреб населення в хутровій сировині та 
створення нових робочих місць і додаткового джерела надходження коштів в бюджет». «А 
знаєте, чому перспективно будувати таку ферму на Волині? Бо нещодавно Європейський 
союз заборонив хутрові ферми. Адже таке виробництво не тільки антигуманне, але і несе 
шкоду екології. А ми ж не Євросоюз. Та й люди промовчать, бо ж ніхто їх і до відома не 
поставить про такі наміри. А нащо?! І в мене питання в першу чергу не до бізнесменів, а до 
місцевої влади: чи не приходило бодай колись на думку працювати прозоро і спільно з 
громадою?» – написала на своїй сторінці у Фейсбуці активістка Оксана Петрук.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами pershyj.com 
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Чорне золото: як столичний журналіст  
виробляє ікру 

15.01.2019 

Колишній працівник прес-служби Міністерства оборони України та 
власник піар-агентства став рибоводом і зайнявся виробництвом чорної 
ікри. Про це пише Оксана Пирожок на epravda.com.ua 

Компанія "Бестер" - одна з небагатьох аквафірм, що має власні потужності для 
вирощування осетрових та виробництва чорної ікри. Новорічні свята - пік її продажів. 
Цікаво, що найбільше люблять ласувати делікатесом в Одесі. Хоча не кожному українцю цей 
товар по кишені, співвласник акваферми вірить, що розвиток рибного ринку в Україні 
отримає новий поштовх після завершення російської агресії, адже тоді купівельна 
спроможність зросте. Юрій - освічена людина. За його спиною - робота журналістом і 
працівником прес-служби Міноборони, створення піар-агентства. Зараз він - не просто 
рибовод, а полковник запасу та колишній шеф-редактор журналу "Камуфляж". Як 
виявилося, шлях від журналіста до бізнесмена може бути нетривіальним. "Маючи навички 
аналітика, я побачив, що ринок чорної ікри в Україні порожній, тому ми зайшли в цю нішу", 
- розповідає співвласник "Бестера". На початку довелося оформити багато документів. 
Найбільш важливі - щодо особливого режиму рибогосподарської експлуатації водного 
об'єкта. Вони дозволяють рибалити на площі  30 га поряд з власною рибною фермою. 
Щороку "Бестер" ще й зариблює Дніпро коропом, товстолобом та білим амуром. Рибна 
ферма розташована у Канівському водосховищі неподалік від Трипільської ТЕС. Її площа - 
орієнтовно 30 соток. У 60 садках фермери вирощують різні види осетрових. "Сім років тому 
тут було закинуте місце, ми вивезли три вантажівки сміття, поставили садкову лінію, 
привезли мальків", - згадує Юрій. За його словами, інвестиції в таке виробництво 
становлять кілька мільйонів гривень, а чекати їх окупності доведеться не менше десяти 
років. Якщо стерлядь важить 1,5 кг, то з неї можна отримати близько 150 грамів ікри, але 
щоб виростити рибину таких розмірів, треба чекати шість-сім років. ... 
 

Читати повністю >>>     © Оксана Пирожок 
 

Читайте також: Як побудувати бізнес з 
виробництва чорної ікри >>> 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 
На Херсонщине будут выращивать 

 вьюнов 
16.01.2019 

Вьюнов для выпуска в Днепр будут выращивать в прудах 
Новокаховского рыбозавода частиковых рыб. Этот речной обитатель когда-
то был вполне обычным для мелких озер в плавнях, и занимал важную 
экологическую нишу.  

Ведь он питается личинками комара (коретрой) и прочих насекомых, выискивая их в 
донном иле, тем самым снижая численность летучих кровососов. Однако из-за проблем с 
экологией вьюн в низовьях Днепра практически исчез, и теперь его популяцию надо 
возрождать с помощью человека. Директор госбюджетного учреждения «Новокаховский 
рыбозавод частиковых рыб» Игорь Дикуха говорит, что партию из восьми-десяти тысяч 
взрослых вьюнов закупят у рыбоводов на Харьковщине. И уже в нынешнем году надеются 
получить от них потомство для выпуска в Днепр. Особых затрат на это не требуется: вьюн 
очень неприхотлив в содержании, стойко переносит падение уровня кислорода в воде, и 
технология получения от него потомства особой сложностью также не отличается. «Вьюн – 
очень красивая рыбка. Он достигает тридцати сантиметров, и уже на третий-четвертый год 
способен давать потомство в естественных условиях, - дополняет Игорь Дикуха. – Вьюн 
является привлекательным объектом для любительского и спортивного рыболовства. А в 
Японии его даже специально разводят, считая деликатесным». Ранее сообщалось, ГУ 
"Новокаховский рыбзавод" выполнил государственное задание 2018 года по воссозданию 
традиционного жителя р. Днепр - судака. При плановом задании 100 000 шт. было вселено 
мальков судака: в низовье р. Днепр - 111 320 шт.; в Каховское водохранилище - 101 230 шт. 
Перечень водоемов общегосударственного значения для зарыблення приказом 
Государственного агентства рыбного хозяйства Украины расширено рекой Южный Буг в 
пределах Николаевской области, в которую вселено 84 040 штук мальков. Биоресурсы были 
транспортированы и зарыблены представителями Управления Государственного 
агентства рыбного хозяйства в Николаевской обл. Работы по возобновлению естественных 
популяций аборигенных видов рыб Украины продолжаются. На очереди - речной сом 
(европейский), плановое задание по вселению мальков которого составляет 50 000 штук. 

Читать полностью >>>  
По материалам newday.kherson.ua 
 
 

 
 
 

 
Ассоциация рыболовов Украины бьет тревогу – импорт  

убивает отечественную рыбную отрасль 
24.01.2019 

Ассоциация рыболовов Украины бьет тревогу объем вылова водных 
биоресурсов отечественными рыбаками с 1989 года сократился в 18 раз: с 1 
миллиона 100 тыс. тонн до 61,5 тыс. тонн в 2018 году.  

Украинцы все чаще стали заменять дорогие мясные продукты рыбой, однако ее в 
основном импортируют из-за рубежа, что продолжает убивать целую отрасль украинской 
экономики. На сегодня в продуктовой корзине 85% рыбы и рыбной продукции является 
импортом. Только 15% отечественного производства. Общий вылов рыбы и других водных 
биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины в 2018 году составил 61,5 тысяч 
тонн биоресурсов, из которых рыбы - 58 тыс. тонн (в 2017 г. - 82 тыс. т.). В 2018 году в 
Украине потребили 400 тыс.тонн рыбы и рыбной продукции. Выловом рыбы занимаются 
более 400 субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют квоты на специальное 
использование водных биоресурсов. На их долю пришлось почти 41,5 тыс. тонн рыбы и 
других водных биоресурсов, добытых в 2018 году. Черное море - 8 332,6 тонны; Азовское 
море - 16 149,7 тонны; Причерноморские лиманы - 480,4 тонны; р. Дунай - 246,6 тонны; 
низовья Днестра с лиманом и Кучурганское в-еще - 1 512,5 тонны; Днепровско-Бугская 
естуарна система - 2 782,7 тонны; водохранилища Днепра - 11 795,8 тонны; другие водоемы 
- 189,7 тонны. Больше всего было выловлено таких водных биоресурсов: бычки - 10 866,5 
тонны; тюлька, верховодка - 6 248,4 тонны; серебряный карась - 5 429,7 тонны; рапана - 5 
379,6 тонны; лещ - 2 442,3 тонны; плотва - 2 121,7 тонны; шпрот (килька) - 1 530,8 тонны. 
Рыбоводные хозяйства вырастили почти 20 тыс. тонн водных биоресурсов. Кроме того, в 
2018 году ООО «Интеррыбфлот» выловил 15 тыс. тонн антарктического криля, что почти 
вдвое больше, чем за прошлый год (в 2017 - 7,9 тыс. тонн). Успехи по вылову криля 
чиновники Госрыбагентства выдают за свои ... Но ... судно «Море Содружества» проводящее 
лова в Антарктике находится в аренде у ООО «Интеррыбфлот» и чиновники рыбного 
ведомства к успешности его работы не имеют никакого отношения. Что же стоит за сухими 
цифрами статистики? В 2017 году на Азовском море был установлен рекордный вылов в 
37,5 тыс.т. На бумаге эта цифра выглядит действительно внушительно, шутка ли, более 
половины всего украинского вылова, который составил в 2017 году 82 тыс. тонн. Но, если 
поближе с ней познакомиться, узнав, а какой ассортимент выловили на Азове, то 
становится понятным, что отечественная рыбная отрасль находится в очень плачевном 
состоянии. Дело в том, что больше 99,9% от всего годового вылова в Азовском море 
составляют три вида: азовская хамса, тюлька и промысловые виды бычков. Только 136,7 
тонн было выловлено на Азове в 2017 году всех вместе взятых других видов рыбы ... и это с 
заявленного общего вылова в 37,5 тысячи тонн. Пиленгаса выловили 105,5 тонн, а судака 
всего ... 110кг., Тогда как еще десять лет назад его ловили сотнями тонн. В 2018 году через 
различные объективные и субъективные обстоятельства на Азовском море выловили 
только 16  149,7 тонн водных биоресурсов. Вылов рыбы в Азовском море обеспечивает 
более половины всего украинского рыбного промысла. На данный момент он регулируется 
Договором между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в области рыбного 
хозяйства и Соглашением между Госкомитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной 
промышленности и Комитетом РФ по вопросам рыболовства в Азовском море. Квоты на 
вылов рыбы в Азовском море распределяются между Украиной и РФ Протоколом заседания 
Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. 24-26 октября 
2017 года, между двумя странами был подписан очередной протокол по рыболовству на 
2018 год. Согласно документу, общий лимит вылова рыбы для двух государств составил: 
хамсы азовской 55 тыс. т., тюльки - 70 тыс. т., азовского бычка - 25, 2 тыс. т. Более 60% от 
общего лимита отошло Украине. Также лимит вылова был установлен и на судака (10 
тонн), на пиленгаса (240 тонн), на сельдь (400 тонн), а также на другие виды рыб (в целом, 
лимит составил 875 тонн). ... 

Читать полностью >>>  
По материалам zachem.com.ua 
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Аскания-Пак планирует наращивать объемы  
экспорта фасованного меда 

22.01.2019 

Компания «Аскания-Пак» в 2018 г. экспортировала более 7,5 тыс. тонн 
меда, что составило 15% от общего объема экспорта меда из Украины. Об 
этом сообщает портал ukragroconsult.com 

В этом году компания также планирует увеличить объемы экспорта меда и активно 
работает над развитием продаж фасованного меда для розничного рынка, об этом 
рассказала AgroPortal.ua директор по экспорту «Аскания-Пак» Ольга Стадник во время 
международной выставки «Зеленая неделя» в Берлине, где компания в рамках украинского 
павильона представила широкий ассортимент меда собственного производства. «Группа 
компаний «Аскания» была основана более 20 лет назад и на сегодня насчитывает около 15 
различных бизнес направлений. Одно из которых это переработка и экспорт меда 
компанией «Аскания-Пак». Мы предлагаем широкий ассортимент натурального меда 
полифлорных и монофлорных сортов, а также серию мед-кремов с добавками собственного 
производства», — отмечает Ольга Стаднюк. По ее словам, как для производителя и 
экспортера, для компании главными международными выставками являются SIAL и 
ANUGA. На выставке «Зеленая неделя» компания принимает участие в первый раз. На 
стенде «Аскания-Пак» кроме традиционного меда была представлена линейка крем-медов 
с добавлением в них натуральных ягод, имбиря, лимона и шоколада. «Крем-мед для нас 
достаточно новый продукт, экспортируем его с ноября 2017 года. Мы понимаем, что 
европейский потребитель хочет чего-то нового, полезного и натурального, поэтому мы 
предложили продукт здорового питания — мед с добавлением натуральных ингредиентов. 
Мы используем в производстве различные рецептуры, но как показал рынок потребитель 
хочет видеть продукт однородный, красивого цвета, выразительного вкуса и при этом 
натуральный. Наши крем-меда полностью соответствуют этим критериям», — говорит 
Ольга Стадник. Также она отметила, что пока доля крем-меда в общем объеме 
производимой продукции не большая и текущее мощности позволяют производить 
нужные объемы. Но при увеличении экспорта, не исключено, что в 2020 году, компания 
установит дополнительно новое оборудование. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам ukragroconsult.com 
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Експерт назвав найбільш фальси- 
фіковані продукти 

18.01.2019 

В Україні найчастіше підробляють вершкове масло і згущене молоко, 
замінюючи в них молочний жир на рослинний, варену ковбасу і сосиски, 
замінюючи м'ясо соєю, а також сири.  

"Вершкове масло - це один з найбільш фальсифікованих продуктів, тому що 
найбільш фальсифікований продукт - це згущене молоко", - зазначив голова Правління 
"Науково-дослідного Центру Незалежних Споживчих Експертиз ТЕСТ" Валентин Безрукий у 
коментарі кореспонденту УНН. За його словами, на сьогодні на ринку практично не 
залишилося натурального згущеного молока через прагнення виробників здешевити 
виробництво і зробити рентабельний продукт, оскільки молочний жир - досить дорогий 
компонент молочних продуктів, відповідно, більш високожирні продукти фальсифікуються 
частіше. У той же час, звичайне молоко - як однокомпонентний продукт - Не 
фальсифікують, не було зафіксовано випадків фальсифікату в йогуртах, мало фальсифікату 
серед представленої на ринку сметани, проте кефір часто не є таким через відсутність 
кефірних дріжджів. Під виглядом кефіру, як уточни експерт, в Україні все частіше продають 
звичайний йогурт. Серед ковбасних виробів експерт виділив варену ковбасу і сосиски, 
технологія виготовлення яких дозволяє масово замінювати м'ясо в продукті іншим, більш 
дешевим, сировиною, без шкоди смаковими якостями. Крім того, за його словами, досить 
часто фальсифікуються тверді сири - включаючи ті, що продаються в великих 
супермаркетах. "Є ряд виробників, які просто на цьому (на виробництві фальсифікату - ред.) 
спеціалізуються", - уточнив В. Безрукий. При цьому він додав, що більш дорогі сорти сиру 
фальсифікуються частіше, ніж дешевші - такі, як, наприклад, моцарелла. При цьому він 
пояснив, що чим складніше продукт і чим більше в його складі компонентів, тим легше його 
фальсифікувати. Наприклад, більш висококласне м'ясо замінити більш нізкоклассним або 
взагалі - м'ясом іншої тварини. Крім того, більш доцільно для виробника фальсифікувати ті 
продукти, у яких компоненти дорожчі, проте які користуються щоденним попитом, - це, в 
основному, молочні продукти.  

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

 
Партизанський маркетинг: як виробники продуктів використовують  

зменшену тару для обману споживачів 
27.01.2019 

Українські виробники почали масову тенденцію використання 
зменшеної тари для зниження загальною кількості продукту, при цьому 
залишаючи без змін ціну. Про це повідомляє tsn.ua 

Платимо стільки ж, а харчів додому приносимо менше. Сплюснуті пляшки з олією, 
повітря в пакетах із крупою, подвійне дно в коробках із цукерками, йдеться у сюжеті 
ТСН.Тиждень. То обманюють чи все ж намагаються вижити? Як і всі ми. Ми в столичному 
супермаркеті. Полиці заповнені. Бренди найрізноманітніші. Залишилось обрати? 
Найпростіший спосіб - ціна. Бо йдеться про продукти в яких багато не нахімічиш. 
Подивіться, яка приваблива ціна. Напевне, треба купувати, думаєте ви. та вже вдома 
зрозумієте – щось із цією пляшкою не те. Вистачає олії з неї не так надовго, як раніше. То в 
чому ж річ? А тому, що ця пляшка із неприємним сюрпризом. Олії в ній менше. Олія, за 
словами експертів,  входить у топ-5 продуктів,  вага яких хитро  зменшилась. На око ніби те 
саме. Різницю не помітиш одразу. Крім цього, ігри з вагою притаманні молочці. І майже всім 
сипучим товарам  – гречка, рис, цукор та інші пакунки бакалії різко схудли. Услід за 
продуктами соціальної категорії  зменшили об’єми в талії шоколадки й ковбаски. Найгірше, 
що серед цього списку продукти обов'язкові на українському столі. І виробники 
намагаються заробити вкрай  підступним способом - змінює тару. "Прийом, коли 
зменшується кількість ваги продукту в упаковці, а ціна при цьому лишається такою ж або 
збільшується зовсім трохи, відноситься до числа методів, які називаються "Партизанський 
маркетинг". Партизанському маркетингу мінімум дві тисячі років", - пояснює маркетолог 
Вадим Пустотін. Першопрохідцем в Україні стала молочка. Близько чотирьох років тому 
молокозаводи почали фасувати молоко не по літру, а всього по 870 мілілітрів. "Вони почали 
зменшувати упаковку молока, сметани, трошки сиру. І от з ним потім ця тенденція 
перейшла на інші галузі", - зазначає генеральний директор Асоціації постачальників 
торгівельних мереж Олексій Дорошенко. Колись ви звикли платити за кілограм рису чи 200 
грамів шоколаду, а тепер ті самі гроші доводиться віддавати за зменшений пайок. 
Пенсіонерка Надія Петрівна крокує супермаркетом . Їй потрібно закупити продуктів на весь 
наступний тиждень. Ціни кусаються. Та  все одно лиш нещодавно зрозуміла що  віддає 
більше, а отримує менше, ніж думала. "Жахливо! Ми ж звикли, що пляшка повинна бути 
літр. Якщо цукор, то кілограм. Якщо торт, то півкіло. А я сьогодні була в супермаркеті. 
Дивлюсь, скільки ж київський торт великий важить грам? Да? Скільки ? Кілограм повинен 
важити? А я сьогодні дивлюсь, 850 грам", - розповідає вона. Придивлятися до ваги вона 
почала після покупки традиційної - пляшки олії. Їй здався той літр легшим. Лише коли 
вдома почала крутити пляшку, побачила, що саме змінилось. "Виходить, ми думаємо, там 
літр, а там 870 грам. А ціна, як ми звикли брати, за літр", - пояснює пенсіонерка. Саме на  
таких покупців традиційних товарів і розрахований партизанський маркетинг.  По суті, нас 
обважують, тільки замість фальшивих гирьок на класичних вагах використовують 
зменшену тару. Замість літра і кілограма почали користуватися довільними об'ємами. А ті, 
хто орієнтуються на ціну, -  інколи думають, що купують дешевше, не помічаючи різниці. 
Такий собі різновид чесного обману. "Є загальний портрет споживача, який бідніє, і всі 
хочуть економити. Тому виробники лише підлаштовуються під це гасло "хочу витрачати 
менше", - розповідає Дорошенко. Але від такої турботи покупці часто почуваються 
ошуканими. Звичайно зменшення пакета – цілком законний маркетинговий хід. Виробник 
обов’язково вказує на упаковці вагу товару. Але не зобов'язаний кричати, що порція 
змінилася. Переважно йдеться про 100 -150 грамів, на які схудла упаковка. Та в перерахунку 
на об’єми продажів - вигода в підприємства гігантська. "Враховуючи, що потужність 
молокопереробного підприємства вимірюється сотнями чи тисячами тонн, то можете собі 
уявити, наскільки велика ця різниця в 100 мл., у підсумку, яке серйозне збільшення 
продажів може дати", - пояснює маркетолог. Єдина протидія партизанському маркетингу - 
наша уважність. Тоня Матвієнко щойно повернулася з концерту на Прикарпатті. І вже з 
донькою Ніною в магазині. Родинні закупи лягають на плечі тендітної Тоні. "У нас в сім’ї 
артисти. Всі вічно десь подорожують, їздять. Коли йду в магазин, я пишу список. Бо він 
великий, я щось можу забути. А це важливо, бо у більшості він стосується моєї дитини. Я 
роблю список, я їду і в мене завжди обмаль часу. Це все отак дуже швидко. Я вже знаю мої 
улюблені фірми, виробники, знаю, де що лежить. Це все кидається в тачку", - розповідає 
вона. Саме такий стиль закупівель ідеальний для маркетингових хитрощів. Співачку і маму 
цікавлять продукти і виробники, до яких вона та її родина звикли. Ми питаєм - як обирає 
що купити? -  Тоня одразу каже про якість. На другому місці – ціна. На третьому -  зручність 
пакета. Але на вагу - виявляється  взагалі уваги ніколи не звертала. І сьогодні здається ми 
відкрили їй очі. Ми йдемо зі співачкою магазином і уважно роздивляємося полички з 
продуктами. Майже скрізь – зменшені пайки. "Хай там 36 грн, а 780 мл. вони коштують 28 
чи 31 грн. Але виходить таким чином, що люди, які купують товар з меншою кількістю 
продукту в упаковці і ніби за меншу ціну, вони переплачують", - зазначають маркетологи.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами tsn.ua 
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Порожнини автівки чоловік заповнив іспанськими  
сирами, вином та консервами 

31.01.2019 

На кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби 
України викрили автівку, в порожнинах якої в Україну везли велику 
кількість товарів виробництва Іспанії. 

Транспортним засобом «Мерседес» державний кордон в пункті пропуску 
«Смільниця» перетинав наш співвітчизник. Для оформлення він обрав смугу руху «зелений 
коридор». Під час огляду даного автомобіля в прикордонного наряду виникли підозри, що 
ним можуть з приховуванням перевозити товари. Саме тому охоронці кордону ініціювали 
спільну з представниками митниці поглиблену перевірку. Як результат, в подвійній стінці 
перегодки, а також за обшивкою бокових стінок автомобіля прикордонно-митна група 
виявила значну кількість товарів. Зокрема, у такий спосіб чоловік спробував провезти 
близько 330 кг сиру та 310 пляшок вина іспанського виробництво і понад 315 упаковок 
консерв. В даний час з’ясовуються всі обставини правопорушення, після чого буде 
прийнято відповідне правове рішення. Вартість товарів встановлюється. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держприкордонслужби 
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Nestle объявила стратегический отказ от пластика  
и разрабатывает новую упаковку 

29.01.2019 

В прошлом году Nestlе заявила об обязательствах до 2025 года 
полностью перейти на упаковку, пригодную для переработки или 
повторного использования. Об этом пишет sostav.ua 

Для этого среди других шагов создали Институт технологий упаковки Nestlе, 
который будет изучать и создавать функциональные, безопасные и экологичные решения 
для упаковки, например, упаковочная бумага и биоразлагаемые материалы. По данным 
Минрегионразвития, строительства и ЖКХ, только 3% отходов в Украине перерабатывают. 
Еще столько же отходов сжигают, а остальные – закапывают в землю. А вот опыт западных 
стран говорит, что 95% того, что мы называем мусором, – это вторичные ресурсы, которые 
можно использовать. По данным Госкомстата, ежегодно украинцы производят почти 400 
млн т мусора, а это 265 кг на одного человека. В Украине есть несколько десятков 
сортировочных линий. Однако при этом сортировка, а соответственно, и переработка 
происходят очень медленно. В некоторых европейских странах жителей финансово 
стимулируют к сортировке самостоятельно. Например, в Германии, Финляндии и других 
странах ЕС установлены специальные автоматы, куда можно сдать пластиковые бутылки и 
получить деньги. Но самый оптимальный выход – думать об экологичности упаковки еще 
во время ее создания. Тогда производителям выгоднее производить упаковку, которая 
100% пойдет на переработку. Многие страны полностью запретили полиэтиленовые 
пакеты, пластиковую тару или вводят ограничения. Например, в Ирландии и Дании 
продукция в пластике стоит намного дороже, чем в биологической упаковке. В Украине 
пока нет ни запрета, ни соответствующего налогообложения. В Киеве и Львове уже 
ограничивают использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. Торговым точкам 
рекомендуют использовать биологические пакеты или многоразовые текстильные сумки. 
Решение проблемы пластиковых отходов требует изменений в поведении и государства, и 
бизнеса, и каждого из нас. Важность такой ответственности хорошо понимают передовые 
международные компании, в частности Nestle. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам sostav.ua 
 
 

 
 ПРОДУКТИ  
 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Кролевецкий КХП запустил вторую 
фасовочную линию 

23.01.2019 

На «Кролевецком КХП», входящем в структуру Государственной 
продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), с 21 января 
работают две фасовочные линии. Об этом пишет elevatorist.com 

Как сообщила пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook, одна из них - 
новая фасовочная линия турецкой компании Sagbil, которая может фасовать муку в пакеты 
по 1, 2 и 5 кг, с мощностью 1 кг - 26 пакетов в минуту, 2 кг - 20 пак. в мин и 5 кг - 10 пак. в 
мин. «Вторая линия ДВА-ТКМ-16 фасовки пакетов по 5 кг мощностью 8 т в смену», - 
говорится в сообщении. Напомним, на «Кролевецком КХП» модернизируют сушильные 
мощности предприятия, заменяют старую сушилку ДСП-32 на новую PERRY. 

Читать полностью >>>  
По материалам elevatorist.com 

 
Made in Ukraine: експерти розповіли про перспективи  

українського борошна 
26.01.2019 

Українське борошно вже представлене на ринках ряду регіонів світу, 
але вітчизняні виробники прагнуть розширити географію експорту та 
поповнити асортимент продукцією з доданою вартістю. 

«Географія по нашому борошну досить велика: країни Африки, Південно-Східної Азії, 
Латинської Америки, але ми хочемо і далі розвивати географію збуту. Можливо, це буде 
Європа», - розповів керівник управління міжнародного бізнесу ПАТ «Аграрний фонд» 
Любомир Чебан. Для цього слід провести підготовчу роботу, зокрема отримати сертифікат 
органіки. Чебан також розповів, що за результатами минулого року «Аграрний фонд» 
входив в топ-10 найбільших експортерів борошна в Україні. За його словами, цікаво 
експортувати не просто сировину, а продукти з доданою вартістю, на яких буде написано 
«Made in Ukraine». В конкурентоспроможності свого продукту в компанії не сумніваються. 
Крім пшеничного борошна компанія реалізує і інші товарні позиції, зокрема гречану крупу, 
цілісний і колотий горох. Вони, а також продукти з них представлені на стенді на 
найбільшій міжнародній сільськогосподарській виставці «Зелений Тиждень», що 
завершується в Берліні. У ній «Аграрний фонд» бере участь уперше. Відвідувачів стенду 
пригощають хлібом різних сортів, зокрема й гречаним. «Гречаний хлiб - це зовсім нова ніша 
на німецькому ринку. Це новий продукт, він може бути цікавий для німецьких пекарень», - 
вважає Чебан. Уперше готову продукцію на «Зеленому тижні» представляє і Державна 
продовольча зернова корпорація України. ДПЗКУ навесні минулого року зареєструвала 
свою торгову марку в Україні і зараз займається отриманням міжнародної реєстрації. 
Планує виходити в мережі з готовим продуктом - пластівцями, мюслі, борошном. Поки 
розглядається український ринок, але в перспективі - міжнародні ринки. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ru 

https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1774299-ekspert-nazvav-naybilsh-falsifikovani-produkti
https://tsn.ua/groshi/partizanskiy-marketing-yak-virobniki-produktiv-vikoristovuyut-zmenshenu-taru-dlya-obmanu-spozhivachiv-1287144.html
https://dpsu.gov.ua/ua/news/Porozhnini-avtivki-cholovik-zapovniv-ispanskimi-sirami-vinom-ta-konservami/
http://sostav.ua/publication/nestle-obyavila-strategicheskij-otkaz-ot-plastika-i-razrabatyvaet-novuyu-upakovku-80809.html
https://elevatorist.com/novosti/6802-na-krolevetskom-khp-ustanovyat-novuyu-zernosushilku
https://elevatorist.com/novosti/7500-krolevetskiy-khp-zapustil-novuyu-fasovochnuyu-liniyu
https://ukrinform.ru/rubric-economy/2627702-made-in-ukraine-eksperti-rozpovili-pro-perspektivi-ukrainskogo-borosna.html
http://www.nestle.ua/aboutus
https://www.kromill.in.ua/
http://agrofond.gov.ua/about/info/
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Подсластили: что удержало рынок сахара  
от падения в 2018 году 

24.01.2019 

В 2017/2018 маркетинговом году украинские заводы наварили 2,14 
млн т сахара, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие 
данные публикует Ассоциация "Укрсахар".  

При том, что посевные площади под сахарную свеклу уменьшились на 13% до 280 
тыс. га, но на урожай повлияли хорошие погодные условия в начале и середине лета. "Есть 
большая вероятность, что нас ожидает дальнейшее сокращение посевных площадей, 
примерно, в 1,5 раза по сравнению с предыдущими годами, до 200-220 тыс. га. Сокращение 
площадей связано с низкой ценой на сахар, а соответственно, с убытками и не 
окупаемостью. Поэтому некоторые производители предпочитают отдать свои посевные 
площади под какие-то более выгодные в производстве культуры", - комментирует 
директор ООО "Ларус трейд" Сергей Беленьков. В прошлом сезоне уменьшилось и 
количество работающих заводов с 46 до 42. По итогам года лидерами по производству 
стали "Радеховский сахар", который изготовил 149,5 тыс. т. сахара переработав 1,04 млн т 
сахарной свеклы. Второе место занял Крыжопольский сахарный завод - 135,8 тыс. т сахара 
из 891,3 тыс. т сахарной свеклы. Третье место - Наркевичский сахарный завод, изготовил 
125,9 тыс. т переработав 860,6 тыс. т свеклы. Если говорить об интегрированных 
компаниях, которые сформировались в свеклосахарной отрасли Украины, то в 2017/2018 
сезоне переработки они выработали 69,5% сахара от общего производства. … 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам delo.ua 

 

На Октябрьском сахзаводе возникли  
финансовые проблемами 

26.01.2019 

Сегодня речь идет об Октябрьском сахарном заводе в с. Николаевка 
Белопольского района. Более два года тому назад предприятие 
возобновило свою работу, пишет издание vsisumy.com 

Планируя максимальную загруженность производственных мощностей, 
руководство предприятия засеяло свои земельные площади сахарной свеклой и, таким 
образом, полностью решило вопрос сырьевой базы. Но, в силу сложившихся обстоятельств, 
нынче Октябрьский сахзавод переживает большие финансовые трудности. Учредитель ТОВ 
«Сумицукор» Афган Салманов сообщает: «Предприятие завершило календарный год с 
серьезными убытками. И это при том, что сахзавод выпустил около 11 тысяч тонн сахара, 
но в конечном счете производственники получили огромный минус. По итогам минувшего 
года общая сума убытков составила более 125 млн грн». Далее Салманов отмечает ряд 
фактов, которые привели к финансовым проблемам. «Первопричина убыточного года – это 
высокая цена на энергоносители. А именно: дизельное топливо, природный газ и плюс 
другие расходные материалы. Существенно усложнила ситуацию и нечестная ценовая 
политика «Сумыгаза». Эта компания оказалась ненадежным деловым партнером, привнеся 
свою весомую лепту в общий негативный финансовый результат этого неудачного 
производственного года», – объяснил Афган Фаганович. Он также отмечает, что 
сложившаяся цена на сахар на внутреннем рынке не покрывает все производственные 
затраты, которые понесло предприятие при его производстве. «В итоге отмечается 
экономический дисбаланс слагаемых – высокая затратная производственная часть при 
заниженной цене на готовый сахар», – констатирует Афган Салманов и напоминает, что все 
сырье выращено на полях предприятия. Сегодня, анализируя сложившуюся ситуацию, 
переживая финансовые проблемы и трудности, руководство ТОВ «Сумицукор» готово идти 
на конструктивный диалог с госструктурами. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам vsisumy.com 

 

Україна торік експортувала понад  
півмільйона тонн цукру 

29.01.2019 

Україна за результатами 2018 року експортувала 586,5 тис. т цукру на 
суму $ 217,09 млн. Про це повідомляє прес-служба НАЦУ "Укрцукор", 
передає служба новин порталу ukrinform.ua 

«Якщо порівнювати з минулим роком, то об’єми експорту майже не змінились, але 
змінилась його географія. Коли минулого року найбільшим покупцем українського цукру 
була Шрі-Ланка (69,03 тис. т), то цього року – Узбекистан (285,3 тис. т). Трійку лідерів 
замикає Азербайджан та Лівія – 44,7 і 43,8 тис. т відповідно», - поінформувала заступник 
голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило. Окрім того, за грудень експортовано 
59,0 тис. т цукру. Таким чином, за 4 місяці поточного маркетингового року 198,9 тис. т 
цукру уже поставлено на зовнішні ринки. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період 
минулого року. «Враховуючи кон’юнктуру ринку і все ще профіцитний рік, навіть не 
зважаючи на зменшення прогнозів по виробництву цукру в Індії, українським виробникам 
доведеться працювати над покращенням якості продукції та налагодженням 
довготривалих контрактів. Як це краще зробити та які механізми залучати, будемо 
говорити уже за місяць на Міжнародному конгресі Sugar World 2019», - підсумувала експерт. 
Нагадаємо, за 2017/2018 МР Україна експортувала 560 тис. т цукру. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Ristone Holdings запустив новий комплекс  
з переробки олійних 

22.01.2019 

На початку січня 2019 року почав свою роботу новий комплекс 
переробки олійних культур ТОВ «Рістон ОЙЛ». Про це повідомила прес-
служба групи компаній Ristone Holdings, передає agravery.com 

Комплекс знаходиться в м. Перещепине на Дніпропетровщині. Підприємство 
розташоване на території, що межує з територією ТОВ «Орільський об'єднаний елеватор» і 
побудовано на власні кошти групи компаній Ristone Holdings. Загальна сума інвестицій в 
будівництво ≈350 млн грн. Плановою потужністю комплексу є 640 т переробки насіння 
соняшнику на добу, з цілодобовим режимом виробництва. Із запланованого щорічного 
обсягу переробки в 200-220 тис. т насіння соняшнику підприємства групи вирощують 
власного насіння 50-60 тис. т, решта об'єму сировини підприємство планує купувати у 
місцевих сільгоспвиробників. Підприємство має можливості відвантаження продукції 
залізничним транспортом (ст. Перещепине, Придніпровської залізниці), на відстані 5 км 
знаходиться автомобільна дорога державного значення. «Основним напрямком діяльності 
комплексу є глибока переробка олійних культур. Планується випуск такої продукції: 
соняшникова олія, шрот гранульований, експандованих макуха, з відходів виробництва — 
пелети для опалення», — йдеться в повідомленні. У групі відзначають, що підприємство 
побудовано по найсучаснішими новітніми технологіями, з використанням безпечного 
обладнання з мінімальними викидами шкідливих речових в атмосферу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

 
 

 

Укролияпром: Новые ГСТУ будут влиять на цено- 
образование подсолнечного масла 

24.01.2019 
Внедрение новых ГСТУ производства подсолнечного масла позволит 

отечественной продукции соответствовать международным стандартам. Об 
этом сообщил председатель ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук. 

По его словам, внесение корректив - это требование времени. Поэтому, с 1 января 
2019 г. производители масла должны провести актуализацию технических заключений в 
соответствии с новыми стандартами (ГСТУ 4492: 2017). Он также добавил, что не все члены 
ассоциации проголосовали за новые стандарты, но путем сотрудничества и компромисса 
удалось достичь положительного результата. Согласно нововведениям, иначе будет 
определяться срок годности продукции - путем определения индукционного периода для 
каждого вида масла. Это, рядом с расширением перечня показателей безопасности к 
продукции и методов ее испытания, повысит ее соответствие мировым стандартам. 
«Каждый год мы пересматриваем минимум десять стандартов. Сейчас имеем девять ГСТУ, 
которые будут введены на методы определения основных показателей масла, в частности 
на ценообразующие показатели. Они в ближайшее время будут утверждены и введены в 
действие», - рассказал Степан Капшук. В связи с отменой действия ГСТУ 4492: 2005 «Масло 
подсолнечное. Технические условия» и вступлением в силу ГСТУ 4492: 2017, необходимо 
провести актуализацию технических заключений (ТВ) по определению сроков годности и 
сроков после открытия потребительской тары (для фасованной продукции) всех видов 
подсолнечного масла, которые производит предприятие. Эта необходимость связана с тем, 
что предварительные заключения  действовали в течение действия ГСТУ 4492: 2005. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 

 
Производитель подсолнечного масла на Луганщине  

получил сертификат халяль 
25.01.2019 

ООО «Сватовское масло» прошло проверку Центра исследований и 
сертификации Халяль «Альраид» на соответствие продукции 
предприятия исламским каноническим нормам. 

«По результатам проверки претензий к предприятию со стороны Центра 
исследований и сертификации Халяль «Альраид» нет», - говорится в сообщении компании. 
18 января 2019 года ООО «Сватовское масло» выдан HALAL CERTIFICATE. Для справки: ООО 
«АГРЭКС» является одним из крупнейших отечественных производителей масла 
подсолнечного нерафинированного и шрота подсолнечного. Компания управляет ООО 
«Сватовское масло» (Луганская обл). Производственные мощности предприятия 
позволяют перерабатывать до 160 тыс. т семян подсолнечника за сезон.  

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 

 
Винницкий VIOIL начал пере- 

рабатывать сою 
25.01.2019 

Один из МЭЗов «Винницкого масложирового комбината», входящего 
в группу ViOil, начал переработку сои. Объем переработки составит 70 тыс. т 
соевых бобов, сообщает пресс-служба компании. 

В этом сезоне предприятие вышло на полную проектную мощность и сможет 
перерабатывать 1,1 тыс. т сои в сутки. «Украинские аграрии собрали хороший урожай 
соевых бобов. Их качество полностью соответствует нашим требованиям», — сообщил 
коммерческий директор промышленной группы ViOil Игорь Гадомский. Всего в 2018/19 МГ 
заводы промышленной группы ViOil переработают около 100 тыс. т соевых бобов. Это 
позволит компании получить 20 тыс. т соевого масла и 73 тыс. т шрота высокого качества с 
минимальным содержанием протеина 45%. «благодаря своему качеству наша продукция 
пользуется большим спросом на мировом рынке, поэтому все соевое масло и шрот группа 
VIOIL экспортирует. основными покупателями являются страны Евросоюза, Беларусь и 
Турция», — уточнил Игорь Гадомский.  

Читать полностью >>>  
По материалам vinnytsia.today 

 
Сварог Вест Групп начала выпускать  

тыквенное масло 
28.01.2019 

Корпорация «Сварог Вест Груп» осуществила производство 
собственного продукта - высококачественного тыквенного масла. Об этом 
сообщает служба новостей портала ukragroconsult.com 

Как говорится в сообщении корпорации, следуя мировым тенденциям аграрного 
сектора и идя в ногу со временем, компания начала производить продукт в виде 
тыквенного масла, бесценного природного «золота». «Испокон веков плодородные 
украинские поля дарят нам щедрые урожаи и чрезвычайно полезные продукты. В 
частности, компания получила довольно высокие результаты урожайности голосеменных 
тыквы в 2018 году. Благодатные органические земли, удачно подобранный гибрид 
штирийской тыквы, Gleisdorfer (содержание масла 48-50%), современное специальное 
оборудование - все это стало триггером получения полезного тыквенного масла», - 
говорится в сообщении. Уточняется, что тыквенное масло изготовлено в Австрии по заказу 
корпорации «Сварог Вест Груп». Продукт богат витаминами А, В1, В2, В6, С, Е, К, Р, РР, 
биологически активными веществами, минералами, макро- и микроэлементами… 

Читать полностью >>>  
По материалам ukragroconsult.com 

 
Allseeds погрузил на судна 70 тыс. т  

подсолнечного масла 
28.01.2019 

В течение недели в январе 2019 г. Allseeds в порту Южный было 
загружено два судна ARIONAS и Maersk Trenton по 35 тыс. т подсолнечного 
масла каждое. Об этом  сообщает пресс-служба компании. 

Средняя скорость загрузки составляла более 750 т в час. «Это является основой для 
создания в порту Южный черноморско-серeдземно-морского хаба растительных масел, 
необходимого для повышения конкурентоспособности масляного бизнеса Украины на 
мировых рынках», - указывают в компании. Ранее сообщалось, что терминал Allseeds может 
стать крупнейшим масляным хабом в Украине. Об этом заявил CEO Allseeds Group Вячеслав 
Петрище. «В начале истории Allseeds мы пообещали продолжать развитие. Теперь мы 
воплощаем эти планы в виде второй очереди строительства масляного терминала. В 
перспективе он должен стать крупнейшим в Украине масляным хабом. Вот почему было 
принято решение искать иностранные инвестиционные ресурсы», - отметил он. Вячеслав 
Петрище добавил, что увеличение мощностей поможет терминалу принимать суда любого 
класса без учета расстояния и с любым водоизмещением (до 100 тыс. т). В свою очередь, 
руководитель Фонда частных инвестиций FMO Джорит Дингемманс, рассказал, что сделку 
удалось закрыть в течение года. «Мы понимаем риски внутри страны. Но Украина имеет 
конкурентное преимущество среди других стран. … 

 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 
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Банкрутство ПрАТ "Галичина": суд визнав  
ще 446 млн грн вимог 

21.01.2019 

Госпсуд Львівської області в рамках справи №914/3734/15 про 
банкрутство ПрАТ “Галичина” визнав поточні грошові вимоги 
Укрексімбанку до цієї компанії на 445,7 млн грн. 

Провадження в справі про банкрутство ПрАТ “Галичина” було порушене 24.11.2015. 
30.08.2018 Госпсуд Львівської області визнав банкрутом ПрАТ “Галичина” та відкрив 
ліквідаційну процедуру. Згідно з судовими матеріалами, розпорядник майна ПрАТ 
“Галичина” встановив, що активи компанії становлять 231,8 млн грн, а згідно з реєстром 
вимог кредиторів боржника його загальна кредиторська заборгованість – 1,18 млрд грн. 
Відповідно “майнових активів боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів” 
(цитата). 05.06.2018 Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ПрАТ “Галичина” та в 
рамках цієї справи скасував постанову Львівського апеляційного госпсуду від 22.11.2017, 
залишивши в силі ухвалу Госпсуду Львівської області від 06.07.2017 (якою було визнано 
грошові вимоги Укрексімбанку до ПрАТ «Галичина» на 889,4 млн грн як такі, що 
забезпечені заставою). Постановою Львівського апеляційного госпсуду від 22.11.2017 
апеляційну скаргу Укрексімбанку було задоволено, ухвалу суду першої інстанції скасовано .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 

Укргазбанк подав позов до групи  
Milkiland Юркевича 

28.01.2019 

Госпсуд м. Києва відкрив провадження за позовом Укргазбанку до ДП 
«Профітрейд» і ТОВ «Миргородський сироробний комбінат» про стягнення 
12,5 млн грн за договором про надання кредиту. 

За інформацією банку з держкапіталом, “у боржника та поручителя виник 
солідарний обов`язок по погашенню заборгованості” (цитата). У рамках цієї справи 
Укргазбанк подавав клопотання про арешт коштів Дочірнього підприємства «Профітрейд» 
(у межах суми позовних вимог) на рахунках в банківських установах, проте суд не 
задовольнив відповідну заяву. У держреєстрі засновниками ТОВ “Профітрейд” наразі 
вказані Пшенична Валентина та Клєцков Сергій, а кінцевими бенефіціарами ТОВ 
«Миргородський сироробний комбінат» - Анатолій Юркевич та Ольга Юркевич. Як писав 
Finbalance, НБУ пов’язував збанкрутілий “Український професійний банк” (УПБ) з А. 
Юркевичем. При цьому правоохоронці розслідували низку сумнівних операцій цієї 
фінустанови (деталі - тут, тут, тут). У червні 2018 року між А. Юркевичем та Сбербанком 
спалахнув публічний конфлікт довкола ТРЦ “Магелан” у Києві (див. тут і тут). Про боргові 
спори структур А. Юркевича з Укрексімбанком - тут, з Кредитпромбанком і М. Лагуном - тут. 
У вересні 2018 року в судових матеріалах наводилася інформація про кредиторські вимоги 
австрійського “Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ” до Дочірнього підприємства 
«Агролайт» (серед бенефіціарів - А. Юркевич) на 81 млн дол. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 

Оржицький молокозавод збудував  
новий цех 

31.01.2019 

Оржицький молокозавод (Полтавська обл.) завершив будівництво 
нового цеху, що дозволить збільшити обсяги переробки молока до 80 тонн 
на добу та розширити асортимент. 

Зазначається, що в перспективі Оржицький молокозавод має намір розширити 
виробництво для розливу продукції в пляшки. На завод також почав постачати молоко 
сільськогосподарський виробничий кооператив "Трубайцівський" (Хорольський район 
Полтавської області). Довідка. Оржицький молокозавод має власну молочнотоварну ферму. 
Виготовляє близько 40 видів продукції під торговою маркою "ЗароГ": молоко, ряжанку, 
кефіри, сметану, сири кисломолочні, бринзу, вершкове масло, сиркові десерти, в тому числі 
ексклюзив -"Бланманже", аналог пана-коти. У продукції не використовує штучних 
ароматизаторів і барвників. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами proagro.com.ua 
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В Украине начали делать больше  
сырокопченых колбас 

30.01.2019 

В Украине в 2018 г. выросло производство варено-копченых, 
полусухих, сыровяленых, сырокопченых колбас, в том числе салями - на 
1,4% по сравнению с 2017 годом.  

Так, в прошлом году произведено 23 тысяч 830 тонн таких колбас. Производство 
полукопченых колбас в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, сократилось на 2,1% - до 
40 тысяч 474 тонн. Колбасных вареных изделий, сосисок и сарделек в Украине в прошлом 
году также начали делать несколько меньше - на 0,2%. Всего их за год было произведено 
164 тысячи 889 тонн. Данные приведены в натуральном выражении, без учета временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части 
временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Отметим, за 
2018 год поставки на внешние рынки колбас и аналогичных продуктов украинского 
производства увеличились на 53%. Экспорт составил 438 тонн (-494 тонны по сравнению с 
2014-м). В 2015 году экспортные поставки колбас и аналогичных продуктов составили 359 
тонн, в 2016-м — 78 тонн, в 2017 году — 286 тонн. Главными странами-импортерами 
украинской продукции оказались: Молдова, закупившая колбас украинского производства 
на сумму $184 тыс, Азербайджан — $326 тыс. и Грузия — $597 тыс. Крупнейшими 
производителями колбас в Украине являются: Глобинский мясокомбинат, Мясная фабрика 
«Фаворит плюс», АПК-Инвест, Украинский бекон, Мясокомбинат «Ятрань», Нива 
Переяславщины, Научно-производственное пр-е «Глобинский свинокомплекс», 
Житомирский мясокомбинат, Мясокомбинат «Юбилейный». За 11 месяцев прошлого года 
украинские производители экспортировали 300 тыс. тонн курятины на сумму $472 млн в 
денежном эквиваленте. Основными покупателями отечественной продукции за период с 
января по ноябрь 2018-го стали: Саудовская Аравия — $48,6 млн, Словакия — $57,3 млн и 
Нидерланды — $105,4 млн. Главными производителями мяса в Украине являются: 
«Агромарс», «Мироновский хлебопродукт», «Агро-Овен», группа компаний «Днепровская», 
«АПК-Инвест». Согласно данным Государственной службы по вопросам безопасности 
пищевых продуктов и защиты потребителей, Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины и компетентный орган Сингапура согласовали международные 
ветеринарные сертификаты для поставок мяса птицы и продуктов из него, а также яичных 
продуктов и столовых яиц. Одобрение на экспортные поставки получили 8 украинских 
предприятий, которые были проинспектированы представителями компетентного органа 
Сингапура во время верификационного визита инспекторов в Украину. 

Читать полностью >>>  
По материалам unn.com.ua, zerno-ua.com 
 

 РИБОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Сардины, килька, шпроты: кто импортирует  
украинские консервы 

24.01.2019 

По итогам 11 мес. 2018 г. украинские производители экспортировали 
4596 т готовой и консервированной рыбной продукции на $8,4 млн. Об этом 
сообщает пресс-служба Госрыбагентства. 

В денежном выражении это на 28% больше, чем за аналогичный период 2017 года 
(4524 т на $6,56 млн). Крупнейшими покупателями за 11 месяцев 2018 были: Молдова - 1 
175,3 т на $1,77 млн; Азербайджан - 777,7 т на $1,63 млн; Беларусь - 582 т и $0,78 млн; 
Грузия - 687,8 т на $0,76 млн; Израиль - 147,8 т на $ 0,6 млн. По товарным позициям всего 
было экспортировано: сардины, сардинелла, килька или шпроты - 3264 т на $ 3,3 млн; 
другая рыба готовая или консервированная - 832 т на $ 1,93 млн; икра других рыб - 88,5 т 
на $1,49 млн; икра осетровых (черная икра) - 351,3 кг на $323,1 тыс.; лосось - 13,3 т на $ 
204,4 тыс.; сельди - 52,3 т на $198,9 тыс. В Госрыбагентстве отмечают, что по итогам 10 мес. 
2018 г. на 43% увеличились поступления от экспорта украинской мороженой рыбы. 

 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам biz.liga.net 
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Потребление кофе в Украине растет быстрее,  
чем в других странах Европы 

23.01.2019 

Кофе давно перестал быть сугубо бодрящим напитком, без которого 
многие не представляют начало дня. Об этом пишет портал delo.ua с 
ссылкой на данные Pro-Consulting 

Кофейные напитки стали настоящим трендом, и производители всячески стараются 
привлечь новых клиентов самыми оригинальными угощениями. Самые удивительные и 
крайне необычные способы приготовления и подачи кофе - это, например, кофе с 3D 
рисунками в Тайване, эспрессо-тоник в Скандинавии, кофе с раскаленным углем в Индоне-
зии, аволатте (латте в кожуре авокадо), кофе в съедобных вафельных стаканах. Емкость 
рынка, обжаренного зернового и молотого кофе в Украине в 2015 году снизилась на 12% по 
сравнению с 2014 г. Данное снижение емкости рынка кофе было обусловлено прекраще-
нием учета рынка на неподконтрольных территориях и снижением покупательской 
способности после резкого падения курса гривни. Начиная с 2015 года, с восстановлением 
экономики страны, развитием рынка фаст-фудов и кофеен, увеличением потребителей 
кофе в целом, а также с выходом на рынок Украины новых поставщиков, емкость рынка 
ежегодно увеличивалась. После снижения темпа прироста емкости рынка кофе в 2017 г. в I 
половине 2018 г. можно было наблюдать увеличение темпов прироста по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 г. Рынок кофе в Украине сегодня демонстрирует динамичное 
развитие, формируется культура потребления, отмечают специалисты Pro-Consulting. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
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В Україні впало виробництво 
хліба 

30.01.2019 

В Україні у минулому році проти 2017 року впало виробництво хліба, 
найбільше житнього - майже на половину. Про це УНН повідомляє з 
посиланням на дані Держстатистики. 

Виробництво житнього хліба у минулому році проти 2017-го скоротилося на 47,8% - 
до 6 тисяч 16 тонн. Пшеничного хліба в Україні торік також почали робити менше - на 
10,1%. Загалом його за рік було вироблено 395 тис. 35 тонн. Виробництво житньо-
пшеничного і пшенично-житнього хліба торік також впало - на 10%, до 299 тисяч 315 тонн. 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 9,6% у 
порівнянні з 2017 р. - до 949 тисяч 235 тонн. Дієтичного хліба почали робити менше на 
7,6%, його виробництво сягнуло 1 тисячі 451 тонни. При цьому зросло виробництво інших 
видів хліба - на 31,6%, до 5 тисяч 347 тонн. Дані наведено у натуральному вираженні; без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській обл. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Truff Royal и Disney запускают совместный  
проект в Украине 

21.01.2019 

Путь экспериментов, самосовершенствования и веры в себя стал 
залогом успеха совместной украинско-немецкой кондитерской компании 
Truff Royal. Об этом пишет sostav.ua 

Более 15 лет работы над уникальными авторскими рецептурами для собственных 
продуктов и в качестве привлеченного R&D для многих участников кондитерского рынка 
позволил команде Truff выйти на качественно новый для Украины уровень. Такой подход 
не остался незамеченным. В 2018г. компания Disney приняла смелое решения радикальным 
образом изменить свою политику в производстве продуктов и товаров для детей. Когда 
Disney начали поиск партнеров в Украине, они сразу обратили свое внимание на Truff Royal. 
Конечно, репутация надежного партнера и, что не менее важно, отличные сладости, 
которые производились на фабрике в Днепре, имели важное значение. В 2018 г. Truff Royal 
и Disney подписали договор о лицензированном производстве соленых вафель из цельно-
зерновой муки, в которых сахар полностью заменен стевией; батончиков с фруктами, без 
шоколада; миксов из орехов и сухофруктов с нулевым содержанием серы и без сахара. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам sostav.ua 
 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

https://news.finance.ua/ua/news/-/442443/bankrutstvo-prat-galychyna-sud-vyznav-shhe-446-mln-grn-umovno-zabezpechenyh-vymog-ukreksimbanku
http://finbalance.com.ua/news/Ukrhazbank-podav-pozov-do-hrupi-Milkiland-Yurkevicha
http://www.proagro.com.ua/news/comp/21129.html
https://www.zerno-ua.com/news/ukrainskie-proizvoditeli-uvelichili-postavki-kolbas-i-myasa
https://www.unn.com.ua/ru/news/1776928-v-ukrayini-pochali-robiti-bilshe-sirokopchenikh-kovbas
https://biz.liga.net/uaexport/prodovolstvie/novosti/sardiny-kilka-shproty-kto-importiruet-ukrainskie-konservy
https://delo.ua/business/potreblenie-kofe-v-ukraine-rastet-bystree-chem-v-349554/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1776935-v-ukrayini-vpalo-virobnitstvo-khliba
http://sostav.ua/publication/truff-royal-i-disney-zapuskayut-sovmestnyj-proekt-v-ukraine-80731.html
http://ukrhlibprom.org.ua/
https://www.galychyna.com.ua/
http://www.milkiland.nl/ru
https://www.zarog.ua/
http://truffroyal.com.ua/
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Кондитерский рынок вырос  
на 25% в 2018 году 

25.01.2019 

Производители сладостей работали весь год не покладая рук: 
проводили промо, создавали новые вкусы и новые продукты, увеличивали 
присутствие в торговых сетях.  

Как результат, практически все категории конфет, печенья и шоколада выросли в 
объеме продаж. На протяжении всего 2018 г. на рынке FMCG Украины наблюдался 
стабильный рост продаж. Впервые по отдельным категориям влияние роста продаж на 
объем рынка превысило значимость инфляционного компонента. Одной из таких 
категорий стали кондитерские изделия (бисквиты и печенье, жевательные конфеты, 
шоколадные изделия и ирис). Объем рынка сладостей в денежном выражении вырос на 
25,1% и достиг уровня 20,5 млрд грн. В натуральном выражении продажи выросли на 
14,5% до 146 млн тонн. Больший рост объемов продаж в FMCG показала только категория 
детского питания. Причина роста продаж в том, что кондитерские компании довольно 
сдержанно поднимали цены на продукцию, делали активное промо, рекламировали 
линейки с большим весом (например, Snickers Super +1). На рост также повлияло 
перераспределение предпочтений покупателей в разные сегменты. Среди кондитерских 
изделий наибольшей популярностью у украинцев пользуются шоколадные плитки (доля в 
денежном выражении 26,6%), печенье (19,5%) и развесные шоколадные конфеты(17,3%). 
Эти три категории генерируют более 60% продаж рынка сладостей. Более того, 
шоколадные плитки с темпом роста +29,8% являются не только основным источником 
развития кондитерских изделий, но и входят в ТОП 3 категорий по вкладу в общий рост 
продовольственного сектора FMCG. Большое количество игроков на рынке и сильная 
ценовая конкуренция в шоколадных плитках привели к тому, что категория стала одной из 
самых промотируемых в продовольственном FMCG. Как результат, 41% продаж шоколадок 
прошли через промо. Самым распространенным видом промо традиционно является 
временное снижение цены. Кроме проведения акций, производители стали более 
внимательными к самому продукту. Если раньше бренды активно управляли ценой за счет 
уменьшения веса шоколадки, объёма упаковки или рецептуры, то сегодня такие шаги 
могут негативно сказаться на репутации компании и продажах. Покупатели стали 
проверять, какой процент какао указан на упаковке, пересчитывают цену на количество 
грамм и сравнивают с другими предложениями. Производителям пришлось поменять 
тактику. Компании стали развивать альтернативные сегменты, например, предлагать 
плитки с наполнителями, в которых большая часть шоколада заменена более дешевым 
компонентом. Потребитель воспринимает такой продукт как более экономный вариант 
сладкого и возможность пробовать разыне вкусы, а не как попытку обмана. Как результат, 
потребитель активно отказывается от "классического" шоколада без добавок в пользу 
других сегментов. Похожая ситуация сложилась и в категории батончики (второй по 
темпам роста). Наличие более выгодного соотношения цена/вес, расширение ассортимента 
за счет лимитированных серий с новыми вкусами увеличили рост продаж на 26,6%. В 
печеньях и бисквитах также растут альтернативные сегменты. Самые объемные и 
доступные сегменты в категории - вафли и классическое песочное печенье - потеряли долю 
(-1.1 п.п. и 1.8 п.п. доли в денежном выражении соответственно), в то время как доля 
печенья с добавками приросла на +3.2 п.п. Категория развесных конфет существенно 
отличается от других кондитерских категорий и на протяжении последних лет переживает 
существенную трансформацию. Особенность категории в том, что развесные конфеты 
стало сложно размещать в торговых точках. В 2016 г. основными каналами, через которые 
продавалось 2/3 развесных конфет, были открытые рынки и традиционная торговля, 
однако за два года важность современной торговли выросла практически в полтора раза. В 
2018 г. гипер/супер/минимаркеты вышли на первое место с 50,6% от продаж категории. 
Еще одна особенность конфет (как развесных, так и упакованных) в том, что эта категория 
больше других зависит от праздников. Развесные конфеты являются неизменным 
атрибутом Нового года и Пасхи. А конфеты в коробках - самый распространённый знак 
внимания для коллег, родных и просто знакомых практически на любой праздник. Как 
результат, около 50% продаж конфет в коробках приходится на период новогодних 
праздников и 8 Марта. В первую неделю Пасхи продается вдвое больше весовых конфет, 
чем за летний месяц. Эта зависимость ограничивает развитие категории по отношению к 
другим сладостями, которые покупаются "на каждый день". Ключевыми каналами сбыта 
кондитерских изделий являются гипер- и супермаркеты, а наиболее растущими — 
минимаркеты (+1.4 п. п. в сравнении с предыдущим периодом для кластера кондитерских 
изделий).Рост количества торговых точек развивает и кондитерский рынок. … 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам ukragroconsult.com 

 
Импорт сладостей в Украину вырос  

до 3,6 тысяч тонн 
29.01.2019 

Импорт кондитерских и шоколадных изделий в Украину в ноябре 
2018 г. вырос до 3,6 тыс тонн, что составляет 164% от среднего импорта в 
течение года. Об этом передает пресс-служба UFEB. 

“Согласно данным Государственной таможенной службы, ноябрь 2018 г. отмечается 
как месяц с рекордно высоким показателем импорта шоколадных изделий – 3,6 тыс. тонн. 
Тогда, как средний объем импорта шоколадных изделий в 2018 г. составлял 2,2 тыс. тонн, 
то есть рост составляет 164%”, - говорится в сообщении. Отмечается, что несмотря на то, 
что ассортимент и качество украинских кондитерских и шоколадных изделий поражает и 
украинские изделия активно экспортируются, рост импорта не прекращается. Так, общий 
импорт кондитерских изделий в ноябре составил 2,9 тыс. тонн. Средний объем импорта в 
2018 году составил 1,2 тыс. тонн, т. е. отмечается рост в импорте за ноябрь в 242%. “Спрос 
на кондитерскую и шоколадную продукцию наблюдается именно в сезон предновогодних 
праздников, что и характеризует такой высокий показатель поставок в Украину. Важную 
роль для отечественного потребителя играет высокая пищевая ценность продукта, яркая 
обертка и аромат”, - информируют в аналитическом отделе Совета по вопросам экспорта 
продовольствия. По информации экспертов, больше всего кондитерских изделий в Украину 
импортировала Турция, а шоколад импортировали из стран Евросоюза.Общий объем 
импорта шоколадных изделий за одиннадцать месяцев 2018 года составил 24,7 тыс. тонн 
на общую сумму 118,5 млн долл., а общий объем импорта кондитерских изделий за 
аналогичный период составил 13,4 тыс. тонн на общую стоимость 41,4 миллион долл. 

Читать полностью >>>  
По материалам ibc.ua 
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Украинский корм для животных будут продавать  
в Англии и Финляндии 

17.01.2019 

Львовская компания Кормотех в 2018 году расширила географию 
экспорта, открыв рынки Чили и Швеции на условиях Private Label. Об этом 
сообщает служба новостей biz.liga.net 

Также в планах компании - зайти в американскуие сети, сейчас в США продукция 
Кормотеха продается через Amazon и отгружается с собственных складов в штатах 
Мэриленд и Калифорния. Доля экспорта в общих продажах компании в прошлом году 
составила 12,4%. В 2018 г. Кормотех начал поставки товаров линейки Private Label в Чили и 
Швецию. Всего компания экспортирует продукцию уже в 19 стран: в США, Швецию, 
Францию, Чили, Эстонию, Нидерланды, Словению, Польшу, Литву, Латвию, Грузию, 
Азербайджан, Беларусь, Словакию, Молдову, Румынию, Болгарию, Туркменистан и 
Узбекистан. В целом, по оценке компании, рынок кормов для домашних животных в 2018 г. 
вырос на 20% в натуральном выражении и на 30% в деньгах относительно 2017 года. Доля 
Кормотеха на украинском рынке в деньгах составила 22%, в натуральном выражении - 
35%. Как сообщалось, в 2019 г. Кормотех откроет новый завод в Литве. Kormotech входит в 
ТОП-30 производителей кормов для кошек и собак в Европе. Экспортирует продукцию в 16 
стран мира, в том числе во Францию, Эстонию, Нидерланды, Словению, Польшу и т.д. По 
объемам реализации это компания №1 в Украине. Мощности предприятия включают в себя 
два высокотехнологичных завода по изготовлению сухих и влажных кормов. Весной 
компания вышла на американский рынок. 

 

Читать полностью >>>  

 

По материалам biz.liga.net 
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Для українських виробників соків і нектарів  
готують нові вимоги 

24.01.2019 

З метою приведення виробництво соків у відповідність з європей-
ськими нормами у Міністерстві агрополітики були розроблені нові вимоги 
до фруктових соків і нектарів, які виробляються і продаються в Україні. 

В основному зміни торкнуться пропорцій фруктової частини, води і сухих речовин у 
напої. Так, для звичних соків вміст фруктової частини не має бути меншим за 50%. Це 
стосується соків з груш, яблук, ананасів, цитрусових. Для соків зі специфічним сильним 
смаком (гранат, лимон) допускається зниження фруктової частини до 25-40%. Також нові 
правила обмежать використання смакових добавок. У Мінагрополітики вважають, що такі 
нововведення не тільки поліпшать якість продукції в українських магазинах, де 95% соків – 
українські, а й суттєво розширять експортні можливості країни. Повністю реформувати 
виробництво соків планують до кінця 2022 р. З’явиться декілька найменувань продукції: 
Соки, відновлені з концентрованих (допускається додавання води); Фруктові соки 
(допускається додавання цукру і води); Фруктове пюре; Фруктовий нектар (допускається 
додавання води, цукру, меду, підсолоджувачів). Втім, експерти вважають, що нектари в 
звичному розумінні можуть зовсім заборонити. За словами глави технічного комітету зі 
стандартизації «Соки та соковмісні продукти» Якова Верхівкера, в ЄС «нектарами» 
називають соки з додаванням м’якоті, але без цукру. В Україні ж «нектари» – це 
соковмісний напій. Експерт зазначає, що для гармонізації законодавства з європейським 
необхідно піти тим самим шляхом. Коли зміни наберуть чинності, «нектарами» в Україні 
будуть називатися натуральні соки, а напої з вмістом ароматизаторів, цукру і лимонної 
кислоти маркуватимуть як «соковмісний напій». Хоча в Міністерстві аграрної політики 
розраховують підвищити якість продукції, на ділі нові правила поліпшать тільки 
інформованість українців. Традиційні натуральні соки продовжать випускати під тим же 
маркуванням, а хімічні коктейлі лише змінять назву, але так і залишаться на полицях 
супермаркетів. Якщо дохід українців не зростатиме, вони продовжать купувати соковмісні 
напої, не вникаючи в склад, оскільки вони дешевші. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами agronews.ua 
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Bayadera Group нарастит  
экспорт на 20% 

29.01.2019 

Крупнейший алкогольный холдинг страны Bayadera Group 
наращивает присутствие на международных рынках. По итогам 2018 года 
рост продаж водки на экспорт составил 17%.  

В планах 2019 г. увеличение продаж 40-градусной еще на 20%, а также рост экспорта 
вин и игристого в Польшу, Казахстан и Турцию. Основные экспортные страны Bayadera 
Group сегодня - это Казахстан, Грузия, Армения, страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва), 
Польша и Германия. В целом, карта экспорта насчитывает более чем 35 стран. По 
официальной статистике экспорта из Украины в 2018 году Bayadera  разделила первое-
второе место (с учетом и без учета Duty Free) с Nemiroff. CEO Bayadera Group Анатолий 
Корчинский: «Мы хотим укрепиться на рынках, где уже присутствуем. Мы не претендуем на 
лидерство, но хотим в любой стране, где продаются наши бренды быть заметным игроком. 
У нас есть планы развития, как по странам, так и по брендам. В следующем году мы 
планируем нарастить экспорт на 15-20%. В планах у нас есть новые страны и новые 
продукты. Мы продвигаем наше вино на экспорт и 2019 год посвятим именно винам в 
Казахстане и в Польше, где продажи уже стартовали. Плюс – еще расширим географию 
украинского вина». В компании на экспортных рынках используют микс-стратегию: делят 
страны на более и менее перспективные. В более развитых рынках – например, Казахстане, 
Турции и Польше – уже созданы представительства, которые занимаются там развитием 
бренда и увеличением продаж. Кроме того, там инвестируются средства в узнаваемость 
марки. Рынки с меньшими объемами продаж курируются из Киева, и после того, как рынок 
достигает определенных объемов, там появляется собственный офис. В 2018 году открыты 
рынки ОАЭ, Чехии, по-новому открыта Польша, начаты пробные отгрузки в США. Кроме 
того, заключены контракты и начаты поставки в страны Африки и Азии. В 2019 году 
количество стран для экспорта увеличится незначительно, в Bayadera Group 
сконцентрируются на увеличении объемов продаж на уже существующих рынках. 

 

Читать полностью >>>                                              Читать интервью полностью >>>  

 

По материалам ukrrudprom.com 
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В Виннице составили историю производства 
 местного пива 

25.01.2019 

Пионером промышленного производства пива в Виннице стал 
Войцех Вахневский (интересно, село Вахновка в Липовецком районе имеет 
к нему отношение?), пишет vinnytsia.today 

Его стараниями в 1862 г. возводится пивоваренный завод в Дубовецкой Слободке – 
ныне это часть Старого года на берегах речки Виннички. Точное местоположение завода 
неизвестно, скорее всего на его территории ныне разместилась кондитерская фабрика 
“Рошен”. Исторических сведений о пивоварне Вахневского крайне мало. Зато до наших дней 
дожили этикетки пива, которое там производилось. Например так около ста лет назад 
выглядело “Венское” пиво винницкого “Славянского” завода. Кроме оригинальных этике-
ток продукция завода могла похвастаться еще именными эксклюзивными бутылками, на 
которых было отлито “Бр. Вахневскіе въ Винниц?”. Рассматривая бутылку ближе видим, что 
кроме упомянутой надписи её к тому же украшал герб города Винницы! К сожалению, 
история завода оказалось недолгой. В 1914 г. был принят сухой закон, а подоспевшая 
гражданская война поставила точку в истории этой пивоварни. … 

Читать полностью (фото) >>>  
По материалам vinnytsia.today 

 

ЄБРР збільшує частку в незалежному українському  
виробнику пива 

25.01.2019 

Діяльність одного з провідних українських виробників пива 
отримає значний поштовх у напрямку подальшого розвитку після 
вливання нового капіталу. Про це повідомляє прес-служба банку. 

Нові кошти дозволять «ППБ» розширити свою діяльність, а також продовжити 
вдосконалення свого товарного асортименту і логістики. Як і передбачалось у первісній 
угоді між власниками, ЄБРР збільшив свою частку у «ППБ» до 22%. Ще 7% придбала 
компанія «Оазис бевереджис», тоді як частки інших власників (включаючи родину Мацола і 
компанію «Оттингер») залишилися незмінними. Паралельно із цим власники «ППБ» 
нададуть компанії пакет фінансування розміром $21,6 млн., який дозволить зміцнити 
капітал компанії, а також задовольнити її потреби в оборотних коштах та інвестиціях. Банк 
почав працювати з «ППБ» більше десяти років тому, надавши кошти на важливі заходи 
підвищення енергоефективності на основному виробничому майданчику компанії. За цей 
час «ППБ» значно зросла і стала одним з динамічних лідерів ринку, що пропонує 
українським споживачам широкий асортимент напоїв, який наразі включає у себе як 
місцеві, так і міжнародні бренди. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором 
в Україні. З початку діяльності у країні в 1993 році Банк узяв на себе сукупні зобов'язання 
щодо надання майже €13,1 млрд. в рамках 418 проектів. 

Детальніше >>>  
За матеріалами прес-служби ЄБРР 
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Кіпрський офшор Кауфмана відсудив можливість скасувати  
штраф АМКУ на цигаркового монополіста «Тедіс» 

22.01.2019 

Господарський суд Києва призначив експертизу у справі за позовом 
кіпрської компанії «Лідертано Холдінгс ЛТД» проти АМКУ. Про це свідчить 
ухвала суду від 22 листопада 2018 року. 

Позивач є засновником ТОВ «Тедіс Україна» і  вимагає визнати недійсними та 
скасувати рішення Антимонопольного комітету у справі про цигарковий монополізм 
компанії «Тедіс Україна», а саме: скасувати рішення АМКУ про відмову у призначенні 
експертизи (протокол засідання №57 від 16.08.2016); скасувати рішення АМКУ від 
16.12.2016 №551-р (фінальне у справі «Тедіса» рішення, згідно з яким компанія отримала 
431,20 млн грн штрафу за зловживання монопольним становищем на цигарковому ринку у 
період з 2013 по вересень 2015 року). Справу за позовом «Лідертано Холдінгс» до АМКУ 
відкрито у липні 2018 року. Також у межах цієї справи позивач намагався добитись вжиття 
заходів забезпечення позову, однак безуспішно. Раніше повідомлялось, що бенефіціаром 
«Лідертано Холдінгс ЛТД» є одеський бізнесмен Борис Кауфман. У клопотанні про 
призначення експертизи зазначено, що у різних пунктах рішення для визначення частки 
ринку АМКУ використовує різні значення щодо обсягів виробництва та реалізації сигарет в 
Україні та «Тедісом». Зокрема, позивач відмітив, що антимонопольники вирахували 
ринкову частку «Тедіса» у розмірі 99,28% на основі фізично неможливих показників. Для 
об’єктивного розгляду справи, зазначили у «Лідертано Холдінгс», необхідно коректно 
встановити обсяг ринку і частку «Тедіса» на ньому, механізми ціноутворення на послуги 
торговців сигаретами і обґрунтованість доходів, отриманих ними. Це потребує спеціальних 
знань, а отже – залучення відповідних експертів. Суд підтримав клопотання позивача. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 

Украина увеличила экспорт 
сигарет на 15% 

29.01.2019 

В 2018 году Украина произвела 84,1 млрд. штук сигарет с 
содержанием табака с фильтром и без фильтра. Об этом говорится в отчете 
Государственной фискальной службы на запрос Delo.ua 

Это на 8 млрд штук или на  8,6% меньше, чем в 2017 году. Из этого 29,5 млрд было 
реализовано на экспорт. Также было импортировано сигарет на $50 млн, что на 7,5% 
меньше, чем в 2017 г. Больше всего импортировано из Германии и Швейцарии на $19,6 и 
$10,6 млн соответственно. Что касается экспорта, то здесь лидерами стала Грузия и Япония, 
в которые было экспортировано на $130 млн и $71 млн соответственно. Всего экспорт за 
2018 год принес Украине $340 млн. Это на 15,9% больше, чем в 2017 году. Как сообщало 
Delo.UA, в 2017 году табачный рынок Украины сократился на 8,2%. Причиной этому стали 
рост цен и нелегальная продукция. Отметим, по данным Государственной службы 
статистики, в прошлом году объем производства табачных изделий на территории 
Украины снизился на 8,5% (с 92,741 млрд до 84,831 млрд шт.). При этом участники рынка 
посчитали, что за год объем легального рынка уменьшился до 10%. "Особенность 
украинского рынка в том, что уменьшение легального рынка происходит в 2 раза быстрее, 
чем уменьшение табачного рынка в целом (прим. ред. - тут и далее, внутренние оценки 
"Филип Моррис Украина")", - комментирует директор по внешним связям "Филип Моррис" 
в Украине Кавказе и Молдове Наталия Бондаренко. Украинцы стали меньше покупать 
сигареты из-за подорожания табака. По данным Госстата, в январе-ноябре индекс цен на 
табачные изделия вырос на 22,4% при уровне инфляции 8,9%. Средняя цена пачки из 20 
сигарет за год выросла на 6 гривен и сейчас составляет около 32 грн. Еще в прошлом году 
правительство приняло восьмилетний план повышения акциза. … 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также! Итоги года: украинцы 
переходят на дешевые сигареты >>>  

По материалам delo.ua 
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В Умани построили фарма- 
цевтический цех 

13.01.2019 

В декабре 2018 г. Управление Государственной архитектурно-
строительной инспекции в Черкасской обл.. приняло в эксплуатацию 
построенный цех по производству фармацевтических препаратов. 

Площадь здания - 3743,93 кв. м. Здание расположено на ул. Мануилского, 8, в Умани. 
Цех специализируется на производстве готовых нестерильных лекарственных препаратов 
твердой и жидкой формы выпуска. Его мощность - 600 млн. таблеток и 13 млн. флаконов в 
год. По информации ProfiDOM.com.ua, заказчиком строительства выступило ООО 
"Технолог". Реализация проекта позволила обеспечить 28 рабочих мест. 

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

 
Акционерный конфликт на Борщаговском химфармзаводе:  

расследуются крупные хищения 
21.01.2019 

Вот уже третий год продолжается акционерный конфликт между 
ПАО “НПЦ “Борщаговский химико-фармацевтический завод” (БХФЗ) и ЧАО 
“ФФ “Дарница” (Дарница). 

На сегодняшний день, это самый заметный бизнес конфликт на фармацевтическом 
рынке Украины. Дарница приобрела около 30% акций БХФЗ на аукционе весной 2015 года. 
Продавцом выступал Киевсовет. Отношения между новым акционером и менеджментом 
БХФЗ не заладились с самого начала. Очевидно, на то были веские причины. Менеджмент 
БХФЗ обвинял Дарницу в попытках недружественно поглотить БХФЗ. Такие обвинения, 
видимо, не были лишены оснований, поскольку Дарница является крупным игроком 
украинского фармрынка. Кроме того, что Дарница была конкурентом БХФЗ, Дарница стала 
еще и крупным акционером БХФЗ, претендующим на участие в управлении бизнесом. 
Также, руководство БХФЗ публично обвиняли Дарницу Глеба Загория (бенефициарный 
собственник Дарницы) в оказании давления и рейдерстве. Действительно, Глеба Загория 
можно отнести к эпатажным, и даже к одиозным, личностям. Но в своих публичных 
заявлениях представители БХФЗ не указывали что конкретно они имеют в виду под 
давлением и рейдерством. Со своей стороны, Дарница высказывала в адрес менеджмента 
БХФЗ обвинения в непрозрачной финансовой деятельности. Звучали также обвинения в 
финансовых злоупотреблениях. Из реестра судебных решений видно, что Дарница и БХФЗ 
прошли через ряд споров о допуске аудиторов, предоставлении финансовой документации 
и т.д. Не беремся судить насколько обоснованы претензии Дарницы о непрозрачности 
финансов БХФЗ. Но не будем забывать, что непрозрачность корпоративных финансов 
характерна для многих украинских компаний. В августе 2017 года органы прокуратуры 
провели обыски на БХФЗ. Правоохранители хотели получить доступ к финансовой 
документации БХФЗ за период 2016-2017 годов. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам lenta.ua 

 
Кіпрська компанія придбала майже 7% акцій  

українського виробника ліків «Фармак» 
22.01.2019 

Кіпрська Emer Group Limited стала власником 6,99% голосуючих акцій 
фармацевтичної компанії ПАТ «Фармак» (Київ), зміни пакетів голосуючих 
акцій відбулися 16 лютого.  

ПАТ «Фармак» входить до трійки лідерів фармацевтичної галузі України, експортує 
продукцію в 20 країн світу. У портфелі компанії – 220 продуктових досьє. Щорічно вона 
виводить на ринок до 20 нових препаратів. У компанії функціонують 19 виробничих ліній, 
які відповідають вимогам GMP. Впровадили і постійно вдосконалюють фармацевтичну 
систему якості відповідно до діючих нормативних вимог і світових стандартів: ISO, GMP. 
Щорічно «Фармак» проходить близько 15 міжнародних інспекцій. У компанії працює п'ять 
новітніх лабораторій, власний лабораторно-технологічний комплекс R&D. З 2015 року діє 
власний комплекс з виробництва субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в Шостці 
(Сумська обл.) плановою потужністю 100 т. на рік. «Фармак» – член асоціації «Виробники 
ліків України» (аплуа). За підсумками 2017 року «Фармак» збільшив обсяг продажів на 
роздрібному фармацевтичному ринку країни на 21% в грошовому вираженні. Його чистий 
прибуток виріс на 29,9% – до 839 млн грн. Нагадаємо,  «Фармак» має намір вийти на 
європейський ринок з активними фармінгредієнтами. Як повідомив журналістам керівник 
департаменту по виробництву АФІ «Фармак» Василь Кушнірук, перші поставки субстанцій 
на експорт можуть відбутися вже в кінці 2019 року. Інвестиції «Фармак» в організацію 
виробництва АФІ в Шостці за 2010-2017 роки склали $40 млн. Виробництво АФІ 
фармкомпанії «Фармак» розпочато в 2015 році на території індустріального парку «Свема» 
в Шостці. За підсумками 2017 року виробництво АФІ на «Фармак» склало близько 80 тонн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 

Госпредприятие для централизованной закупки  
лекарств объявило первые тендеры 

31.01.2019 
Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" 

объявило первые тендеры на закупку медицинских препаратов и 
медизделий в рамках программ Глобального фонда. 

Речь идет о закупке логистических услуг и лекарственных средств против 
оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИД и туберкулеза, 
медицинских респираторов. "Тендеры, которые объявляются в январе, станут первыми 
закупками, проведенными новосозданным государственным предприятием", – отмечается 
в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения. Планируется, что в 2019 году 
"Медицинские закупки Украины" проведут десятки тендеров с применением новых 
инструментов закупок. В частности, электронных каталогов (е-каталогов), которые 
позволят небольшим региональным медицинским учреждениям заказывать обычные 
препараты и изделия по принципу интернет-магазина. Кроме того, ГП "Медицинские 
закупки Украины" должно получить статус центральной закупочной организации (ЦЗО) и 
начать работу с закупками на основе рамочных соглашений. В Минздраве напомнили, что с 
2015 года в Украине работают международные организации, которые закупают лекарства, 
вакцины и медицинские изделия за средства госбюджета, опыт которых должно перенять 
новое госпредприятие. "В команду госпредприятия уже присоединились опытные 
специалисты из сферы публичных закупок. Они должны построить диалог с поставщиками 
и заказчиками, сделать медицинские закупки максимально прозрачными и эффективными. 
С этой целью перед объявление закупок проводились открытые встречи с поставщиками 
для уточнения технических задач тендеров и предотвращения возникновения 
дискриминационных требований", – отметила заместитель министра здравоохранения 
Ольга Стефанишина. Как сообщалось, государственное коммерческое предприятие 
"Медицинские закупки Украины" было создано в октябре 2018 года с целью организации и 
проведения процедур закупок лекарственных средств… 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Смертный приговор текстильной промышленности  
Херсона вынесут уже вскоре 

21.01.2019 

С развалом хлопчатобумажного комбината в Херсоне уже давно 
прекратился выпуск каких бы то ни было тканей. Об этом пишет Сергей 
Яновский на портале khersonci.com.ua 

А теперь наступает следующий, вполне предсказуемый этап кризиса – прекращение 
подготовки дипломированных специалистов в этой сфере. Их пока что обучает Херсонский 
национальный технический университет, однако в нынешнем году здесь могут закрыть 
такую специальность, как «технология текстильных материалов». Прежде на нее поступали 
выпускники профильных техникумов из Харькова и Черкасс, однако набор каждый год 
сокращается, и сейчас составляет менее десятка студентов в год. А это для вуза уже 
нерентабельно. Решение о ликвидации мало востребованной специальности может быть 
принято еще до начала нового учебного года, однако только после консультаций с 
руководством техникумов, подчеркнул ректор Херсонского национального технического 
университета, профессор Юрий Бардачов. Оно и понятно: при том засилье турецких и 
китайских тканей, одежды и обуви, в Украине нужны только ее продавцы. Для них же 
университетский либо институтский диплом совершенно не обязателен. 

Читать полностью >>>                                                                                     © Сергей Яновский 

По материалам khersonci.com.ua 
 

Панчішно-шкарпеткова фабрика «Дюна» відкрила  
свій 37-й магазин в Україні 

22.01.2019 

Компанія «Дюна», національний лідер на ринку панчішно-
шкарпеткових виробів, на своїй сторінці у facebook, повідомила про 
відкриття у місті Луцьк 37-го магазину в Україні. 

«Перший місяць нового року вже майже добігає до закінчення і ми раді ділитись з 
вами нашими маленькими перемогами: 2 січня ми відкрили наш третій магазин у Луцьку і 
37 магазин в Україні загалом», - йдеться в повідомлені компанії. Відзначимо, «Дюна» - єдина 
в Україні фабрика з абсолютно повним спектром панчішно-шкарпеткового асортименту: 
від немовлят до дорослих. ТОВ «Дюна - Веста» отримала винагороду «Вища проба» за 
бездоганну якість продукції та послуг, а також сертифікат Oeko-Tex® Standard 100 - це 
додаткове підтвердження якості панчішно-шкарпеткових виробів та їх безпеки для 
здоров'я. Продукція: колготки жіночі; шкарпетки жіночи; шкарпетки чоловічи; шкарпетки 
дитячі; колготки дитячі; кальсони, півпанчохи, та інше. Підприємство має свою давню 
історію, яка почалася ще у 1965 року у м. Червонограді Львівської області. З 2015 року 
панчішно-шкарпеткові вироби DUNA виробляються на двох українських фабриках: у м. 
Червонограді (ТОВ «Дюна-Веста») та у м. Львові (ТОВ «Українська панчішна компанія»). До 
речі, львівська фабрика є досить «молодою», її функціонування почалося у 2006 році. Кожна 
платформа має свої відмінності. Червоноградська фабрика більша у 3 – 4 рази за Львівську. 
Вона охоплює повний спектр виробів – від 0 до 100 років. На Львівській фабриці інше 
обладнання. Тут виготовляють товари, починаючи від двох років. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Маленька історія про 
велику компанію >>> 

За матеріалами прес-служби Компанії «Дюна» 
 

Від пошиття рукавиць до міжнародного бренду:  
історія успіху ТМ Sealine 

28.01.2019 

Засновник одного з найстаріших брендів білизни в Україні розповів 
про старт бізнесу і його становлення, вихід на міжнародні ринки і розвиток 
власної мережі, а також роботу в кризу та нові виклики Sealine. 

Засновник українського білизняного бренду Sealine Олексій Криулін мріяв про 
власний бізнес ще в армії. Повернувшись зі служби на початку 90-х, майбутній підприємець 
придбав у селі Гора під Борисполем напівзруйнований склад хімдобрив, який вирішив 
переобладнати в швейну фабрику. У реконструкцію вкладав гроші, зароблені приватними 
перевезеннями. «Ночами я таксував, а вранці віддавав зароблені гроші будівельникам, які 
перебудовували склад у виробничі приміщення. Пізніше мені вдалося отримати кредит в 
мільйон карбованців під заставу складу, добудувати його, і здати частину приміщень в 
оренду великій міжнародній компанії. Отримавши оплату оренди за кілька місяців, я зміг 
виплатити борг перед банком і отримати кошти для придбання перших швейних машин», – 
згадує Криулін. Тоді в країні був тотальний дефіцит, тому проблем зі збутом товару не було. 
Однак, коли в компанії почали замислюватися про вихід на більш якісний рівень, 
з’ясувалося, що необхідної сировини в Україні просто немає. Тому вирішили почати пошуки 
партнерів за межами країни і розміщувати замовлення на виробництво на зарубіжних 
фабриках. «Буквально за день до вильоту в Китай для переговорів з потенційними 
партнерами ми придумали красиву легенду створення бренду Sealine. … 

Колеса замість грошей >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Группа компаний «Текстиль-Контакт» инвестирует около 30 млн грн  

в расширение производства в Одессе 
28.01.2019 

ТК-Групп намерена инвестировать до 30 млн грн в строительство и 
оснащение оборудованием нового производственного корпуса 
выпускающей матрасы, одеяла и подушки фабрики "ТК-Домашний 
текстиль" в Одессе. 

Строительство трехэтажного корпуса было начато осенью 2018 г., а завершить его 
планируется в середине мая 2019 г. "Наращивание мощностей - это не просто расширение 
производства, а дополнительные 50 рабочих мест, расширение производственной линейки, 
освоение новых технологий", - цитирует пресс-служба управляющего партнера "ТК-
Домашний текстиль" Владимира Марценюка. "Нам стало мало места для реализации 
планов компании. Мы не собираемся уступать первенство на рынке. Поэтому, с учетом 
конкуренции, стараемся развиваться в разных направлениях. Сегодня наша цель - 
производство", - подчеркивает основатель и собственник "Текстиль-Контакт" Александр 
Соколовский. ТК-Групп приобрела неработающий цех с четырьмя сотрудниками в Одессе 4 
года назад с целью усиления производственного наполнения "ТК-Домашний текстиль", и 
затем полностью восстановила и модернизировала его. В настоящее время "ТК-Домашний 
текстиль - Одесса" выпускает подушки, матрасы, стеганые одеяла и другую продукцию на 
десятки миллионов гривень. На фабрике работает 60 чел. Действующие производственные 
мощности фабрики размещены более чем на 2000 кв. м, а новое здание позволит увеличить 
ее территорию на 1750 кв.м. Первый этаж планируется отвести под склады, второй и 
третий - под дополнительные производственные цеха. На лето 2019 года намечен монтаж 
новой технологической линейки. Модернизированная стегальная машина способна увели-
чить производительность в 5 раз. Она будет дополнена режущей машиной, благодаря чему 
отпадает необходимость в отдельном закройном цехе. Также закуплены окантовочные 
станки для финишной обработки одеял и матрасов. … 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
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Виробництво іграшок в Україні  
зросло на 43% 

30.01.2019 

Виробництво іграшок в Україні торік зросло на 43,2% у порівнянні з 
2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної 
служби статистики України. 

Так, іграшок, "що зображують тварин та інших істот, крім людей", торік виготовили 
454 тисячі 700 шт. При цьому немає даних щодо виготовлення в Україні ляльок у минулому 
році. Також торік впало виробництво іграшкових потягів та приладдя для них, а також 
моделей у зменшеному розмірі, наборів для складання та іграшок для конструювання - на 
13,8%, до 1 млн 968 тис. 205 шт. Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Прогнози учасників ринку: що буде  
з made in Ukraine в 2019 р. 

22.01.2019 

Представники Всі. Свої, VOVK, RicaMare, W8less, Okno vo Dvor та інші 
про сьогодення і майбутнє українського виробника, а також тренди і 
проблеми в галузі. Про це пише rau.ua 

Ринок made in Ukraine продовжує еволюціонувати. Після стадій “ні, ми італійський 
бренд” і супер трендовості у 2014-му, бути українським виробником стало просто 
нормально. Але тепер якщо бренд дотримується високих стандартів, має впізнаваність і 
якість – його охоче приймають в торгові центри і на кращі локації в “стріті”. Разом з цим 
виникають нові виклики. Як змінився ринок для українських виробників в 2018-му і що на 
нього чекає, RAU розповіли представники fashion-брендів нової української формації. “За 
останній рік ми відкрили на ринку локального виробника нові ніші, – розповідає директор з 
комунікацій проекту Всі. Свої Тетяна Фіщук. – Це ніші крафтового виробництва: кераміка, 
вироби з дерева, скла, текстиль. Споживач побачив, що на українському ринку є не тільки 
якісний одяг, взуття, аксесуари, але й предмети для дому, декору, предметний дизайн”. За 
спостереженнями експерта, українські бренди стали відомі не тільки на локальному ринку, 
але і на міжнародних майданчиках. “Наші бренди, дизайнери були представлені на 
міжнародних виставках дизайну в Парижі, Мілані, Ейндховені. Думаю, що в 2019 році буде 
ще яскравіше виражений тренд локального виробництва. Ми будемо і далі показувати світу 
щось таке, чого немає ніде, а це вже частина іміджу країни”, – стверджує вона. ... 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також! Час змінюватися: 
перспективи made in Ukraine в 2018 р. >>> 

За матеріалами rau.ua 
 

Ремісники можуть стати рушієм вітчизняної  
креативної економіки 

28.01.2019 
Що спільного з ІТ і традиційними українськими ремеслами? І те, й 

те є складовими креативної економіки, яка по всьому світові демонструє 
шалені темпи зростання, випереджуючи виробничі галузі.  

Україна має цілком стабільні провідні позиції в ІТ-секторі і вже зазіхає на лідерство в 
галузі крафту та інших рукотворів. Однак, як часто це буває, не завдяки, а всупереч, 
оскільки правила гри для вітчизняного хендмейдера непрості, а інколи є ще й додатковою 
перешкодою для досягнення успіху. При тому всьому, на торговому інтернет-майданчику 
Etsy співвітчизники тримають упевнене четверте місце серед інших європейських країн. 
Попереду Франція і Великобританія. При тому, що Туманний Альбіон щороку з креативної 
економіки отримує з десяток мільярдів фунтів стерлінгів. Справедливості ради, варто 
сказати, що до цього напрямку відносять і кіновиробництво та телевізіний продакшен. Ніде 
правди діти – є до чого прагнути у всіх сферах. Однак повернімося до ремісників. Частка 
українських хендмейд товарів становить 9% від загальної пропозиції на тому таки сервісі 
Etsy, що спеціалізується саме на продажу авторських виробів різноманітного напрямку. 
Найбільше тут цікавляться прикрасами, іграшками, речами широкого вжитку. Вдвічі менші 
обсяги пропозиції має РФ, яка на 9-му місці з загальноєвропейському заліку. Здавалося, все 
добре, але… на цьому власне позитив і закінчився. Бо досягнення українців можна пояснити 
передусім їхньою вигадливістю та мобільністю: як оптимізувати плату за пересилку, як 
отримати кошти з-за кордону, як бути конкурентним і ще багато інших «як», що 
вирішуються інтуїтивністю і наполегливістю, а не чітко зрозумілими алгоритмами. Час від 
часу ремісники напружуються очікуючи удару від якихось чергових митних нововведень, 
чи бува їх не зачепило. Або від рухів податкової, бо майстри би і не проти обліковуватися, і 
навіть частина ремісників працюють як ФОПи, але тут постає питання – де різниця між 
ремеслом, авторською річчю і виробом з повноцінного промислового меблевого цеху? Або 
відмінності між майстром дерев’яних іграшок і іграшковою фабрикою? З якого тиражу 
продукування власних принтів на футболках перестає бути мистецтвом і стає тиражем? І 
так далі. В країні є закон про народні художні промисли. Закон 2001 року, востаннє зміни до 
нього вносилися в 2012 році. Чи варто говорити про те, яких змін зазнав ринок і структура 
пропозиції з того часу? Поза межами його дії опинилась велика кількість людей, яка працює 
з традиційними мотивами, але за формальними ознаками не є ремісниками. За тим виникає 
питання – хто ж такий хендмейдер? Чи повинен він мати інші права, аніж ремісник, якщо 
працює з тими самими матеріалами, але поза межами традиційних форм? Навряд чи 
держава на сьогодні знає орієнтовну цифру ремісників і крафтерів, які працюють в цій 
сфері і приносять окрім податків ще і іміджеву складову, бо більшість досліджень сфери 
фрагментарні або приблизні – що говорити, коли основним полем дослідження виступають 
різноманітні сайти з продажу (саме на них посилаємося ми в дослідженні, їх же зустрічаємо 
в інших, дотичних матеріалах), але не творчі спілки різного спрямування. 
 

Читати повністю >>> 
 

© Антон Плаксун, керівник Українского центра 
громадянських ініціатив «Світло», експерт проекту «Craft It! 
Нвчися і зроби» 

За матеріалами УЦКД 
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Объем выполненных стройработ в Украине  
в 2018г вырос на 4,4% - Госстат 

24.01.2019 

Объем выполненных строительных работ в Украине в 2018 г. 
увеличился на 4,4% по сравнению с 2017 г., при этом рост показателя в 2017 
г. к 2016 году по вновь уточненным данным составил 26,3%. 

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без 
учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и 
Луганской областях. В декабре 2018 г. к декабрю 2017 года падение объема выполненных 
строительных работ составило 8,8%, тогда как по сравнению с ноябрем-2018 объем 
выполненных стройработ увеличился на 36,7% (согласно сезонно скорректированным 
данным - уменьшился на 3,2%). Как отмечает Госстат, в 2018 году к 2017 году падение 
объема стройработ наблюдался лишь в строительстве жилых зданий - на 1,6% (в 2017 году 
к 2016 году - рост на 16,3%). В строительстве нежилых зданий увеличение зафиксировано 
на уровне 1,2% (в 2017 году к 2016 году - 26,1%), инженерных сооружений - 9% (в 2017 
году к 2016 году - 31,7%). В 2018 году к 2017 году увеличение объемов строительных работ 
зафиксировано в 14 областях Украины, тогда как в Киеве произошло падение на 3,5% - до 
30,1 млрд грн. По данным Госстата, наибольший рост указанного показателя наблюдался в 
Винницкой (на 42,6%, до 5,5 млрд грн), Донецкой (на 32,6%, до 5,3 млрд грн) и Черкасской 
(на 18,2%, до 1,9 млрд грн) областях. Снижение объемов выполненных стройработ в 2018 
году к 2017 году наблюдалось в Кировоградской (на 16,7%, до 1,6 млрд грн), Луганской (на 
16,3%, до 0,6 млрд грн) и Николаевской (на 14,3%, до 2,8 млрд грн) областях. 

Объемы стройработ по видам стройпродукции в 2018 г. >>>  
По материалам bin.ua 
 

 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Будівельна галузь торік зросла на 4,4% -  

Мінрегіон 
24.01.2019 

За підсумками 2018 року підприємства України виконали будівельні 
роботи на суму 136,3 млрд грн, індекс будівельної продукції проти 2017 року 
становить 104,4%. Про це пише ukrinform.ua 

«У 2018-му будівельна галузь продовжила демонструвати стабільне зростання. І це 
враховуючи неабиякий ривок, який відбувся у галузі на рік раніше. Ми зберегли і 
покращили минулі показники. Було виконано будівельних робіт більш ніж на 136 млрд грн. 
Проти 2017 року - це ріст на 4,4%», - написав заступник міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook. 
Парцхаладзе нагадав, що у 2018-му році була прийнята низка важливих змін для спрощення 
діяльності у будівництві та покращення життя людей. «Ми зробили близько 500 якісних 
змін для безпеки та комфорту українців. У дію вступили важливі для галузі державні 
будівельні норми (ДБН) щодо містобудування, проектування шкіл, дитсадків, вулиць і 
доріг, спрощено виконання нескладних будівельних робіт. Все це позитивно вплинуло на 
розвиток галузі», - додав заступник міністра. За підсумками звітного періоду індекс 
будівництва інженерних споруд склав 109%, будівель – 99,9% (житлових – 98,4%, 
нежитлових – 101,2%). У розрізі регіонів, лідерами за обсягами виконання будівельних 
робіт стали Одеська область (15,3 млрд грн), Дніпропетровська область (13,5 млрд грн), 
Харківська область (12,7 млрд грн) та м. Київ (30,1 млрд грн). Нове будівництво, 
реконструкція та технічне переоснащення становили 72,8% від загального обсягу 
виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 18,6% та 8,6% відповідно. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Цьогоріч розвиток регіонів 
держава підтримає на понад 30 млрд. грн. >>> 

За матеріалами ukrinform.ua 
 

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ 
 Виробництво цементу 
 

 
 

Dyckerhoff GmbH выкупит акции миноритариев  
ЧАО «Дикергофф Цемент Украина» 

29.01.2019  

Компания Dyckerhoff GmbH (Германия) объявила о намерении 
выкупить акции миноритариев ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" на правах 
владельца доминирующего контрольного пакета предприятия. 

Согласно сообщению "Дикергофф Цемент Украина" в системе раскрытия 
информации НКЦБФР, Dyckerhoff GmbH прямо владеет 99,033420% акций ЧАО, а также 
0,022466% акций принадлежат ей опосредовано через афиллированное лицо - ООО с ИИ 
"Дикергофф (Украина)" (Киев). ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" основано в 1994 году 
путем приватизации госпредприятия "Киевинжцемент". Занимается перевалкой цемента, 
реализацией и упаковкой в мешки продукции. Располагает филиалами, созданными на базе 
заводов "Волынь-цемент" (Здолбунов Ривненской обл.) и "ЮГцемент" (пгт Ольшанское 
Николаевской обл.). "Дикергофф Цемент Украина" является одним с крупнейших 
цементных заводов в Украине. Компания принадлежит немецкой Dyckerhoff GmbH (99%). 
Как сообщалось, ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" в 2017 году получило чистый убыток в 
размере 316 млн грн, что соответствует результатам компании в 2016 году. … 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
 

 
 Виробництво керамічних виробів 
 

ТзОВ “Розвадів будматеріали”: є потужності  
та немає коштів 

25.01.2019 

ТзОВ “Розвадів будматеріали” є одним із бюджетоутворюючих 
підприємств Розвадівської ОТГ. Вони орендують багато землі під кар’єри, 
платять кошти в бюджет за надра та сплачують податки.  

Зокрема, лише за землю в рік вони сплачують близько 1,5 млн грн. В роботі ТзОВ 
“Розвадів будматеріали” силікатний цех, вапняний цех та кахельний цех. Останній з яких не 
працює через відсутність сировини, адже біла глина для роботи, яку вони отримували з 
Донецької області знаходиться сьогодні на окупованій території. Директор підприємства 
Анатолій Лафаренко зазначив, що підприємство зараз стоїть. Є проблеми і з фінансами, за 
часи незалежної України в будівлях жодного разу не робили капітальних ремонтів.  
Працюють на підприємстві близько 50 людей, а їхня середня заробітна плата становить 5 
тисяч гривень. Виживає підприємство зараз зокрема завдяки наявних співорендарів, а 
також надіються найближчим часом знайти інвесторів, щоб запустити лінію 
піногазобетону на силікатному цеху.“Потужності для роботи є, та потрібно залучати 
інвесторів, аби розвивати підприємство”, – зазначив Голова ОТГ Роман Сидор. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами vezha.net.ua 

 
 Виробництво лаків, фарб та інших ПАВ 
 

Производство органорастворимых покрытий  
в Украине снизилось на 11,2 % 

28.01.2019 

В Украине продолжает сокращаться выпуск лакокрасочных 
материалов. Максимальный спад отмечен в производстве органораство-
римых покрытий – на 11,2 %, пишет profidom.com.ua 

Производство органорастворимых покрытий в Украине снизилось на 11,2 %. Как 
сообщает Госстат, индекс промышленного производства в 2018 г. относительно 2017 г. 
вырос на 1,1 %, в том числе в перерабатывающей промышленности – на 0,2 %. Несмотря на 
положительную динамику промпроизводства, в стране сократился выпуск лакокрасочных 
материалов. Предприятия дали рынку 74,3 тыс. тонн покрытий на водной основе, что на 1,7 
% меньше показателя 2017 г. В декабре выпуск водных материалов составил 3,6 тыс. – это 
на 26,6 % меньше ноября 2018 и на 10,4 % декабря 2018. Производство органорастворимых 
покрытий в декабре сократилось на 11,8 % относительно ноября и на 7,9 % декабря 2017 
года, достигнув отметки в 2,4 тыс. тонн. За весь 2018 год компании выпустили 48,7 тыс. 
тонн «органики» или на 11,2 % меньше, чем в 2017 – передает ProfiDOM.com.ua 

Читать полностью >>>  
По материалам profidom.com.ua 
 
 Виробництво штучного покриття 

 
Анализ рынков искусственных  

покрытий в Украине 
18.01.2019 

В Украине сложилась парадоксальная ситуаций. Мы импортируем 
продукцию, которую можем довольно просто делать сами, из отходов. Речь 
идет, например, о резиновой крошке.  

Она применяется для засыпки искусственных футбольных полей, изготовления 
покрытий для спортивных и детских площадок. А самое главное, с помощью резиновой 
крошки можно существенно улучшить качество автомобильных дорог. Ее введение в 
состав дорожного покрытия уменьшает его себестоимость и увеличивает износоустой-
чивость. Крошку изготавливать у нас есть из чего – это 150 тыс. тонн использованных 
автомобильных покрышек, которые накапливаются ежегодно. Только десятая часть из них 
подвергается переработке. А тем временем, резиновая крошка большей частью импорти-
руется и только примерно треть рынка покрывается отечественной продукцией. Причем 
еще шесть лет назад, в 2013-м, ситуация была зеркально противоположна. Отечественная 
крошка доминировала на рынке. Украинская резиновая крошка более низкого качества, 
поскольку выпускается небольшими предприятиями и даже частными лицами на 
недорогом оборудовании. Теневой сегмент рынка также присутствует, так как технологи-
ческий процесс может быть организован и в кустарных условиях, а проконтролировать 
происхождение конечного продукта довольно сложно. Сложившаяся ситуация вряд ли 
исправится без вмешательства государства. Необходимо наладить эффективную систему 
приема-переработки шин, а для этого простимулировать участие в ней как автовладельцев, 
так и производственников. Еще одним преимущественно импортируемым в Украину 
материалом является искусственный газон для футбольных полей, детских площадок и 
просто ландшафтного дизайна. Ситуация в этом сегменте рынка также изменилась по 
сравнению с 2013 г. В лидеры поставок искусственного газона в 2017 году вышла Италия с 
торговыми марками Limonta, Aqua, Radici, а четырьмя годами раньше на первом месте была 
Бельгия, которая потом ушла с нашего рынка. Также исчез газон из Голландии, появился – 
из Германии, сократилась доля Китая, увеличилась – Турции и Чехии. Отечественный 
выпуск искусственных газонов развит пока слабо, но положительным является уже то, что 
он вообще начался благодаря компании «ФФУ Продакш», запустившей производство в 
2017 г. Возможно, выделение из государственного бюджета денег на многофункциональ-
ные площадки (в 2019 г. – 200 млн грн) для детей и взрослых, будет стимулировать не 
только импорт покрытий, но и создание производственных мощностей для них. 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам pro-consulting.ua 
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В ожидании нового подъема: анализ рынка  
жилой недвижимости Украины 

25.01.2019 

Динамика рынка жилой недвижимости в Украине в 2012-2018 г. 
носила, как говорят инженеры, волновой характер. Имеется в виду, что 
подъемы чередовались со спадами примерно через равные промежутки 
времени. 

Главным модулятором такого поведения стали события 2014 г. и их последствия. С 
экономическим и политическим кризисом, который повлекли за собой начало военных 
действий на востоке страны и потеря Крыма, многие строительные проекты были 
заморожены. О чем говорит и сокращение потребления железобетонных конструкций в 
2014 г. В этот же период начинаются проблемы в финансовом секторе. Кроме того, 
переселенцы переезжали из зоны боевых действий в более спокойные регионы. Эти два 
фактора вызвали оживление рынка жилой недвижимости в 2015-2016 гг. Дело в том, что в 
условиях финансовой нестабильности многие банки потеряли устойчивость и доверие 
клиентов. Последние же, для того чтобы сберечь свои средства, стали снимать их с 
депозитов и вкладывать в недвижимость. Переселенцы, у кого были деньги, также начали 
обзаводиться жильем. Однако оба описанных выше катализатора рынка жилой недвижи-
мости постепенно сошли на нет, спрос на новое жилье упал, и в 2017-2018 г данный рынок 
опять пошел на спад. В Киевском регионе и непосредственно в столице рынок жилой 
недвижимости колебался в унисон с общеукраинским, но амплитуда спада была меньшей. 
Большая стабильность рынка объясняется статусом региона, как центра административ-
ной, политической и деловой активности Украины, обладающего большей притягательно-
стью для людей и инвестиционной привлекательностью. Описанные выше процессы на 
рынке жилья в последние годы можно проиллюстрировать динамикой капитальных 
вложений в него. При ее анализе следует учитывать, что данная динамика представлена в 
национальной валюте, которая в 2014-2015 обесценилась в три раза, а инфляция в эти годы 
составила 24,9% и 43,3% соответственно. Кроме того, инвестиции превращаются в 
недвижимость с некоторым временным лагом, необходимым для постройки дома. Поэтому 
прироста объемов строительства в ближайшее время можно ожидать только в Киеве, 
поскольку увеличение капитальных инвестиций в столице в 2017 г. (+23,4%) опережает 
рост стоимости строительно-монтажных работ (+21,3% в ноябре 2018 г. по сравнению с 
ноябрем 2017г). Следующее оживление рынка жилья будет происходить по мере 
увеличения покупательной способности населения Украины вследствие развития 
экономики страны и нового массового запуска ипотечного кредитования. 
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Товарооборот торговых центров "Будхаус Групп" в 2018 г.  
увеличился практически на 23% 

21.01.2019 

По итогам прошлого года, торговые центры, принадлежащие 
"Будхаус Групп", суммарно увеличили товароборот в гривне на 23,3% до 6,9 
млрд грн, говорится в пресс-релизе девелопера.  

Наибольший рост выручки показал ТРЦ "Любава" (Черкассы) – на 29%. Помимо 
этого объекта, в группу также входят ТРЦ "Фабрика" (Херсон) и ТРЦ "Форум Львов". Такие 
результаты в компании поясняют ростом цен и появлением новых сильных арендаторов – 
в ТРЦ "Форум Львов" – "Мегаспорт", "Фокстрот", в ТРЦ "Любава" – ССС и McDonald's, в ТРЦ 
"Фабрика" –  LC Waikiki. В частности, в 2018 г. средняя арендная ставка в торговых центрах 
группы в долларах выросла на 13,4%. Средняя вакантность в торговых центрах составила 
0,3%. За отчетный период в объектах была проведена ротация арендаторов, связанная с 
окончанием срока действия некоторых договоров и трансформациями в торговых центрах. 
Всего за год было подписано 56 новых договоров аренды общей площадью 7213 кв. м. 
Суммарно торговые центры посетило 27,3 млн чел. (+2% к 2017 г.). В среднем посетители 
бывают в торговых объектах 8 раз в месяц и проводят в них 89 минут за одно посещение. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
В UNIT.city открыли новый 6-этажный 

бизнес-кампус B12 
24.01.2019 

Это уже 3-е по счету здание в инновационном парке, где будут 
работать резиденты - стартапы и большие компании. Проект полностью 
был реализован за год, на него потратили 365 млн гривен.  

Соинвесторами строительства выступили компании KAN Development и UPD. Общая 
площадь кампуса 16 900 кв м, из них 12 000 кв м составляет арендная площадь для 
резидентов кампуса. В подземном паркинге на территории кампуса - 60 парковочных мест. 
С учетом B12 количество арендуемых площадей в инновационной парке удвоится. По 
словам управляющего партнера UNIT.city Максима Бахматова, в отборе резидентов для 
нового кампуса основной упор делали на большие корпорации. Уже сейчас известно, что в 
кампусе расположатся Академия ДТЕК и диджитал-направление компании Метинвест. 
Благодаря сотрудничеству с UNIT.city корпорации получат возможность организовывать на 
территории парка свои акселерационные программы и находить интересные стартапы. 
Кроме того, в UNIT.city сообщили о планах открыть еще два бизнес-кампуса до конца 2019 
года, а весной запустить строительство центральной площади Event Plaza, где к лету уже 
смогут проводить большие городские мероприятия. Напомним, летом 2018 года в UNIT.city 
открыли второй бизнес-кампус с коворкингом. Управляющий партнер UNIT.city Макс 
Яковер рассказал, что к сегодняшнему дню количество стартапов-резидентов в уже 
функционирующих двух кампусах достигло 90, а студентов в UNIT.Factory — 900 человек. С 
2019 года инновационный парк "берет курс" на масштабирование.  

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
Основные тренды рынка торговой  

недвижимости в 2019 г. 
28.01.2019 

О том, какие тренды будут доминировать на рынке в 2019 году, 
журналисты издания Property Times поговорили с экспертами в сфере 
торговой недвижимости, пишет zagorodna.com 

Одним из самых ожидаемых событий на рынке стал выход мировых ритейлеров, 
переговоры с которыми велись годами: H&M, Zara Home, DeFacto, Koton. «Подписание 
договоров аренды с указанными арендаторами способствовало значительному сокраще-
нию вакантности в действующих торговых объектах. Средневзвешенная вакантность по 
состоянию на декабрь 2018 года составила 6,1%», - комментирует Константин Олейник, 
руководитель Департамента стратегического консалтинга компании UTG. Арендные 
ставки буквально рванули вверх, достигнув исторического максимума за последние пять 
лет. Появились новые форматы - ритейл-парк и микс торговых и жилых комплексов. После 
долгого затишья активно стали выводиться на рынок новые качественные торговые 
площади. «В 2018 открыли свои двери для посетителей ТЦ: Rive gauche (20 000 м кв.), 
ритейл-парк «Петровка», «Smart Plaza Политех» (15 000 кв. м), «МегаМаркет Нивки» (22 000 
кв. м), «Эпицентр» (просп.Бандеры,11) (56 000 кв. м), Good Life (7 500 кв. м), «EUROПАРК» 
(Софиевская Борщаговка)», - сообщает Константин Олейник. По данным NAI Ukraine, общее 
предложение торговых площадей в городе в конце прошлого года составило 1,359 тыс. кв. 
м. На 2019-2020 в Киеве и ближайшем пригороде заявлены к открытию: ТРЦ Ocean Mall 
(100 000 кв. м); Blockbuster Mall (120 000 кв. м); Retroville (91 864 кв. м); River mall (62 200 
кв. м); Smart Plaza Obolon (12 000 кв. м); «Оазис» (8 000 кв. м); «Небо Center» (11 000 кв. м); 
Cherry MaLL (12 000 кв. м). И это без учета Respublika (135 000 кв. м), «Лукьяновка» (47 052 
кв. м) и Kyiv mall (58 000 кв. м), сообщают в компании UTG. «Всего в 2019 году ожидается 
введение в эксплуатацию порядка 400 тыс. кв. м новых торговых площадей. При условии 
открытия в этом году всех заявленных объектов показатель вакантности ориентировочно 
составит более 10%, - комментирует Виталий Бойко, CEO и основатель NAI Ukraine. - 
Самыми весомыми новыми игроками станут Blockbuster Mall, Ocean Mall, River Mall, 
Retroville». Ввод в эксплуатацию заявленного на ближайшие годы предложения вплотную 
приблизит показатель обеспеченности торговыми площадями жителей Киева к значениям 
развитых городов Европы, приведет к профициту торговых помещений и первичному 
насыщению рынка торговой недвижимости, считает Олейник. «Выходы на рынок новых 
ТРЦ существенно «перекроят» карту Киева, заставив как потребителей, так и ритейлеров 
пересмотреть приоритеты. В первую очередь, следует отметить открытие в сверхвыгодной 
локации Blockbuster Mall. Новый торгово-развлекательный центр будет конкурировать с 
Ocean Plaza за северную часть центра города и северную часть Киева. Но Ocean Plaza не 
останется в слабой позиции благодаря открытию Ocean Mall. Они в совокупности образуют 
гигантский торговый кластер в центре города, с 900 магазинами и всеми видами 
развлечений. Сильным якорем в Ocean Mall будет первый магазин IKEA, - говорит Бойко. - 
River Mall претендует на легкое лидерство на левом берегу Киева при низком уровне 
конкуренции. Retroville - объект, который строился долгое время, и теперь попытается 
конкурировать за часть потоков Lavina Mall». Выбор качественных торговых площадей 
увеличивается, но это не означает, что ритейлеры только и ждут очередного открытия 
ТРЦ, чтобы зайти туда. Критерии выбора становятся более жесткими. У ритейлеров в 
ближайшее время будет много работы, считает Виталий Бойко. «В большинстве из новых 
объектов они хотели бы присутствовать. Но парадокс ситуации в том, что практически у 
всех ритейлеров есть магазины в объектах, которые попадают в конкурентное влияние 
новых ТРЦ. Поэтому брендам придется выбирать и в течение 1-2 лет после открытия 
принять решение, какие магазины оставить, а какие закрыть», - поясняет эксперт. ... 

Читать полностью >>>  
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В Україні реалізується 41 проект з модернізації  
комунальних підприємств, - Зубко 

25.01.2019 
В умовах реформи енергоефективності і поступового зменшення 

енергоспоживання населенням, в Україні важливо провести повну 
модернізацію комунальних підприємств.  

«Україна вже почала проводити модернізацію комунальних підприємств з 
залученням найкращого європейського досвіду і міжнародних фінансових партнерів – 
Світового банку, ЄІБ, ЄБРР. Приклади - відкрита у 2018 році ТЕС з модулем ORC (органічний 
цикл Ренкіна) і потужністю 45 мВт в Кам’янець-Подільському, яка дозволила місту в 
половину зменшити споживання газу (станція є третьою в Європі та п’ятою у світі з 
модулем ORC). Найбільша сонячна електростанція в Україні «Яворів-1» з потужністю 36 мВт 
у Львівській обл. Перша в Україні найбільша блочно-модульна котельня на альтернативних 
видах палива з потужністю 10,5 мВт у місті Славутич. Тож, все можна зробити, головне - 
бажання громади, а з фінансовими інструментами – ми, як держава, допоможемо», - 
наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко на прес-конференції «Реформи NON-STOP. Масштаб змін». 
Урядовець повідомив, що нещодавно в ЗМІ з’явилась інформація про 10 найбільших 
інфраструктурних проектів України. Мова йшла про мости, залізниці, метрополітени і 
жодного слова про Бортницьку станцію аерації (БСА), яка є найбільшим інфраструктурним 
проектом, що модернізується за фінансової допомоги Уряду Японії. «Урядова японська 
компанія «JIKA», яка сьогодні фінансує БСА на суму понад 1 млрд доларів, впроваджує 
найсучасніший метод доочистки всіх викидів. Реалізація проекту практично стане 
екологічним порятунком для міста Києва», - зазначив Зубко. Багато українських міст 
реалізовують з 2014 року перспективні проекти щодо водопостачання, теплопостачання, 
управління відходами, тепломодернізації, освітлення тощо. «За підтримки World Bank 
реалізовується 18 проектів, на суму - $572 млн.  European Investment Bank надав €431 млн 
на реалізацію 23 проектів, а також долучився до проектів з відновлення  Донецької і 
Луганської обл, на суму - 200 млн євро. Це, в першу чергу, проекти з відновлення 
теплопостачання, водопостачання та модернізації муніципальних приміщень. Усе це 
говорить про відчутну і послідовну підтримку нашими міжнародними партнерами не 
тільки інвестиційних проектів України загалом, а й наших східних областей, які потребують 
також модернізації», - заявив Геннадій Зубко. 

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

 
Енергетична утилізація сміття – перспективний бізнес  

для розвитку екологічно чистих міст 
30.01.2019 

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук представив учасникам 
конгресу «Бізнес для розумних міст» Концепцію енергетичної утилізації 
сміття в Україні, розроблену Держенергоефективності спільно з експертами 
КМДА, НКРЕКП. 

«Сміття – це той ресурс, який можна перетворити з екологічної проблеми на джерело 
необхідної суспільству енергії та точку росту економіки», – наголосив Сергій Савчук. Так, 
щорічно населенням країни збирається близько 10 млн тонн сміття, з яких близько 94% 
вивозиться на сміттєзвалища. На сьогодні в Україні вже налічується понад 5 тис. 
санкціонованих полігонів, а несанкціонованих – у рази більше. Переробляючи близько 10 
млн тонн сміття на рік, можна заміщувати в еквіваленті до 1 млрд м3 газу. Розроблена 
концепція передбачає створення законодавчих стимулів для роздільного збору, вивезення 
та перероблення сміття, а також подальшої генерації енергії. «Важливо – перетворити 
енергетичну утилізацію сміття на економічно найбільш вигідний варіант поводження з 
відходами», – повідомив Сергій Савчук та пояснив, що сміттєпереробні заводи зможуть 
отримувати доходи за перероблення відходів, виробництво теплової та електричної енергії, 
реалізацію вторинної сировини чи альтернативного палива. Концепцією пропонується: 
створити систему гарантій та стимулів для інвестування у сферу енергетичної утилізації 
відходів; надати можливість органам місцевого самоврядування укладати довгострокові 
договори на переробку сміття; гарантувати підприємству-переробнику постачання 
встановлених договором обсягів сміття; закріпити на законодавчому рівні систему 
екологічних вимог до підприємств сміттєпереробної галузі; встановити чіткі правила 
тарифоутворення для послуг з енергетичної утилізації відходів; закріпити за органами 
місцевого самоврядування право призначати єдиного оператора поводження із сміттям. 
Формування нової системи поводження із сміттям для подальшої генерації енергії 
вирішить енергетичні, економічні та екологічні проблеми українських громад. 

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

 
 

 

 
 

 

2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде Міжнародна спеціалізована виставка 
«ЛАК&ФАРБА EXPO UA - 2019» (лакофарбові покриття та матеріали, сировина, 
обладнання та технології для їх виробництва, обробка поверхні, тара і упаковка). 
Цце єдина в Україні спеціалізована виставка де можна ознайомитись з новітніми зразками 
лакофарбової продукції, сировиною та обладнанням для виготовлення покриттів, а також 
технологіями для обробки поверхні. Асортимент продуктів, в останні роки, активно 
розширюється, виходять нові зразки, при цьому вдосконалюється і їх якість, 
підлаштовуючись під європейські стандарти. Читати повністю >>> 
 

2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде XI Міжнародна спеціалізована виставка 
«PLAST EXPO UA - 2019» (технології та обладнання для виробництва й переробки 
пластмас та каучуку). Єдина в Україні виставка, що об’єднує навколо себе 
фахівців у галузі переробки пластмас та каучуку, починаючи з виробництва 
сировини, створення новітнього вітчизняного обладнання і закінчуючи автоматизацією 
технологічних процесів. У період адаптації українського ринку до вимог ЄС, Plast Expo Ua 
дає можливість усім, хто стоїть біля витоків створення нового виробництва, часткової 
модернізації або глобального оновлення діючих заводів і компаній. Читати повністю >>> 
 

2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде III Міжнародна спеціалізована виставка 
«ADDIT EXPO 3D - 2019» (технології, обладнання та матеріали для аддитивного 
виробництва та 3D друку). Виставка для тих, хто йде в ногу з часом, хто відкрив 
для себе простори технологій XXI століття, які найбільш динамічно 
розвиваються, хто усвідомлює, що третя промислова революція починається на наших очах. 
Головне завдання організаторів виставки - надати можливість кожному клієнту 
максимально розкрити свій потенціал, заявити про свої досягнення на всю Україну, звірити 
свої передчуття щодо перспектив розвитку галузі з кращими світовими брендами, 
адаптованими, при цьому, під наш вітчизняний ринок, його потреби і можливості. Читати 
повністю >>> 
 
 

 
 

https://retailers.ua/news/partneryi/8571-tovarooborot-torgovyih-tsentrov-budhaus-grupp-v-2018-godu-uvelichilsya-prakticheski-na-23
https://delo.ua/business/v-unitcity-otkryli-novyj-biznes-kampus-349564/
https://www.zagorodna.com/ru/analitika/osnovnye-trendy-rynka-torgovoy-nedvizhimosti-v-2019-godu.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-ukrayini-realizuyetsya-41-proekt-z-modernizatsiyi-komunalnih-pidpriyemstv-zubko/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/energetichna-utilizaciya-smittya-perspektivnij-biznes-dlya-rozvitku-ekologichno-chistih-mist
http://www.iec-expo.com.ua/uk/lakikraskaua-2019.html
http://www.iec-expo.com.ua/uk/peua-2019.html
http://www.iec-expo.com.ua/uk/add-2019.html
http://www.iec-expo.com.ua/uk/add-2019.html
http://www.iec-expo.com.ua/uk/
http://bhg.kiev.ua/
http://unit.city/
http://www.iec-expo.com.ua/uk/lakikraskaua-2019.html
http://www.iec-expo.com.ua/uk/peua-2019.html
http://www.iec-expo.com.ua/uk/add-2019.html
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Україна виходить з транспортної "ізоляції", сполучення  
переключається з Москви на Захід 

22.01.2019 

Транспортне сполучення добре показує, куди фізично та ментально 
йде суспільство. П'ять років тому всі дороги України вели до Москви. Тепер 
вони ведуть на Захід, - пише Джеймс Брук в Atlantic Council. 

Залізниця: Більше українців поїхало впродовж 2018 до Європи, ніж до Росії - вперше 
від початку дев'ятнадцятого століття, коли ще за царату було побудовано перші залізниці. 
Сполучення до ЄС подвоїлося за рік, а сполучення з Росією впало на 15%. Автотранспорт: 
Словаччина та Польща будують хайвеї, які дійдуть до кордонів України на початку 2020-х. 
Та вже й тепер (у разі знижки) можна купити квиток з Києва до Варшави за еквівалент 8 
доларів - якщо вірити рекламі в метро Києва. Авіація: Три роки тому московські "знавці" 
глузували, що, забороняючи пряме сполучення між Україною й Росією, Україна "стріляє собі 
в ногу", чи то пак, рубає гілку, на якій сидить. А зараз в Україні - найбільший авіаційний бум 
у Європі. Візьмімо Харків. У часи СРСР звідти літали до Москви та Ленінграду. А через три 
роки після втрати всіх польотів до Росії - аеропорт побив рекорд. Мільйон пасажирів - у 
двадцять разів більше, ніж у 2002 році. Російськомовні харків'яни тепер дешево літаю 
ЛОТом до Варшави, Віззейром до Катовіце, Гданська та Вроцлава, й Ернестом - до Риму та 
Мілана. З "Жулян" є прямі рейси у 51 місто, з них 41 - в ЄС. Власне, й "Жуляни" теж побили 
рекорд. 2,8 млн пасажирів - це в сто разів більше, ніж у 2010 році. В "Бориспіль" вже літають 
10 нових ліній, за рік відкрито 25 нових маршрутів і на 2 млн пасажирів збільшено потік. Зі 
Львова 30 рейсів, з них всі, крім двох - в ЄС. Що все це значить? Усе це свідчить про 
безпрецедентний зсув українського суспільства, - вважає Atlantoc Council. Мільйони 
українців на власні очі бачать Європу. І для роботи, і для навчання, і для туризму. А вплив 
безвізу вже такий, що один із одеських власників готелів уже скаржився на втрату клієнтів 
"вищих класів": ну навіщо їм тепер в Одесу, якщо можна полетіти до Італії? А ще: росте ціле 
покоління українців, які ніколи не бували в Москві чи Санкт-Петербургу. І не надто хочуть. 
Для тих, які багатші, "точки зборки" - кафе у Кракові або музеї у Франції. Atlantic Council 
вважає, що невдовзі цей потік піде й у протилежний бік: туристи з Європи в теплий сезон 
вивчатимуть, куди ж є знижки на вікенди? Куди не треба віз, куди летіти дві чи три години 
й де все для них, для європейців, так дешево? "Є все для того, щоб 2019 рік став роком, коли 
європейці відкриють Україну", - спонукає своїх англомовних читачів Atlantic Council. 

Читати повністю >>>                                                                © Джеймс Брук, Atlantic Council  

За матеріалами texty.org.ua 
Анализ рынка грузоперевозок  

в Украине 
23.01.2019 

Грузоперевозки сродни кровеносной системе в экономическом 
организме страны. Замеряя их показатели можно определить какие 
отрасли развиваются, какие стагнируют, а какие деградируют.  

Существует и обратная зависимость экономики от состояния грузоперевозок и 
логистической инфраструктуры в целом. К основным макроэкономическим показателям 
отражающихся на рынке автомобильных грузовых перевозок в Украине можно отнести: 
объёмы внешней торговли, объёмы и темпы производства продукции, объёмы и динамика 
розничной и оптовой торговли, реальные доходы населения, уровень инфляции и 
потребительских цен, а также объём потребительского кредитования. В настоящее время в 
Украине самую большую долю грузов (около 65%) перемещает железнодорожный 
транспорт. Однако реальные показатели не соответствуют данным официальной 
статистики, из-за того, что реальные показатели перевозок автомобильным грузовым 
транспортом в разы превышают официальные данные и не включают некоторые 
ключевые данные о перевозках. Грузовые перевозки тентовыми автомобилями выгодны 
для разного вида и размеров бизнеса, так как доставка груза зачастую происходит по схеме: 
«завод-склад», «склад-склад» или «склад-магазин». Такие перевозки не требуют 
дополнительных затрат на транспортировку от места прибытия груза, порта или ЖД 
станция до конечного пункта доставки. Железнодорожные является удобным и 
экономически выгодным для перевозки больших объемов на большие расстояния. Однако, 
в последние годы Укрзализниця столкнулась с серьезными экономическими трудностями, 
связанными с накопившимися финансовыми и материально-техническими проблемами. 
Железнодорожная инфраструктура у нас значительно изношена: в 2018 году ремонта 
требовали 40% путей, а износ локомотивного парка достиг 87%. Наблюдается дефицит и 
грузовых вагонов. Поэтому железнодорожники периодически повышают тарифы на свои 
услуги и намерены делать это и в дальнейшем, до 2-2,5 раз от нынешнего уровня. В этих 
условиях грузоотправители вынуждены переходить с железнодорожного на другие виды 
транспорта – автомобильный и речной. В частности, несмотря на прошлогодний 
рекордный урожай зерна, его перевозки по железной дороге сократились в этот же период 
на 10%. По итогам трех кварталов 2018 года автоперевозки грузов в Украине выросли на 
5,5% по сравнению с таким же периодом 2017 года. Традиционно автомобили широко 
используются для доставки сравнительно небольших объемов на небольшие расстояния. В 
логистических схемах они часто комбинируются с другими видами транспорта для 
распределения грузов из крупных терминалов. По данным Госстата Украины, на 
автомобильные перевозки приходится 12,6% всего грузооборота. Дальнейший переход 
грузопотоков с железнодорожного на автомобильный транспорт также связан с рядом 
проблемных моментов. Прежде всего, это ограничения по весу и габаритам груза, который 
можно увезти на автомобиле. По существующим украинским габаритно-весовым нормам, 
автопоезд не может быть тяжелее 40 тонн, а контейнеровоз – 44 тонн. Кроме того, все еще 
оставляет желать лучшего состояние автомобильных дорог, а увеличение интенсивности 
их использования приводит к росту износа. Далеко не все в порядке в нашей стране и с 
речным транспортом. Его инфраструктура, в частности шлюзы, также значительно 
изношена. На фарватерах многих водных путей остро требуется проведение 
дноуглубительных работ. Да и период навигации на наших реках пока еще не 
круглогодичный, несмотря на потепление климата. Анализ рынка грузоперевозок в 
Украине свидетельствует о том, что экономический рост на среднесрочную перспективу 
будет затруднен без восстановления и развития транспортной отрасли. Особенно это 
касается ее железнодорожной составляющей, как основного грузоперевозчика. От решения 
проблем с транспортом в большой мере зависит степень реализации производственного и 
транзитного потенциала Украины. 

Читать полностью >>>  
По материалам pro-consulting.ua 
 

 

 

 

 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.  

 
НАНУ считает перспективным внедрение технологии  

Hyperloop в Украине, 
28.01.2019 

Национальная академия наук (НАНУ) считает перспективным 
внедрение скоростной транспортной системы Hyperloop в Украине. Об этом 
говорится в сообщении Министерства инфраструктуры. 

"Ученые убеждены, что производственные мощности, инвестиционные 
возможности и управленческие преимущества позволят успешно развивать проект HypeUA. 
По оценкам ученых, гиперлуп может не только стать новым самостоятельным видом 
транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей", - сказано в нем. Данное 
заявление сделала НАНУ в ходе презентации 25 января научно-технологического 
исследования по внедрению технологии гиперлуп в Украине "Перспективы развития 
транспорта пятого поколения в Украине". Также сообщается, что в ходе презентации был 
представлен ряд шагов, которые станут базисом для реализации проекта в жизнь, в 
частности аналитика пассажиропотоков, оценка промышленного потенциала Украины и 
проведение международных конкурсов Hyperloop с целью поддержки и развития 
инновационных разработок. Отмечается, что следующим шагом является реализация 
проекта на базе Центра транспортных инноваций Transport Tech Hub. Основная цель 
центра - объединить все технологии, которые каждый партнер проекта может привнести 
для получения наиболее эффективных решений в отрасли транспорта. Как сообщалось, в 
феврале 2018 года Мининфраструктуры инициировало создание Центра транспортных 
инноваций HypeUA, в рамках которого будет создана площадка в Днипре для тестирования 
скоростной транспортной системы Hyperloop. Напомним, в Днипре выбрано место для 
скоростной транспортной системы Hyperloop. Строительство тестовой площадки, 
разработанной Илоном Маском, планируется в рамках развития индустриального парка 
"INNOVATION FORPOST" на Слобожанском проспекте.  

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 
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Группа DCH пригласила Airport Consulting Vienna для экспертизы локаций под 
строительство нового аэропорта в Днепре 

23.01.2019 

В Днепр прибыла делегация экспертов Airoport Consulting Vienna, 
которая даст профессиональную оценку выбора территории, на которой 
будет расположен новый аэропорт города Днепр.  

«Напомним, что президент и владелец группы DCH Александр Ярославский 
неоднократно заявлял о том, что готов принять участие в инвестировании и строительстве 
аэровокзального комплекса аэропорта Днепр, при определенных условиях, если 
государство выделит средства для строительства аэродромного комплекса. Было принято 
решение, пригласить австрийских экспертов, которые проведут экспертизу и предложат 
вариант, где лучшим образом будет размещен аэропорт. На это исследование Александром 
Ярославским  было выделено порядка 3 млн грн. Эксперты будут работать несколько дней, 
сегодня они начали сбор исходных данных по аэропорту Днепр, в последующие дни - на 
потенциальных площадках за пределами города (пос. Соленое и Каменка). Результаты 
будут представлены через 8 недель», - рассказал Генеральный директор МА «Харьков» 
Владимир Васильченко. «Наша задача собрать все исходные данные, которые нам помогут 
предоставить ответ на поставленный вопросы касательно возможности расположения 
нового аэропорта», - рассказал представитель компании Airport Consulting Vienna Юрий 
Рубанов. Генеральный директор МА «Харьков» добавил, что компания Airport Consulting 
Vienna известна своими масштабными консультационными проектами в разных странах 
мира, а в Украине участвовали в проектировании и разработки стратегии развития 
различных аэропортов, включая построенный Ярославским Международный аэропорт 
«Харьков». «Им хорошо известны нюансы украинского рынка, поэтому, их опыт и их знания 
для нас имеют вполне прикладное значение», - добавил Владимир Васильченко. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам most-dnepr.info 
 

 
Аэропорт Борисполь построит автобусную  

станцию на 16 платформ 
25.01.2019 

В аэропорту Борисполь определились, где именно будет построена 
новая автостанция. Как пишет ЦТС, об этом рассказал коммерческий 
директор аэропорта Борисполь Георгий Зубко. 

"Сейчас автобусы имеют место для стоянки, высадки и посадки пассажиров, но мы 
видим возможности и необходимость улучшения. Автобусную станцию ??решено 
разместить вплотную к железнодорожной станции на месте, где находится парковка Р1 
(слева от терминала D на 46 мест). Таким образом появится пересадочный узел - железная 
дорога, автобусы и проход в аэропорт", - сообщил Зубко. Он проинформировал, что сейчас 
ведутся проектные работы и согласование деталей относительно павильона будущей 
станции и организации подъездов к ней. Планируется, что под одной крышей будет 
организовано комфортное пространство для ожидания как для пассажиров автобусов, так и 
поездов. Здесь будут обустроены комнаты матери и ребенка, расположатся заведения 
общепита. "Для водителей автобусов тоже станет удобнее и лучше, потому что будет 
предусмотрена комната для отдыха, а также изменено место посадки и высадки 
пассажиров, заезд и выезд транспорта. Рассматривается возможность обустройства 16 
платформ с разделением автобусов с малой вместимостью от крупногабаритных", - 
пояснил коммерческий директор аэропорта Борисполь. "Появление удобной, современной 
автостанции увеличит радиус покрытия где-то на 300 километров. … 

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

 
Через 2 года в Краматорске заработает  

полноценный аэропорт 
28.01.2019 

В Краматорске до 2021 года появится аэропорт, который оснастят 
современной техникой. Об этом сообщает служба новостей портала 
Donbass.live. 

На территории города сегодня работает аэродром, который использует военная и 
гражданская авиация. Согласно проекта Плана перспективного развития Донецкой области 
на 2019-2021, здесь появится полноценный аэропорт, где будут работать терминалы и 
взлетно-посадочные полосы. Для удобства пассажиров здесь также оборудуют перроны и 
обустроят привокзальную площадь. Этот проект позволит создать новые рабочие места и 
обеспечит населению удобство и скорость передвижения. 

Читать полностью >>>  
По материалам donbass.live 
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Винницкий аэропорт в 2018 году увеличил  
пассажиропоток на 15% 

28.01.2019 

В 2018 году международный аэропорт Винница обслужил 60873 
пассажира. Как сообщает служба новостей портала cfts.org.ua, это на 14,98% 
больше, чем годом ранее. 

Наиболее насыщенным месяцем прошлого года для воздушной гавани оказался 
сентябрь, когда Винницкий аэропорт принимал дополнительные рейсы в связи с хасидской 
программой. Тогда его услугами воспользовались 8971 человек, сообщает ЦТС. 6329 
человек аэропорт обслужил в июне, 5608 - в июле. Общее количество обслуженных рейсов 
(прилет и вылет) за год составило 1344. Отметим, что в 2017 году пассажиропоток 
аэропорта Винница составлял 52942 человека. Напомним, 26 марта 2018 авиакомпания 
МАУ начала выполнять регулярный рейс Киев-Винница, который стал самым коротким 
регулярным внутренним перелетом в Украине. 

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

 
Министр Омелян расказал о новом  

аэропорте «Приднепровье» 
28.01.2019 

Министерство инфраструктуры Украины начинает работу над 
крупным проектом строительства нового аэропорта между 
Днепропетровской и Запорожской областями. 

«Аэропорт с предварительным названием «Приднепровье» – первый крупный 
инфраструктурный проект, который мы начинаем строить в этом году с нуля. Это 
инициатива президента, которую мы воплотим в жизнь в течение следующих двух-трех 
лет», – отметил Омелян. По его словам, существующие аэропорты в Днепре и Запорожье 
нуждаются в капитальном ремонте взлетных полос и реконструкции терминалов. По 
расходам это сопоставимо со строительством нового аэропорта. «Мы начинаем строитель-
ство аэропорта, а вместе с этим и запускаем развитие всей прилегающей инфраструктуры. 
Рассчитываем, что за два года после начала работы нового аэропорта пассажиропоток 
составит 1,5–2 млн пассажиров. Сейчас, по итогам 2018 года, суммарный пассажиропоток 
аэропортов Днепра и Запорожья составил чуть менее 700 тыс. Это сверхнизкие цифры для 
такого большого региона и с таким высоким потенциалом», – добавил он. 

Читать полностью >>>  
По материалам nashemisto.dp.ua 

 
Аэропорт «Николаев» отдал харьковской фирме подряд на 43 млн  

за ремонт светосигнального оборудования 
28.01.2019 

КП «Николаевский международный аэропорт» Николаевского 
облсовета с третьей попытки заключило договор по реконструируют систем 
светосигнального оборудования аэродрома на 41 млн грн. 

Как свидетельствуют данные системы электронных закупок Prozorro, первый 
тендер по по реконструируют систему светосигнального оборудования аэродрома был 
объявлен еще 15 августа 2017 г. с ожидаемой стоимостью в 46 миллионов 365 тысяч 308 
грн. Тогда участниками открытого аукциона стали всего две фирмы: ООО «Энергосинтез-
2006» с предложением в 46 миллионов гривен и ООО «СДЛ монтаж»  с более выгодным 
предложением в 41 миллион 260 тысяч гривен. Чиновники в свою очередь приняли 
решение отдать предпочтение более дорогому предложению «Энергосинтез-2006». Однако, 
Антимонопольный комитет Украины рассмотрев жалобу их конкурента принял решение 
отменить данный тендер, так как выявил ряд нарушений допущенных в ходе его 
проведения. Второй раз аэропорт объявил торги 29 августа 2018 года с ожидаемой 
стоимостью работ в 43 миллиона 641 тысячу 921 гривну. В этот раз участниками торгов 
стали ООО «Энергосинтез-2006», которое запросило за выполнение работ 43 миллиона 336 
тысяч 500 гривен и ООО «Авиа Консалт» с предложением в 42 миллиона 917 тысяч 760 
гривен. В ходе рассмотрения тендерных предложений чиновники в очередной раз отдали 
предпочтение более дорогому предложению компании «Энергосинтез-2006» с которой и 
попытались заключить договор. Причиной отклонения предложения компании «Авиа 
Консалт» в аэропорту назвали неправильное употребление участником названия работ по 
закупке , а также непредставления им документов о привлечении не менее двух 
работников для выполнения работ на высоте и хотя бы одного стропальщика. Однако, 
«Авиа Консалт» направила жалобу в Антимонопольный комитет, который после ее 
рассмотрения принял решение повторно отменить торги. … 

Читать полностью >>>  
По материалам mayu-pravo.com 
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В Украине может появиться вертолетное сообщение  
между популярными курортами 

31.01.2019 

Власти Одесской области намерены запустить скоростные 
вертолетные перевозки между девятью городами Украины и популярными 
курортами страны. Об этом сообщает пресс-служба местной ОГА.  

В Украине может появиться вертолетное сообщение между популярными курортами 
Так, проект "Воздушный экспресс" обеспечит сообщение крупных городов с курортами 
Затока, Буковель и Трускавец. По предварительной информации, перевозить пассажиров 
будут тяжелые вертолеты Boeing Vertol 107-II и Boeing 234 Chinook. Они рассчитаны на 26 и 
44 пассажирских мест, соответственно. Зампредселателя Одесской ОГА Светлана Шаталова 
считает этот проект перспективным. С ее слов, он поможет создать новые рабочие места, а 
также привлечь дополнительные инвестиции в регион. "Дополнительный вид 
пассажирских перевозок, современный авиационный транспорт, оборудованы вертолетные 
площадки с искусственным или грунтовым покрытием на побережье Черного моря - все 
это даст еще один толчок к развитию туризма в Одесской области", - заявила Шаталова. На 
первом этапе внедрения инициативы будут построены вертолетные порты для соединения 
девяти городов регулярными вертолетными перевозками. Согласно прогнозам 
специалистов, рейс к Затоке из Киева займет два часа, из Винницы - один час и 25 минут, из 
Черкасс - один час и 30 минут. 

Читать полностью >>>  
По материалам ura-inform.com 
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Темпи зростання перевалки контейнерних вантажів в українських  
портах у понад 4 рази перевищують світову динаміку 

21.01.2019 

За підсумками 2018 року морські порти України перевалили 846,5 
тис. TEU контейнерних вантажів. Це на 18,7% більше ніж у минулому році, 
повідомляється на uspa.gov.ua 

За даними Конференції ООН із торгівлі та розвитку (UNCTAD), світовий ринок 
контейнерів до 2023 р. зростатиме у середньому на 3,8% на рік. Значна позитивна динаміка 
в морських портах України є наслідком відновлення вантажообігу після значного падіння у 
2014–2015 рр. «Зростання контейнерних перевезень свідчить про пожвавлення економіки. 
Українські порти ще не вийшли на докризовий рівень за цим напрямком, тому нам є ще 
куди зростати. Про це свідчать також і плани бізнесу по реалізації спільно з АМПУ проектів 
із розвитку контейнерних терміналів у тилу наших причалів. У 2018 році було досягнуто 
відповідних домовленостей одразу з двома провідними світовими компаніями – Дочірнім 
підприємством німецької компанії HHLA «Контейнерний термінал Одеса» (ДП «КТО») та 
СМА CGM спільно з ТОВ «Бруклін-Київ Порт» по проектам в порту Одеса»,— відзначив 
керівник Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс. У 2018 р. експорт та 
імпорт контейнерів через українські морські порти розподілився майже порівну – 47,4% та 
48,8% відповідно. Контейнерами за межі країни експортуються такі товари як зерно, 
фрукти, харчові вантажі, а також металопродукція, будівельні матеріали. Імпортуються 
переважно обладнання, текстиль, харчові вантажі, алкоголь, пластик/ПВХ. Лідерами з 
перевалки контейнерів стали порти Одеса, Южний та Чорноморськ. Южний у 2018 році 
збільшив перевалку цих вантажів на понад 75% за рахунок переходу до порту міжнародної 
контейнерної лінії Maersk з Одеси. Проте незважаючи на це Одесі вдалося не тільки 
зберегти обсяги контейнерних вантажів, а й збільшити його на 15%. Серед стивідорних 
компаній лідерами з обробки контейнерів стали ДП «КТО», ТОВ «Бруклін-Київ Порт», ТІС та 
Чорноморський рибний порт.. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uspa.gov.ua 
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Справа ДП «АМПУ»: договір на 290 млн грн  

визнано недійсним 
24.01.2019 

Укладений між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» 
договір на здійснення днопоглиблювальних робіт у портах України вартістю 
290 млн грн визнано недійсним.  

Відповідне рішення Господарський суд міста Києва ухвалив 24 січня 2018 р. Таким 
чином суд у повному обсязі задовольнив позов, з яким для захисту державних інтересів 
звернулося Національне антикорупційне бюро України у серпні 2018 року. Це судове 
рішення є ще одним прикладом ефективної співпраці детективів і фахівців Юридичного 
управління НАБУ та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Адже його 
ухвалення не тільки підтверджує версію слідства про антиконкурентні узгоджені дії з боку 
посадовців ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» при укладанні угоди, а й 
створює умови для подальшого повернення переплачених державним підприємством 
коштів. Договір на 290 млн грн є другим із двох визнаних судом недійсними на підставі 
матеріалів, зібраних детективами у рамках досудового розслідування кримінального 
провадження за фактами заволодіння у 2015–2017 роках коштами ДП «АМПУ» у результаті 
закупівель за завищеними цінами послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій 
Бердянського та Маріупольського морських портів. Перший договір, на суму 712 млн грн, 
визнано недійсним 18 липня 2018 року. Розслідування справи ДП «АМПУ» детективи НАБУ 
розпочали у грудні 2015 року та завершили у вересні 2018 року. Наразі вона розглядається 
у Шевченківському районному суді міста Києва. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАБУ 

 
Власний флот АМПУ майже вдвічі перевершив  

показники днопоглиблення 
29.01.2019 

Обсяг експлуатаційного днопоглиблення, виконаний у 2018 р. власним 
технічним флотом філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ», склав 1,341 млн. куб. м, що 
майже удвічі перевищує аналогічний показник за попередній рік. 

Понад третину від цього обсягу — 497,3 тис. куб. м — складають результати роботи 
землесосу «Меотида» у Маріупольскому та Бердянському портах Азовського моря. 
Експлуатаційне днопоглиблення флотом філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» у минулому 
році також виконувалось у Ізмаїльському порті, на Херсонському морському і Бузько-
Дніпровсько-лиманському каналах, а також на морському підхідному каналі ГСХ р. Дунай — 
Чорне море. Наразі триває міжнавігаційний період 2018–2019 рр., коли ефективність 
днопоглиблювальних робіт значно знижується через погані метеоумови, льодові кампанії 
та державні заборони, пов'язані з нерестом риби. У зв’язку з цим спеціалізований флот філії 
«Дельта-лоцман» проходить планову підготовку до нової навігації — проводяться 
класифікаційні і докові ремонти усіх суден. У січні в ремонт були поставлені землесос 
«Меотида» (підрядник — ТОВ «Маріупольський судноремонтний завод»), грунтовідвізна 
шаланда «Кримська-9» (підрядник — ТОВ «Миколаївська судноверф»). Найближчим часом 
планується поставити в ремонт земснаряд «Ріон», мотозавозню «МЗ-318» та землесос 
«Інгульський». Ремонт суден планується завершити у II кварталі 2019 року і по закінченню 
нересту (01–15 червня) приступити до виконання експлуатаційного днопоглиблення. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: АМПУ розпочинає масштабний 
ремонт днопоглиблювального флоту >>> 

За матеріалами АМПУ 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cfts.org.ua/news/2019/01/28/vinnitskiy_aeroport_v_2018_godu_uvelichil_passazhiropotok_na_15_51393
https://nashemisto.dp.ua/2019/01/28/2-milliona-passazhirov-v-god-omeljan-o-novom-ajeroporte-pridneprove/
http://mayu-pravo.com/news/view/aeroport-nikolaev-otdal-harkovskoyi-firme-podryad-na-43-milliona-za-remont-svetosignalnogo-oborudovaniya-a35840/
https://ura-inform.com/ru/economics/2019/01/31/v-ukraine-mozhet-pojavitsja-vertoletnoe-soobschenie-mezhdu-populjarnymi
http://www.uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/16765-tempi-zrostannya-perevalki-kontejnernikh-vantazhiv-v-ukrajinskikh-portakh-u-ponad-4-razi-perevishchuyut-svitovu-dinamiku
https://nabu.gov.ua/novyny/sprava-dp-ampu-dogovir-na-290-mln-grn-vyznano-nediysnym
http://www.uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/16779-vlasnij-flot-ampu-majzhe-vdvichi-perevershiv-pokazniki-dnopogliblennya-ta-gotuetsya-do-provedennya-robit-u-2019-rotsi
http://www.uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/16775-ampu-rozpochinae-masshtabnij-remont-dnopogliblyuvalnogo-flotu
http://www.uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/16775-ampu-rozpochinae-masshtabnij-remont-dnopogliblyuvalnogo-flotu
http://airvinnitsa.com/
https://www.facebook.com/NikolaevAirport
http://www.uspa.gov.ua/ru/


 

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

 

 ІНФРАСТРУКТУРА 
 МОРСЬКІ ПОРТИ. РІЧКОВІ ПОРТИ. МОРСЬКІ ВОКЗАЛИ. РІЧКОВІ ВОКЗАЛИ 
 

 
 

Грузооборот в порту Ольвия в 2018 г. 
снизился в 2 раза 

24.01.2019 

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины" 
(АМПУ), специализированный морской порт Ольвия в январе-декабре 2018 
года снизил грузооборот в 2 раза - до 2,9 млн т. 

В прошлом году порт уменьшил переработку экспортных грузов в 2,3 раза - до 2,7 
млн т, импортных - в 2 раза, до 86 тыс. т, транзитных - в 5 раз, до 49 тыс. т. Перевалка грузов 
во внутреннем сообщении упала в 4 раза - до 50,7 тыс. т. Предприятие сократило 
переработку сыпучих грузов в 2,7 раза, до 2,4 млн т. Перевалка тарно-штучных грузов 
увеличилась в 2 раза - до 562 тыс. т. Контейнерооборот вырос и составил 333 TEU (в 2017 
году порт Ольвия обработал 50 TEU). При этом переработка строительных грузов упала в 
2,4 раза - до 892 тыс. т, химических грузов и минеральных удобрений - в 4,6 раза, до 57 
тыс.т. Существенно снизилась перевалка зерна - в 2,7 раз, до 885 тыс. т. Порт смог 
нарастить объемы переработки металлопродукции- в 2,4 раза, до 529 тыс. т.Стоит 
напомнить, что с 1 марта 2018 года данные по общим объемам переработки грузов в порту 
Ольвия представлены без учета данных ПАО "Николаевский судостроительный завод 
"Океан" и ООО "МСП Ника-Тера". Их данные учитываются в статистике Николаевского 
морского торгового порта. Это и оказало ключевое влияние на статистические данные СМП 
Ольвия. Ранее ЦТС писал о том, что АМПУ внесла новый терминал украинско-литовской 
компании "Евровнешторг" в Реестр морских портов. … 

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

 
АМПУ внесла новий термінал «Євровнєшторг»  

до Реєстру морських портів 
24.01.2019 

Зерновий термінал компанії «Євровнєшторг», розташований у порту 
Ольвія, став першим новим терміналом, внесеним Адміністрацією морських 
портів України до Реєстру морських портів у 2019 р. 

Бізнес в українських портах продовжує активно модернізувати та розвивати 
потужності з перевантаження зернових та інших аграрних вантажів. За словами керівника 
АМПУ Райвіса Вецкаганса, внесення до реєстру морських портів нового терміналу 
українсько-литовської компанії «Євровнєшторг» потужністю до 4 млн тонн на рік у порту 
Ольвія стало гарним початком року. «У 2019 році ми також очікуємо на завершення 
реалізації одразу кількох проектів державно-приватного партнерства у портах. Йдеться про 
введення в експлуатацію зернового терміналу MV Cargo у порту Южний, днопоглиблення 
для якого АМПУ виконало на початку минулого року. У портах Миколаїв та Маріуполь 
завершується реконструкція та будівництво причалів № 8 та № 4 в рамках реалізації 
інвестиційних проектів з розвитку потужностей з перевалки зернових», - додав Райвіс 
Вецкаганс. Термінал ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» в порту Ольвія, почав приймати перші 
судна в грудні 2018 року. В планах підприємства на 2019 рік – обробити 1 млн тонн сипучих 
зернових вантажів. «Адміністрація морських портів України активно сприяла підготовці 
запуску нового зернового терміналу і, як ми бачимо, сьогодні багато робить для 
модернізації всього портового господарства в Україні» - зазначив Айварас Караліус, голова 
правління BT Invest Ltd., яке інвестувало кошти в реалізацію проекту в порту Ольвія. ... 

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

 
В Администрации морского порта Южный  

сменился руководитель 
24.01.2019 

Южненский филиал Администрации морских портов Украины 
получил нового руководителя - им стал Виталий Липский. Новую должность 
он назначен 22 января 2019 г., а руководить будет в статусе и.о.  

Как известно, ранее данную должность занимал Максим Широков, который 
возглавлял Южненский филиал с момента его создания. В Администрации морских портов 
ЦТС подтвердили данную кадровую ротацию. Максим Широков работает в портовой 
отрасли с 2007 года: начинал в ГП Херсонский морской торговый порт, а с 2008 года 
работал на различных должностях в порту Южный. Виталий Липский до нынешнего 
назначения с 2013 года занимал должность главного инженера в Администрации морского 
порта Южный. Напомним, что порт Южный является самым глубоководным в Украине и 
занимает наибольшую долю в портовой перевалке (31,6% в 2018 году). По итогам 2018 
года увеличил перевалку грузов на 1,9% по сравнению с 2017 годом - до 42,702 млн т. За 
указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 3,5% - до 29,6 млн т, 
нарастил перевалку импортных на 15,6% - до 7,445 млн т, транзитных - на 15,9%, до 5,55 
млн т, каботажных - в 4,15 раза, до 155,43 тыс. т. По номенклатуре грузов порт за 2018 год 
увеличил перевалку наливных грузов на 5,35% - до 3,81 млн т, снизил перевалку сухих 
сыпучих грузов на 5,07% - до 34,3 млн т, увеличил перевалку тарно-штучных в 2 раза - до 
4,56 млн т. Перевалка контейнеров составила 124,9 тыс. TEU (рост на 76,7%). … 

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

 
Відбулося розширене засідання профсоюзного  

комітету ДП “ХМТП” і ХФ ДП “АМПУ” 
29.01.2019 

Відбулося розширене засідання профсоюзного комітету ДП “ХМТП” і 
ХФ ДП “АМПУ” з розглядом питань, що стосуються підготовки Херсонського 
морського торговельного порту до передачі в концесію. 

На засідання були запрошені та взяли у ньому участь голова профспілки працівників 
морського транспорту України Михайло Кірєєв, директор Департаменту реформування та 
функціонування морського та річкового транспорту Олександр Басюк, голова Проектного 
офісу SPILNO Тарас Бойчук і працівники ДП “ХМТП” та ХФ ДП “АМПУ”. Чинне законодавство 
та техніко-економічне обгрунтування концесійного проекту не визначають концесію 
виключно як спосіб інвестицій, але розвиток подій буде відбуватись здебільшого саме в 
цьому напрямку. У такому разі, потужність порту значно зростатиме й показники 
підприємства покращаться. Як засвідчила світова практика, впровадження концесійних 
проектів — досить дієве рішення, що сприятиме збільшенню внесків у бюджет країни, міста 
й інфраструктуру в цілому. «Цей проект є першим в історії України, коли активи 
залишаються державі, але залучається інвестор. Зараз ведеться підготовка документів до їх 
передачі в проект. До кожного інвестора у нас є чіткі вимоги, які він зобов’язаний 
дотримуватися. Головна з них — соціальні гарантії співробітникам підприємства: 
відсутність зниження заробітніх плат протягом 3-х років та відсутність скорочення 
працівників ДП “ХМТП” протягом 5 років. Наша головна мета — збільшити прибутки не 
лише порту, а й всього міста», — стверджує Тарас Бойчук. На даний момент проектом 
передбачається, що ціна концесії складатиметься з двох платежів: фіксованого та змінного. 
Таким чином, ціна концесії визначатиметься наступними складовими: Середній показник 
чистого прибутку підприємства за останні 3 роки;  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ХМТП 

 

 

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Чешский Leo Express планирует запустить первый поезд  
от границы Украины в Прагу 

23.01.2019 

Чешский транспортный оператор хочет воспользоваться возросшим 
интересом украинцев к поездкам в страны ЕС. Об этом сообщает служба 
новостей портала autobattle.club с ссылкой ЦТС. 

Частный оператор пассажирских перевозок Leo Express планирует в декабре 2019 г. 
запустить первый поезд от границы Украины в Прагу через Краков. Предполагается, что 
поезда будут ходить вплоть до четырех раз в день, и обеспечат движение пассажиров 
между Львовом и Прагой, хотя отправной точкой будет приграничная станция. 
Администрация ж/д транспорта Польши уже получила от Leo Express информацию о 
планируемых рейсах по маршруту Прага-Медыка-Прага. Чешский оператор намерен 
осуществлять перевозки по маршруту, начиная с 11 декабря 2019 г., и до 10 декабря 2024 г. 
Также заявлено о намерении выполнять рейсы до четырех раз в день семь дней в неделю. 
Польские журналисты получили подтверждение этих планов и в самой Leo Express. В 
польском представительстве компании, однако, уточнили, что перевозчик не обязуется 
выполнять четыре рейса в день, но постарается осуществлять их как можно чаще. Четыре 
рейса - это максимальное прогнозируемое оператором количество рейсов. Кроме того, в Leo 
Express видят приоритетом продление маршрута на территорию Украины - до 
приграничной станции Мостиска во Львовской обл. Но для этого частный оператор должен 
решить вопрос возможности доступа на украинскую ж/д инфраструктуру с УЗ и то, как 
будет осуществляться пограничный контроль - с Госпогранслужбой. Отметим, что колея 
евростандарта 1435 мм заходит во Львовской области как раз до станции Мостиска-1. ... 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Поезд "четырех столиц" 
будет курсировать чаще >>>  

По материалам autobattle.club 
 

ЄС виділив майже мільярд євро на  
ремонт залізниць в Україні 

31.01.2019 

Європейська комісія та Світовий банк виділили близько 850 
мільйонів євро на модернізацію української залізниці. Про це повідомляє 
служба новин порталу ua.news 

Фінансування надано у рамках інфраструктурних проектів розвитку країн Східного 
партнерства. Кошти підуть на 9 кейсів: модернізацію залізниці, її електрифікацію та 
збільшення пропускної здатності. Довжина залізниць, які відремонтує ЄС в Україні – 530 км. 
Окрім українських проектів, ЄС профінансує модернізацію залізниць Азербайджану на 663 
мільйони євро, Білорусі — 122 мільйона євро, Грузії — 349 мільйонів євро та Молдови — 
близько 20 мільйонів євро. Загальні інвестиції в інфраструктуру східноєвропейських країн 
склали 13 мільярдів євро. Європейська комісія і Всесвітній банк також запропонували план 
розвитку інфраструктури в Україні та інших країнах Східного партнерства. Йдеться про 
будівництво або ремонт майже 5 тисяч кілометрів доріг, залізничних колій, портів і 
логістичних центрів. Короткострокові проекти будуть завершені до 2020 року, а 
довгострокові, спрямовані на поліпшення транспортних зв’язків в рамках TEN-T — до 2030 
року. Нагадаємо, у листопаді Україна була приєднана Єврокомісією до Транс’європейської 
опорної транспортної мережі (TEN-T), і що відкридо доступ до допомоги ЄС. Також 
Єврокомісія надасть Україні фінансування на інтеграцію у європейську транспортну 
мережу. Зокрема 39 українських інфраструктурних проектів, передбачених стратегією Drive 
Ukraine 2030, включено до плану TEN-T. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua.news 
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Во Львове хотят продлить линию  
трамвая на Сыхов 

25.01.2019 

Львовский городской совет на сессии 24 января поддержал 
электронную петицию о продлении линии Сыховского трамвая от улицы 
Вернадского до улицы Научной через автовокзал, пишет ЦТС. 

Как сообщил начальник управления Секретариата совета Юрий Лукашевский, 
петиция была зарегистрирована в Единой системе электронных петиций и набрала 500 
голосов поддержки горожан. Согласно принятому постановлению, исполнительному 
органу городского совета, определенному мэром, до следующего пленарного заседания 
необходимо подготовить дорожную карту решения вопросов, поднятых электронной 
петицией. Напомним, в ноябре в городе объявили тендер на внедрение электронного 
билета в общественном транспорте. 

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

 

За год шпалы от «Механики» для киевских трамваев  
подорожали в полтора раза 

25.01.2019 

КП «Киевпастранс» заключило соглашение с ООО «Механика АТ» на 
поставку шпал с креплениями на 7,16 млн грн. Цены выросли почти в 1,5 
раза по сравнению с закупкой КП такой же продукции в 2017 г. 

О сомнительности проведения честных тендерных процедур, объявленных 
«Киевпастрансом», где победителем стало ООО «Механика АТ», недавно сообщал сайт 
журналистских расследований «Наші гроші». Железобетонные шпалы с упругими 
креплениями для городского электротранспорта, производства этого предприятия, 
«Киевпастранс» приобрел на сумму свыше 7 млн грн. Но по сравнению с прошлогодними 
торгами, стоимость комплекта изделий стала существенно выше. Любопытно, что год 
назад Антимонопольный комитет Украины начал следствие относительно ООО «АТ 
Механика» за сговор с ЧП «Микатор» во время их участия в тендере 2017 года, который 
проводил «Киевпастранс». (Тогда «АТ Механика» тендер успешно выиграла и заработала на 
этом кругленькую сумму). Но не ожидая вердикта контролирующих органов, соучредители 
«АТ Механика» Алексей и Янина Ивановские,  Виталий Руденко в мае 2018 года 
регистрируют новую фирму и называют ее почти идентично – «Механика АТ».  Дело в том, 
что осенью прошлого года «Киевпастранс» объявил новые тендерные закупки.  4 января 
этого года их опять выигрывает предприятие этих же владельцев, но соответственно уже 
под другим названием – «Механика АТ». Предметом торгов, как и в 2017-м, были 
железобетонные шпалы с пружинными безболтовыми креплениями для железнодорожных 
рельсов Р65 и шпалы Nt1 для трамвайных рельсов РТ62. Но в этот раз единственным 
конкурентом «Механики» на торгах было другое предприятие — ООО «Аверс-Техно», 
владелец которого Игорь Харченко. Что интересно, «Аверс-техно» в составе своего 
тендерного предложения подает документ о технических испытаниях продукции, 
выданный Главным испытательным центром ГП «ГосдорНИИ» по заказу ООО «АТ 
Механика», то есть совсем другого предприятия. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам bigkiev.com.ua 
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Киевский метрополитен перевез 496,71 млн  
пассажиров в 2018 г. 

30.01.2019 

Киевским метрополитеном в 2018 г. воспользовались 496,71 млн 
пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook, 
передает служба новостей портала delo.ua 

Как отмечается, самой популярной была красная линия метрополитена — 204,515 
млн пассажиров. Наиболее загруженной оказалась станция метро "Лесная" (20,701 млн 
пассажиров). Более 20 млн поездок зафиксированы также на станциях "Академгородок" и 
"Вокзальная". Меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (935,2 тыс.). 
Следующей по пассажиропотоку является синяя линия — 172,833 тыс. поездок. 
Максимальный пассажиропоток был на станции "Минская" (17 млн 114 тыс. человек). 
Более 15 млн поездок было также на станциях "Почайна" и "Контрактовая площадь". 
Минимальный пассажиропоток — на станции "Почтовая площадь"(4,7 млн). Зеленая ветка 
подземки перевезла — 118 млн 723 тыс. пассажиров. Она — наименее загружена в 
столичной подземке. Наибольший пассажиропоток зафиксирован на станции "Позняки" — 
14 млн 546 тыс. человек. В прошлом году в лидерах была "Лукьяновская" с почти таким же 
показателем. В этом году последняя перевезла 14 млн 533 тыс. пассажиров. Меньше всего 
пассажиров по этой линии на "Красном хуторе". Станцией воспользовалось 1,7 млн 
пассажиров. Напомним,  ранее сообщалось, что в киевском метро установили новые 
турникеты украинского производства. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua  
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Облигации и новый терминал: "Нова пошта" поделилась  
планами на будущее 

30.01.2019 

Топ-менеджмент компании "Нова пошта" на встрече с журналистами 
подвел итоги 2018 года и поделился планами на будущее. Издание delo.ua 
собрало интересные моменты со встречи. 

Итоги 2018 года. Традиционно компания, не являясь публичной, избегает 
обнародовать свои финансовые показатели, однако в беседе с журналистами совладелец 
"Новой пошты" Вячеслав Климов отметил, что "год был хороший, но мог быть еще лучше". 
Понять, что дела у компании идут хорошо, помогают другие цифры. Так, по итогам 
прошедшего года "Нова пошта" установила рекорд по количеству отправлений — 174 млн 
посылок. Это на 20% больше, чем в 2017 году. По словам Климова, в конце декабря, в 
преддверии новогодних праздников, были дни, когда компания обрабатывала более 1 млн 
посылок в сутки. Основным драйвером роста является развитие в Украине рынка 
электронной коммерции — онлайн-магазины в прошлом году оформили 36 млн посылок. В 
целом большую часть отправлений на "Новой поште" оформляют бизнес-клиенты, 
количество сформированных ими посылок за год выросло на четверть. Помимо 
внутреннего рынка, растет и рынок доставок из-за рубежа — 2,7 млн единиц за прошлый 
год. Львиную долю в этом сегменте занимают посылки из Китая. Растут и другие 
направления. Количество доставок из США выросло в 2 раза, а из Европы — в 3,5 раза. В 
2018 году "Нова пошта" продолжила расширение своей сети. Так, за прошлый год было 
открыто 350 новых отделений и установлено более 200 почтоматов. На текущий момент 
количество точек присутствия "Новой пошты" (отделений и почтоматов) приближается к 3 
тысячам. Кроме того, за прошлый год компания перечислила в бюджеты всех уровней 
более 3 млрд грн налогов и сборов, что на 43% больше, чем за предыдущий год. 

Планы на будуще. Расширение инфраструктуры: В 2019 году компания продолжит 
строительство своих сортировочных терминалов в разных городах Украины. Так, уже в 
конце апреля должен запуститься терминал в Хмельницком, для строительства которого 
компания привлекла в прошлом году кредит 9,5 млн евро от Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР). Общая производительность терминала составит 18 тыс. 
посылок в час. Терминал будет обслуживать часть западной Украины. Кроме того, в планах 
компании начать строительство второй очереди Киевского инновационного терминала 
(первая была открыта в марте 2018 года — ред.), а также аналогичного терминала в 
Харькове. В более отдаленных планах — строительство терминала в Днепре, еще в более 
отдаленных — Одесса. Рост сети отделений и почтоматов: В 2019 году компания 
продолжит наращивать свою сеть обслуживания клиентов. Как отметил директор "Новой 
пошты" Александр Бульба, в этом году компания намерена сделать акцент на населенных 
пунктах, где проживает меньше 5 тыс. человек. "Наша цель — стать ближе к каждому 
клиенту, хотим, чтобы нашими услугами могли пользоваться все украинцы", — отметил 
Бульба. Точное количество отделений, которое планируют открыть в этом году в компании 
не называют, однако отмечают, что их точно будет не меньше, чем в прошлом. Привлечение 
средств для развития: Как рассказал журналистам Климов, в 2019 году "Нова пошта" также 
планирует привлекать сторонние средства для своего дальнейшего развития. Помимо 
реинвестирования прибыли компании, это могут быть кредиты от украинских банков. 
Говоря о сумме, совладелец "Новой пошты" отметил, что это может быть кредит в размере 
чуть большем, чем был получен от ЕБРР (9,5 млн евро — ред.). Скорее всего, кредит будет 
взят в Прокредитбанке, который наравне с ЕБРР является основным кредитором "Новой 
пошты". Кроме того, в текущем году компания хочет попробовать новый финансовый 
инструмент — выпуск облигаций. По словам Климова, это может произойти в середине 
2019 года. При этом отвечая на вопрос о том, готова ли "Нова пошта" сейчас к привлечению 
стороннего инвестора, Климов ответил отрицательно. По его словам, вхождение сейчас в 
компанию еще одного акционера может затормозить процесс принятия решений, что 
может негативно сказаться на динамике развития "Новой пошты". "Мы предпочитаем, 
чтобы компания оставалась под нашим контролем", — отметил предприниматель. Об IKEA: 
Сотрудничество с крупнейшим мебельным ритейлером началось с того, что "Нова пошта" 
выиграла "очень жесткий тендер" компании. "Они смотрели все вплоть до условий труда, 
пожарной безопасности и прочее", — рассказал Климов. Он считает, что выбрать именно 
его компанию IKEA побудило то обстоятельство, что в Украине компания планирует 
осуществлять большой объем продаж через интернет. "Для них фулфилмент и логистика 
являются ключевыми факторами", — подчеркнул сооснователь "Новой пошты". Об Amazon: 
В "Новой поште" считают, что на данный момент Amazon не интересуется рынком 
Украины, в первую очередь из-за его небольшого объема, а также потому что им есть пока 
куда расти в других регионах. Однако, по словам Климова, его прихода в страну не 
избежать, сейчас уже компания "осваивается" в соседней Польше. Поэтому для "Новой 
пошты" важно сейчас просчитывать будущую стратегию сосуществования с американским 
ритейл-гигантом. … 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
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Украинцам обещают подорожание  
интернета на четверть 

24.01.2019 

Украинские интернет-провайдеры будут вынуждены поднять цены 
на интернет до середины 2019 г. в среднем на 25%. Об этом заявил 
председатель Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко. 

"В среднем это (подорожание интернет - ред.) где-то до 25%. Это к середине 2019 
года", - отметил он в эфире одного из телеканалов. По словам Федиенко, интернет-
провайдеры в Украине вынуждены будут прибегнуть к пересмотру тарифов вследствие 
инфляции. "Происходит рост стоимости валюты. А мы покупаем интернет-трафик за 
валюту", - отметил он. При этом, как отметил Федиенко, в Украине интернет в разы 
дешевле, чем в Европе. "За то пакет, за который наш гражданин платит 3-4 доллара, вы 
будете платить за рубежом примерно 20-22 доллара", - отметил он. По данным Реестра 
операторов, провайдеров телекоммуникаций, по состоянию на конец декабря 2018 года в 
Украине было более 7 тыс. Субъектов хозяйствования - операторов, провайдеров 
телекоммуникаций, которые предоставляют или могут оказывать услуги доступа к 
Интернету. Как сообщалось ранее, один из крупнейших интернет-провайдеров Украины 
"Воля" объявил о повышении тарифов на 15-20% уже с 1 февраля. Обновленный 
прейскурант был размещен на сайте компании 17 января. Стоимость самого дешевого 
пакета услуг "Интернет 100" для Киева с 1 февраля составит 165 грн против 145 грн ранее. 
В целом изменения будут касаться около 15 пакетов оператора. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrinform.ru 

 
Vodafone Group снизил выручку на 7%, однако  

подтвердил прогнозы на весь год 
25.01.2019 

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc в третьем 
финансовом квартале снизил выручку на 6,8%, однако подтвердил прогнозы 
на весь год. Об этом пишет fixygen.ua 

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в октябре-декабре составила 
10,996 млрд евро против 11,797 млрд евро за аналогичный период годом ранее. В том числе 
в Европе показатель уменьшился на 5,6% - до 8,145 млрд евро, в остальном мире - на 11,1%, 
до 2,547 млрд евро. Рост органической сервисной выручки в третьем финквартале 
составлял 0,1% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с повышением на 0,5% 
в предыдущие три месяца. При этом в Европе она уменьшилась на 1,1%, в то время как в 
мире увеличилась на 4,9%. Vodafone подтвердил прогноз, согласно которому он ожидает 
повышения скорректированной EBITDA по итогам фингода, который завершится 31 марта, 
примерно на 3%. Котировки акций Vodafone в ходе торгов в пятницу снижаются на 1,4%. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Turkcell хочет стать техно-партнером  

украинского правительства 
25.01.2019 

Телеком-гигант Turkcell планирует стать технологическим 
партнером украинского правительства. Об этом сообщает пресс-служба 
оператора lifecell, который является дочерней компанией Turkcell. 

«Turkcell, развиваясь как диджитал оператор, готов делиться опытом, полученным в 
Турции, со странами присутствия группы Turkcell, в частности, в Украине, где наша группа 
представлена брендом lifecell, наращивая свое присутствие в мире через ОТТ- продукты и 
сервисы», - отметил в ходе заседания Национального инвестиционного совета Украины в 
Давосе председатель правления Turkcell Ахмет Акча. В Турции Turkcell занимался такими 
проектами как дата-центры, центр кибер-защиты, проект «Городская больница» и другими 
. Компания также инвестирует в развитие проектов Интернета вещей (IoT), которые нашли 
применение в различных секторах, в частности, в аграрном. Разработанные в Турции 
решения можно использовать и в Украине. Что думает об этом правительство Украины, 
пока не понятно. Первым проектом в рамках сотрудничества стала телемедицина в селах. 
Оператор и Кировоградская областная государственная администрация в ноябре 2018 
подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. 21 января была успешно 
проведена демонстрация сервиса телемедицины. «Следующим нашим шагом является 
презентация и запуск проекта в регионах», - отметил Акча. 

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

 
Екс-керівнику ДП «Укркосмос»  

повідомлено про підозру 
30.01.2019 

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 
повідомили колишньому керівнику ДП «Укркосмос» про підозру у 
зловживанні своїм службовим становищем (ч.2 ст.364  ККУ).  

Цього ж дня позаштатному раднику повідомлено про нову підозру в організації 
зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 
ст.191, ч.3 ст.209 ККУ). Екс-керівник ДП є третім підозрюваним у провадженні, що 
розслідують детективи НАБУ. Ще двом особам - колишньому позаштатному раднику 
генерального директора Національного космічного агентства України та особі-посереднику 
- про підозру повідомлено в грудні 2018 року. Слідство встановило, що впродовж 2011-2017 
років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 
8,245 млн дол. США, призначених для будівництва ракети-носія на потужностях ДП «ВО 
Південмаш», та виділених за кредитом Канадського експортного агентства під гарантії 
Уряду України в розмірі 292,4 млн доларів США. Задля цього колишній генеральний 
директор ДП «Укркосмос» за вказівкою свого позаштатного радника підписав та передав 
представникам генерального підрядника проекту зі створення Національної супутникової 
системи зв’язку України - канадській корпорації Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - 
документи з вимогою перерахувати кошти на рахунок компанії, підконтрольної 
позаштатному раднику цього ДП. В результаті, 8,245 млн доларів США з отриманих 
компанією позаштатного радника, що зареєстрована Республіці Кіпр, були використані у 
його власних інтересах. В результаті таких дій зірвано запуск першого українського 
телекомунікаційного супутника «Либідь», як однієї зі складових побудови Національної 
супутникової системи зв’язку України, проте на даний час Кабінетом Міністрів України 
продовжується обслуговування отриманого державним підприємством кредиту, за яким 
Канадському експортному агентству вже сплачено близько 6 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАБУ 
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Мы выходим за пределы телекома в  
область технологий - Киевстар 

31.01.2019 

Директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" 
Евгений Кражан расказал о трендах телекома, конкуренции с IT-рынком и 
4G-вызовах. Об этом пишет  delo.ua 

«2018 год стал для нас успешным, это вполне эффективный год. Несмотря на 
большое количество вызовов, наша доля в бизнес-сегменте на телеком-рынке подросла. А 
один из основных трендов, который поддерживают и наши клиенты, — это использование 
не только телеком-услуг, но и переход к диджитализации и более сложным продуктам, 
связанным с безопасностью, хранением и обработкой данных. Исходя из этого мы ставим 
себе цель выходить за пределы телекома в область технологий. В 2019 году мы хотим 
составить конкуренцию ІТ-разработчикам и видим свою роль не только в создании 
собственных новых продуктов для бизнеса, но и в появлении партнерских решений, что 
обеспечивает более дешевое взаимное проникновение услуг на рынок. Конечно, телеком-
услуги по-прежнему составляют значительную часть дохода оператора, но кроме этого, 
появляются новые сервисы — нетрадиционные и нестандартные. Люди становятся все 
более мобильными, и те сервисы, в которых нуждается современный человек, должны 
быть максимально доступны со смартфона. Поэтому, обеспечив человеку связь и доступ в 
интернет, мы идем дальше и даем ему дополнительные возможности. Сейчас фокус  на 
диджитализацию, где мы можем помочь бизнесу быть ближе к его клиенту со смартфоном, 
ведь этот клиент часто более продвинутый, нежели инертные большие структуры 
бизнесов, в которых изменения идут медленно. Прежде чем что-то купить, он ищет 
информацию в интернете и анализирует ее, общается с такими же клиентами, как и он сам, 
собирая отзывы. Он воспринимает информацию через новые каналы коммуникации — 
видео, вирусную или нативную рекламу и т. п. И все это он делает быстро: ему все нужно 
здесь и сейчас, он не готов ждать. А значит, создавая предложения для бизнеса, мы должны 
максимально учесть и то, как изменился их клиент, т. е. здесь важна скорость, в том числе и 
скорость реагирования на запрос клиента. Важна мобильность и необходим доступ к 
рабочим возможностям онлайн 24/7», - говорит Евгений Кражан. 

Читать интервью полностью >>>  
По материалам delo.ua 
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Минобразования предложило Майкрософт провести 

цифровизацию украинских школ 
24.01.2019 

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что 
обратилась к компании «Майкрософт» с просьбой стать партнером в 
разработке концепции цифровизации украинских школ. 

По сообщению МОН, около 1 млрд грн выделено в бюджете 2019 года на 
цифровизацию школ в Украине. По ее словам, для качественного использования этого 
ресурса, а также логического планирования процесса расширения доступа школ к 
Интернету и современным технологиям будет создана концепция, объясняющая 
архитектуру этой системы и логику ее развития. «Мы увеличиваем доступ школ к 
современным технологиям. Это предполагает расширение доступа к качественному 
Интернету наших школ, а также закупку оборудования, на котором смогут работать дети и 
учителя. На 2019 год у нас есть около 1 млрд грн на указанные цели. Нам нужна 
техническая экспертиза, которая поможет спроектировать систему наиболее правильно. 
Мы обращаемся к вам с просьбой стать одними из партнеров и предоставить нам эту 
техническую помощь», - отметила Гриневич. По словам министра, ведомство также 
планирует привлечь широкий спектр консультантов, которые разбираются в 
оборудовании, предоставлении Интернет-услуг и программном обеспечении, чтобы 
разработать максимально продуманную концепцию цифровизации украинских школ. «Так, 
к работе уже присоединились специалисты компании Google и Комитета по цифровым 
образовательным технологиям при МОН», - добавила Гриневич. В МОН напомнили, что 
ведомство рассматривает возможность сотрудничества с Discovery, Britanica и MATIFIC для 
наполнения национальной образовательной е-платформы. 

Читать полностью >>>  
По материалам journalist.today 

 
 SYSTEM INTEGRATION 
 СИСТЕМНІ ІНТЕГРАТОРИ (ОБЛАДНАННЯ + ПРОГРАМИ + ПОСЛУГИ) 

 
Правоохоронці припинили діяльність наймасштабнішого  

майданчику у DarkNet 
28.01.2019 

Документування злочинної групи проводилося в рамках спільного 
міжнародного розслідування між правоохоронцями України, Бельгії із 
залученням колег з Європолу, Євроюсту та правоохоронців США.  

Заступник Генпрокурора Євген Єнін зазначив, що міжнародний департамент ГПУ та 
Національна поліція України, діючи в складі міжнародної слідчої групи спільно з поліцією 
Бельгії, Федеральною поліцією Німеччини, ФБР Сполучених Штатів Америки, Європолом та 
Євроюстом, встановили групу осіб, в тому числі – і громадян України, які незаконним 
шляхом отримували доступ до десятків тисяч персональних комп’ютерів та комп’ютерних 
мереж. Вони належали, як державним інституціям, так і окремим громадянам. Затримання 
відбулося в результаті розслідування, яке тривало майже рік. «Зазначені персональні дані в 
подальшому за допомогою Інтернет-платформи  під назвою «xDedic» реалізовувалися 
відповідним клієнтам та використовувалися для вчинення подальших злочинів. Тільки на 
території Сполучених Штатів Америки орієнтована шкода становила близько $70 млн», – 
зазначив Єнін. Він підкреслив, що спільними зусиллями європейських, американських та 
українських правоохоронців діяльність зазначеної Інтернет-платформи припинено. Наразі 
в рамках кримінального провадження, де слідство здійснює Головне слідче управління 
Нацполіції під процесуальним керівництвом ГПУ, призначено низку криміналістичних 
експертиз. За їх результатами буде прийматися рішення щодо оголошення підозри та 
обрання запобіжних заходів. За словами Голови Нацполіції України Сергія Князєва, обшуки 
проводилися в рамках кримінальних розслідувань щодо незаконного маркетплейсу під 
назвою «xDedic». На цьому маркетплейсі пропонувався до продажу доступ до десятків тисяч 
компрометованих серверів необізнаних потерпілих, зокрема -  компаній і приватних осіб. 
Хакерська діяльність провадилася шляхом злому доступу через протокол віддаленого 
робочого стола (RDP). Покупці та продавці здійснювали торгівлю такими RDP серверами на 
цій платформі.  Сума кожного з яких складала від шести до понад  десяти тисяч доларів. 
«Американське розслідування злочинної групи маркетплейсу «xDedic» здійснювалося 
Прокуратурою США Середнього округу штату Флорида. У четвер, 24.01.2019 р., маркетплейс 
«xDedic» став недоступний відповідно до рішень американського суду, а кримінальну ІТ-
інфраструктуру було конфісковано. Користувачі, які намагатимуться отримати доступ до 
домену xDedic, будуть перенаправлятися на урядову сторінку, на якій міститься пояснення, 
що маркетплейс перейшовв режим оф-лайн»,- зазначив Сергій Князєв. Федеральна 
прокуратура Бельгії розпочала розслідування щодо маркетплейсу «xDedic» у червні 2016 р.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Національної поліції 
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МСП в Україні та Молдові отримають допомогу завдяки розширенню діяльності 
приватного фонду прямих інвестицій за підтримки ЄБРР 

24.01.2019 

Швидкозростаючі та орієнтовані на експорт малі та середні 
підприємства в Україні та Молдові отримають користь від діяльності фонду 
Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III), який зібрав $200 млн. 

При фінальному закритті EEGF III ЄБРР інвестував у нього ще $8 млн. на додаток до 
свого первісного внеску $30 млн. EEGF III – фонд прямих інвестицій, який здійснив своє 
перше закриття у 2017 р. та знаходиться під управлінням «Horizon Capital» - незалежної 
компанії прямих інвестицій, що була заснована у 2006 р. Цей фонд також підтримують такі 
міжнародні інвестори, як фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Нідерландське агент-
ство фінансування розвитку (ФМО), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), PPOPARCO – 
агентство фінансування розвитку, що частково належить Французькому агентству розвит-
ку (AFD), Німецька корпорація інвестицій та розвитку (DEG) і Данський інвестиційний фонд 
для країн, що розвиваються (IFU). Здійснюючи подібні інвестиції, ЄБРР робить свій внесок у 
розвиток галузі прямих інвестицій у регіоні, що створює альтернативні можливості 
фінансування для МСП і сприяє підвищенню стійкості місцевих економік. ЄБРР є 
найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності у країні в 
1993 році Банк узяв на себе сукупні зобов'язання щодо надання майже €13,1 млрд. в рамках 
418 проектів. В Молдові сукупні інвестиції ЄБРР склали €1,26 млрд. в рамках 125 проектів. 

Детальніше >>>  
За матеріалами ЄБРР в Україні 

 
IFC проведет due diligence Укргазбанка  

перед покупкой 
24.01.2019 

Руководство IFC готово рассматривать инвестиции в капитал 
государственного Укргазбанка. Об этом глава офиса Национального 
инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив. 

"На заседании Национального инвестиционного совета руководство IFC 
подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал Укргазбанка. В течение 
следующих месяцев начнется подготовительная работа, в том числе due diligence", - 
написала она в Facebook.. Напомним, согласно меморандуму Украины и МВФ, ЕБРР и IFC 
войдут в капитал государственных Ощадбанка и Укргазбанка. К концу апреля 2019 г. 
Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных 
банков. При этом банки должны работать как коммерческие и быть изолированы от 
политического вмешательства в операционные вопросы. Напомним, Северная экологичес-
кая финансовая корпорация (НЕФКО) и государственный Укргазбанк запустили новую 
программу для поддержки внедрения в Украине проектов возобновляемой энергетики. 
Программа с бюджетом €10 млнбудет финансировать проекты малых и средних 
предприятий (МСП) в течение семилетнего периода.  

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 
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Банк «Львів» перейшов під управління  
швейцарських інвесторів 

18.01.2019 

Швейцарська компанія responsAbility Participations заволоділа 
більше, ніж половиною акцій українського банку Львів. Про це пише Мінфін 
із посиланням на повідомлення фінустанови. 

Віднині компанія стала мажоритарним власником банку «Львів».  У серпні 2018 р. 
responsAbility Participations AG придбала 40,45% акцій банку «Львів» у компанії «Нью 
прогрес холдинг». На наступному етапі responsAbility купила акції нової емісії, в результаті 
якої стала мажоритарним власником з часткою в 51% акцій. Кінцевим бенефіціаром банку 
вказаний Петурсон Маргеір. Згідно з інформацією цієї компанії, наразі під її управлінням 
знаходяться активи на суму $3,1 млрд (540 компаній в 97 країнах). Офіси компанії 
знаходяться в Цюріху і Женеві, а також в ЄС, Китаї, Індії, Африці і Латинській Америці. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

Приватбанк закінчив 2018 рік з  
прибутком в 11,7 млрд грн 

22.01.2019 

Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком 11,67 млрд гривень. Про 
це йдеться у відповідній презентації банку, пишуть Українські новини, 
передає служба новин порталу biz.nv.ua 

Пасиви банку в роздрібному бізнесі зросли на 6% до 175,7 млрд гривень, в секторі 
малого та середнього бізнесу - на 37% до 32,6 млрд гривень, а в корпоративному секторі 
скоротилися до 6,4 млрд гривень. Сальдо виданих кредитів в 2018 році в роздрібному 
бізнесі зросли на 54% до 50,4 млрд гривень, в секторі малого та середнього бізнесу - на 56% 
до 5,8 млрд гривень, в корпоративному секторі - на 79% до 5,2 млрд гривень. Нагадаємо, 18 
грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення про входження держави в капітал 
Приватбанку. Згідно з цим рішенням, держава в особі Міністерства фінансів стала 
власником 100% акцій, а Приватбанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн. 3 
липня 2017 року Міністерство фінансів України вирішило докапіталізувати Приватбанк ще 
на 38,6 млрд грн. Перший транш у 22,5 млрд грн було надано банку в липні 2017 року, 
другий на 16 млрд грн - в грудні.  

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

 

Райффайзен Банк Аваль в 2018 году увеличил  
чистую прибыль на 14% 

23.01.2019 

ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев) в 2018 году увеличило чистую 
прибыль на 13,9% (на 619,353 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 5 
млрд 87,934 млн грн., сообщает fixygen.ua 

Соответствующий показатель приводится в оборотно-сальдовой ведомости банка, 
обнародованной на его сайте. Как сообщалось, Райффайзен Банк Аваль по итогам января-
сентября 2018 года получил 4,071 млрд грн чистой прибыли, что на 1% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года (4,032 млрд грн). Активы банка за девять месяцев 
прошлого года выросли на 7,5% - до 71,246 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность 
клиентов увеличились на 24,3%, до 45,783 млрд грн. Райффайзен Банк Аваль основан в 
1992 году. По его данным на 1 января 2018 года, Raiffeisen Bank International владел 68,28% 
уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%. Согласно данным Нацбанка Украины, 
Райффайзен Банк Аваль на 1 декабря 2018 года занимал по размеру активов 5-е место 
(70,003 млрд грн) среди 77 действующих банков. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Чехи купили проблемні активи Фонду гарантування  
за 0,8% від номіналу 

25.01.2019 

Портфель кредитів балансовою вартістю майже 300 млн доларів 
вдалося продати одному покупцеві - створеній місяць назад "дочці" чеської 
компанії. Про це заявили у ФГВФО передає FinClub. 

"Чергова важлива і історична подія в історії ринку NPLs України. По-перше, продано 
найбільший пул непрацюючих кредитів балансовою вартістю близько 8 млрд гривень", - 
заявила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут. 
"По-друге, вперше покупцем став іноземний інвестор, який має досвід роботи з NPLs в 
Східній Європі, а саме - "дочка" чеської APS Holding. По-третє, продаж відбувся через систему 
Prozorro.Sale, але із залученням міжнародного консультанта", - написала вона. Йдеться про 
пул активів 21 банку номінальним обсягом $294 млн із забезпеченням в 367 млн доларів. З 
них 66% забезпечення знаходиться в Києві і Київській області. Найбільше забезпечення 
припадає на Дельта Банк, Банк Михайлівський, ВіЕйБі Банк і Платинум Банк. Радниками 
угоди виступили Exito Parnters і компанія Cohen & Company Financial Ltd. Цей портфель був 
виставлений на торги за ціною 310,76 млн гривень. В ході торгів ціна впала на максимальні 
80% - до 62,15 млн грн (близько 0,77% від номіналу). На останніх хвилинах торгів єдину 
заявку подало ТОВ "ЕйПіЕс Україна", що дозволило їй перемогти в аукціоні. За даними 
YouControl, ТОВ "ЕйПіЕс Україна" створено трохи більше місяця тому - 7 грудня 2018 року - 
для діяльності в сфері фінансових послуг. Її очолив Володимир Чернецький - керівник 
львівських торгових компаній "Аксіома Успіху" і "Під боком". 100% капіталу ТОВ "ЕйПіЕс 
Україна" в розмірі 135 млн гривень сформувала чеська компанія STAR INVESTMENT CZ ONE 
S.R.O., яку контролюють громадяни Чехії Мартін Баєр і Томаш Хлоупек. ... 

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

 
ООО "Конкорд Факторинг" победило в аукционе по продаже  

активов, находящихся в залоге НБУ 
25.01.2019 

Ассоциированное с инвестгруппой Concorde Capital ООО "Конкорд 
Факторинг" (Киев) победило во втором аукционе по продаже активов, 
находящихся в залоге Национального банка Украины (НБУ). 

"Торги состоялись на DebtХ (Делавэр, США) 16 января 2019 года, это так называемая 
"американская площадка". Пул мы продали за 48 млн 78,753 тыс. грн. Было всего два 
участника, победитель - "Конкорд Факторинг", - сказала заместитель директора-
распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут.  
в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Глава Concorde Capital Игорь Мазепа 
подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" победу компании в аукционе. В то же время, 
финальное соглашение о покупке еще не подписано. С.Рекрут также сообщила, что 
якорным активом в этом пуле были активы Еврогазбанка, это, в том числе, гостиница 
"Женева" в Трускавце, и другая недвижимость. Буквально за две недели до торгов на DebtХ, 
экс-акционер Еврогазбанка через банкротство и договор о купле-продаже вывел залоги. 
"То есть переоформление произошло чуть ли не накануне проведения аукциона", - 
отметила С.Рекрут. По данным источника агентства "Интерфакс-Украина", 
бенефициариями гостиницы "Женева" в Трускавце являются народный депутат Андрей 
Лопушанский (фракция БПП) и экс-акционер Еврогазбанка Алексей Ивченко. Как 
сообщается на сайте Фонда, начальная цена продажи пула активов, балансовой стоимостью 
6,5 млрд грн, была установлена на уровне 240 млн 393,768 тыс. грн. Покупка состоялась по 
минимальной цене лота. Все активы в залоге Нацбанка уже неоднократно выставлялись на 
индивидуальные торги в системе ProZorro.Продажи, и не были приобретены даже после 
снижения их стоимости до 20% номинала (балансовой стоимости). Затем эти непроданные 
активы были объединены в пулы и переданы для реализации по той же "голландской 
модели" компаниям DebtX и First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити, США) в рамках 
совместного пилотного проекта НБУ и ФГВФЛ. При этом указанный пул активов уже 
выставлялся на торги на DebtХ и FFN полтора года назад. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Дочерний банк российского ВЭБа в Украине  

показал 3,4 миллиарда убытка 
28.01.2019 

ПАО "Проминвестбанк" закончил 2018 г. с убытком в размере 3,39 
млрд грн, тогда как годом ранее этот показатель составил 7,66 млрд грн., 
передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub. 

Как свидетельствуют данные оборотно-сальдового баланса банка по состоянию на 1 
января 2019 года, убыток "Проминвестбанка" из-за отчисления в резервы составил 3,88 
млрд грн. Общие административные расходы финучрежденя составили 948,4 млн грн, в 
том числе затраты на содержание персонала – 456 млн грн. Процентные расходы (по 
депозитам) составили 513,7 млн грн, а процентные доходы (по кредитам) – 9,7 млн грн. Как 
сообщалось, по данным российских СМИ, "Внешэкономбанк" (ВЭБ) фактически отказался от 
идеи продать свой дочерний "Проминвестбанк" (ПИБ) в Украине. "Проминвестбанк" на 
99,77% принадлежит ВЭБу. Согласно отчетности за первое полугодие 2018 года, активы 
банка превышают 17 млрд грн. ПИБ занимает 11 место по активам на украинском рынке. 

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

 
Прибыль УКРГАЗБАНКА за 2018 год  

составила 766 млн грн 
28.01.2019 

Прибыль УКРГАЗБАНКА за 2018 г. достигла 766 млн грн, что почти на 
20% превышает установленный бюджетом и утвержденный 
Наблюдательным советом Банка запланированный показатель. 

Активы Банка увеличились почти на 20% по сравнению с показателем предыдущего 
года. Кредитный портфель эко-проектов увеличился вдвое и достиг 17,4 млрд грн. Всего с 
начала сотрудничества УКРГАЗБАНКА с IFC было реализовано 145 масштабных проектов 
ВИЭ. Среди них: 107 солнечных электростанций, 6 ветровых электростанции, 18 малых 
гидроэлектростанций, 5 ТЭС на биомассе и 9 биогазовых электростанций. УКРГАЗБАНК - 
лидер «зеленого» финансирования в Украине относительно финансовой поддержки ввода 
новых мощностей с 2017 г. Каждый четвертый мегаватт полученного «зеленого» тарифа в 
Украине профинансировао с помощью УКРГАЗБАНКА. При этом Банк профинансировал 
треть новых проектов по возобновляемым источникам энергии в 2017 году и 50% всех 
новых мощностей по ВИЭ в 2018 году (согласно данным НКРЭ КП). Напомним, прибыль 
УКРГАЗБАНКА за 2017 год составила 624 млн грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам УКРГАЗБАНКА  
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У банка Конкорд появился полноценный  
руководитель 

28.01.2019 

Нацбанк 24 января утвердил Юрия Задою председателем 
правления банка Конкорд. Как сообщает пресс-служба банка, ранее он 
исполнял обязанности председателя правления банка с ноября 2018-го. 

Новый глава планирует внеочередное увеличение капитала банка до 300 млн грн, а 
также открытие первого VIP-отделения в Днепре и второго отделения - в Харькове, 
сообщает finance.liga.net. Юрий Задоя начал банковскую карьеру начал в 2006 году в 
Райффайзен Банк Аваль. В 2011-2015 руководил отделом корпоративного бизнеса 
Днепровского региона в Альфа-Банке. В 2015-м стал советником председателя правления в 
банке Петрокоммерц-Украина. Ключевыми акционерами банка Конкорд являются Елена 
Соседка (56,2%) и ее сестра Юлия Соседка (43,8%). 

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

 
Forward Bank отримав збиток  

165 млн грн у 2018 р. 
29.01.2019 

Згідно зі звітністю банку "Форвард" (Forward Bank, попередня назва - 
“Русский стандарт”), 2018 рік він завершив зі збитком 165,2 млн грн. Збиток 
цієї фінустанови за 2017 рік становив 665 млн грн. 

Заявлений банком "Форвард" показник достатності (адекватності) регулятивного 
капіталу на 01.01.2019 - 16,4% (вимога НБУ - не менше 10%). Торік “Форвард” порушував 
“капітальний” норматив, але зрештою привів його вимог регулятора.За даними НБУ, 
російський банк "Русский стандарт" російського алкогольного магната Рустама Таріко є 
власником 100% акцій банку "Форвард". 

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

 
Мегабанк декларує прибуток 36 млн грн за 2018 р. 

на фоні потреби в докапіталізації 
29.01.2019 

Відповідно до звітності Мегабанку, за підсумками 2018 р. він декларує 
прибуток 36,3 млн грн. За 2017 рік його позитивний фінрезультат становив 
5,9 млн грн, водночас у 2016 році був збиток 87,4 млн грн. 

Заявлений банком показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 
01.01.2019 - 10,5% (вимога НБУ - не менше 10%). Разом з тим, на звітну дату Мегабанк 
майже в 10 разів перевищував максимально допустиме значення нормативу Н9 (норматив 
максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами). 
Як відомо, за результатами торішнього стрес-тесту (проводився на основі фінпоказників на 
01.01.2018) Мегабанк до кінця 2019 року має покрити дефіцит капіталу на 2,27 млрд грн (за 
рахунок, передусім, виконання програми реструктуризації), причому на 611 млн грн - до 
01.04.2019 (через докапіталізацію). Як констатує Мегабанк у звітності, він "здійснює 
діяльність відповідно до Плану заходів АТ "МЕГАБАНК" щодо приведення його діяльності у 
відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку 
щодо операцій з пов`язаними з банком особами (зі змінами у новій редакції), розроблений 
на строк до 01.07.2021 та погоджений рішенням Правління Національного банку України 
від 28.12.2018 №910-рш/БТ" (цитата). За даними НБУ, мажоритарним акціонером 
Мегабанку (61% акцій) є гендиректор “Турбоатома” Віктор Суботін. При цьому 15% акцій 
фінустанови належить ЄБРР, стільки ж - німецькому KfW, 6% - IFC. 

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

 
 

Банк Пінчука зафіксував збиток  
229 млн грн у 2018 р. 

29.01.2019 

Відповідно до звітності банку "Кредит Дніпро", за підсумками 2018 
року він зафіксував збиток 228,9 млн грн. Про це повідомляє служба новин 
порталу finbalance.com.ua 

Нагадаємо, за січень-листопад 2018 р. цей банк звітував про збиток на рівні 502,6 
млн грн. Таким чином, у грудні він зменшився на 273,7 млн грн. Збиток "Кредит Дніпро" за 
2017 рік - 570,2 млн грн, за 2016 рік - 556,6 млн грн. Задекларований банком показник 
достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.01.2019 - 13,82%, тоді як на 
01.12.2018 було 3,59% (вимога НБУ - не менше 10%). Як повідомлялося, 05.11.2018 власник 
“Кредит Дніпро” (Віктор Пінчук) ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу 
банку на 1,17 млрд грн. За результатами торішнього стрес-тесту (проводився на базі 
показників на 01.01.2018), банк “Кредит Дніпро” - для убезпечення від можливих 
негативних наслідків у випадку реалізації негативного макроекономічного сценарію - має 
до кінця 2019 р. покрити дефіцит капіталу ще на 2,1 млрд грн через виконання плану 
реструктуризації структури активів та зобов’язань (був погоджений рішенням правління 
Нацбанку від 28.12.2018). Як повідомлялося, трубно-колісна компанія "Інтерпайп" (теж 
підконтрольна Віктору Пінчуку) під час зустрічі з кредиторами в Лондоні в липні-2018 
представила попередній план реструктуризації зобов`язань на $1,25 млрд. Боржник 
пропонував конвертувати зазначену заборгованість в шестирічні єврооблігації на $310 млн 
з купоном 9,35% річних, а також два кредитні транші - на $45 млн перед українськими 
банками і на $45 млн перед міжнародними. Решту боргу - списати. За оцінками Concorde 
Capital, номінальне списання боргу складе 59% для внутрішніх кредиторів "Інтерпайпа" і 
62% для міжнародних кредиторів, включаючи власників облігацій.  

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

 
 

"Банк інвестицій та заощаджень" декларує прибуток 10 млн грн  
на фоні потреби 1 млрд грн капіталу 

31.01.2019 

Відповідно до звітності "Банку інвестицій та заощаджень", за 
підсумками 2018 року він звітує про прибуток 10,3 млн грн. Про це 
повідомляє служба новин порталу finbalance.com.ua 

Нагадаємо, за результатами торішнього стрес-тесту (проводився на базі показників 
на 01.01.2018), цей банк мав докапіталізуватися на 344,8 млн грн. Водночас він констатував, 
що забезпечив покриття вказаної потреби в капіталі і "не потребує докапіталізації за 
результатами оцінки стійкості" (цитата). Разом з тим, до кінця 2019 року “Банк інвестицій 
та заощаджень” має ще врегулювати питання з нестачею капіталу на 1,045 млрд грн за 
рахунок виконання плану реструктуризації. Заявлений банком показник достатності 
(адекватності) регулятивного капіталу на 01.01.2019 - 14,88% (вимога НБУ - не менше 
10%). Водночас на 01.01.2019 “Банк інвестицій та заощаджень” порушував норматив Н9 - 
норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком 
особами: хоча цей показник за вимогами регулятора не має перевищувати 25%, у вказаної 
фінустанови він становив 162,19%. 

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

 
 

https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/25/644654/
http://www.fixygen.ua/news/20190125/konkord-faktoring.html
https://biz.censor.net.ua/news/3108619/docherniyi_bank_rossiyiskogo_veba_v_ukraine_pokazal_34_milliarda_ubytka
https://www.ukrgasbank.com/ru/press_center/news/12032-pribyl_ukrgazbanka_za_218_god_sostavila_766_mln_grn
https://finance.liga.net/bank/novosti/u-banka-konkord-poyavilsya-polnotsennyy-rukovoditel
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"Ощадбанк" в 2018 году сократил чистую 
 прибыль в 4 раза 

31.01.2019 

Государственный "Ощадбанк" по итогам деятельности в 2018 г. 
получил 131,774 млн грн чистой прибыли, что в 4,24 раза меньше (на 
426,749 млн грн), чем годом ранее.  

Как сообщалось, государственный "Ощадбанк" по итогам деятельности в январе-
сентябре 2018 года получил 74,01 млн чистой прибыли, что в шесть раз меньше, чем за 
аналогичный период 2017 года. Валюта баланса за девять месяцев сократилась на 7,8% - до 
215,594 млрд грн. "Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником 
является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 декабря 2018 года по 
размеру чистых активов "Ощадбанк" занимал 2-е место (211,601 млрд грн) среди 7 
действовавших в стране банков. 

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

Укрэксимбанк в 2018г увеличил  
чистую прибыль на 25% 

31.01.2019 

Государственный Укрэксимбанк (Киев) в 2018 году увеличил чистую 
прибыль на 25,2% (на 193 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 958,497 
млн грн. Об этом сообщает interfax.com.ua 

Соответствующий показатель приводится в оборотно-сальдовой ведомости банка, 
обнародованной на его сайте. Валюта баланса Укрэксимбанка за год сократилась на 5,2% - 
до 161 млрд 731,579 млн грн. Как сообщалось, Укрэксимбанк по итогам января-сентября 
2018 года получил 706,24 млн грн чистой прибыли, что на 51,8% меньше, чем за 
аналогичный период 2017 года (1,465 млрд грн). Активы банка за девять месяцев 
прошлого года сократились на 3,89% - до 163,956 млрд грн. Укрэксимбанк, единственным 
собственником которого является государство, создан в 1992 году. Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 декабря 2018 года по размеру чистых активов (161,187 млрд грн) 
банк занимал 3-е место среди 77 действовавших в стране банков. 

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

 
НБУ оштрафовал Правэкс Банк  

за рисковую деятельность 
01.02.2019  

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал Правэкс Банк на 200 
000 грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Об 
этом сообщает портал bin.ua 

Банк оштрафован за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом 
рискоориентированного подхода. Кроме того, банк получил письменное предупреждение 
за ненадлежащее ведение внутренних документов по вопросам финмониторинга; за 
невыполнение обязанности проверять клиентов или лиц, действующих от их имени; за 
невыявление финопераций, подлежащих финансовому мониторингу. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

 
Нацбанк оштрафовал банк Тигипко на 14 миллионов  

за рисковую деятельность 
01.02.2019 

Национальный банк Украины наложил на АО "Универсал Банк" 
(Universal Bank) Сергея Тигипко штраф на 14,38 млн гривен и письменное 
предостережение за осуществление рисковой деятельности в финансовом 
мониторинге. 

НБУ сообщает, что рисковая деятельность "Универсал Банка" "заключается в 
проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые 
содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд гривен". Вывод указанных средств 
был проведен с июня 2016 года до маю 2017 года. "Эти операции проводились, в частности, 
на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии 
каких-либо подтверждающих документов", - сообщает НБУ. Регулятор считает, что данные 
операции проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от 
контрагентов за один вид товаров или услуг для дальнейшего перечисления средств 
другим контрагентам за совсем другие товары или услуги. Нацбанк отмечает, что 
"Универсал Банк" продолжал работать с клиентами, к которым принято решение о 
прекращении деловых отношений (клиентам установлен неприемлемо высокий риск). 
"Так, в течение около месяца после принятия банком следующих решений клиентами банка 
проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн гривен", – сообщает НБУ. 
Также Нацбанк отмечает, что отдельные клиенты "Универсал Банка" и их контрагенты 
фигурируют в уголовных процессах, как предприятия, имеющие признаки фиктивности. 
Также некоторые клиенты банка фигурируют в уголовных процессах как участники 
незаконной деятельности по отмыванию денег и скрытию доходов. "Универсал Банк" 
(ранее – банк "Универсальный") основан в 1994 году. Сергей Тигипко купил банк у 
греческой группы Eurobank Ergasias S.A. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ  

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАНН 
 

 
 

 
ЄБА занепокоєна ситуацією з маркетинговими дослідженнями  

на ринку роздрібної торгівлі 
31.01.2019 

Комітет Роздрібної торгівлі Європейської Бізнес Асоціації вкрай 
занепокоєний ситуацією, яка склалась в контексті збору та комерційного 
поширення аналітичних даних щодо роздрібної торгівлі продовольчими та 
непродовольчими товарами.  

Наразі склалась ситуація, коли деякі суб’єкти господарської діяльності, які 
займаються маркетинговими дослідженнями, отримують, обробляють та розповсюджують 
без дозволу  торговельних мереж дані (комерційно чутливу інформацію, яка носить 
конфіденційний характер), які є їх власністю, неправомірно та безпідставно 
використовують її у відповідних аналізах, звітах, отримують комерційну вигоду від її 
використання. До прикладу, йдеться про відомості про динаміку і тенденції ринку в цілому 
та по регіонам, розвиток товарних категорій, сезонність продукції та її відповідні рейтинги, 
які створюються для внутрішнього аналізу в компанії. Крім того, використовуються дані 
про долі продукції на ринку; сегменти у прив’язці до регіонів, конкретних торговельних 
мереж і торговельних точок останніх; динаміку і рейтинги продажів продукції; канібалізм 
брендів; агреговані показники (у розрізі торговельних мереж, брендів, SKU); показники в 
натуральному і грошовому вираженні, з урахуванням товарних характеристик, по регіонам, 
торговельним мережам, у тому числі, товарні запаси в торговельних точках тощо. 
Джерелом первинної інформації згадані вище аналітичні компанії називають 
безпосередньо торговельні мережі. Однак, за повідомленнями торговельних мереж-членів 
Європейської Бізнес Асоціації, жодних договірних відносин, які б дозволяли законним 
шляхом отримувати подібну інформацію про них для аналізу, немає. Світлана 
Михайловська, Заступник директора Європейської Бізнес Асоціації: «Ще більше 
занепокоєння викликає те, що подібний випадок вже непоодинокий на ринку. На жаль, це 
стає нездоровою тенденцією. Зрозуміло, що легальний бізнес занепокоєний ситуацією. І 
цілком логічно, що виникає питання - звідки інформацію було отримано. Та наскільки ці 
дані, рейтинги тощо, котрі пропонуються до продажу на ринку маркетингових послуг, є 
релевантними чи все ж викривлюють реальну картину на чиюсь користь». У той же час, 
очевидно, що для становлення здорової конкуренції важлива мінімізація будь-яких 
незаконних маніпуляцій. Європейська Бізнес Асоціація вже звернулась до 
Антимонопольного комітету України щодо ситуації про порушення законодавства про 
захист від недобросовісної конкуренції. Про результати звернення буде повідомлено 
згодом. Разом з тим, Європейська Бізнес Асоціація звертає увагу безпосередньо бізнесу, 
який може стати замовником маркетингових досліджень, що базуються на незаконно 
отриманих даних. Будьте свідомі та завжди запитуйте про  джерело інформації, що 
використовується для виконання ваших замовлень. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Європейської Бізнес Асоціації 

 
 

АМКУ будет разбираться, как консалтинговая компания  
получала закрытую информацию ритейла 

01.02.2019 

Антимонопольный комитет (АМКУ) возбудил дело в отношении ООО 
"МРЦ-Бренд". Компанию подозревают в нарушениях законодательства о 
защите от недобросовестной конкуренции на рынке маркетинговых 
исследований. 

Как сообщили в пресс-службе АМКУ, дело открыло территориальное отделение 
комитета в Днепре в августе 2018 года на основании обращения Европейской Бизнес 
Ассоциации (ЕБА). В частности, в ведомство обратились ее компании-члены — ООО 
"Сильпо-Фуд" и "Мэтро Кеш енд Керри". "Уже на протяжении нескольких лет некоторые 
компании, которые проводят маркетинговые исследования, в частности, на рынке 
розничной торговли, указывают на то, что основным источником информации для них 
является информация торговых сетей. Однако наши компании-члены не имеют никаких с 
ними договорных отношений, что дало бы основания считать, что данные получены на 
законных основаниях", — пояснила замдиректора ЕБА Светлана Михайловская. Как 
уточнили в ЕБА, речь идет о внутренней информации компаний. В частности, о динамике и 
тенденциях рынка в целом и по регионам, развитии товарных категорий, сезонности 
продукции и соответствующих рейтингах, которые компания создает для внутреннего 
анализа. Помимо этого, используются данные о долях продукции на рынке, сегментах в 
привязке к регионам, конкретных торговых сетей и торговых точек этих сетей, динамике и 
рейтингах продаж продукции, а также агрегированные показатели и показатели в 
натуральном и денежном выражении, в том числе товарные запасы в торговых точках. "По 
нашим предположениям, речь может идти о хакерстве, проникновении в базы данных 
самих торговых сетей или же контролирующих органов", — высказала мнение 
Михайловская. Она подчеркнула, что авторы аналитических исследований указывают 
источником информации именно торговые сети. "Но по сообщениям торговых сетей-
членов ЕБА, никаких договорных отношений, которые позволяли бы законным путем 
получать подобную информацию о них для анализа, нет", — добавила она. Напомним, ранее 
АМКУ предложил оштрафовать двух операторов э-площадок по оценке недвижимости. 
АМКУ выслал компаниям требования о предоставлении информации, однако ответ так и не 
получил. Агентство маркетинговых исследований MRC-Brand представлено на рынке с 
2010 года. Основная сфера деятельности — аудит сетевой розницы. Компания "Brand" — 
динамично развивающееся агентство, среднегодовой прирост оборота компании в 2010-
2013 годах составляет порядка 65%. Доля постоянных (волновых) проектов в портфеле 
компании — более 80%. В 2014 г. компания увеличила клиентскую базу на 40% за счет 
освоения большего количества категорий исследуемого товара. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам delo.ua 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://biz.censor.net.ua/news/3109221/oschadbank_v_2018_godu_sokratil_chistuyu_pribyl_v_4_raza
https://interfax.com.ua/news/economic/562698.html
https://bin.ua/companies/230619-nbu-oshtrafoval-pravyeks-bank-za-riskovuyu.html
https://biz.censor.net.ua/news/3109380/natsbank_oshtrafoval_bank_tigipko_na_14_millionov_za_riskovuyu_deyatelnost
https://eba.com.ua/yeba-zanepokoyena-sytuatsiyeyu-z-marketyngovymy-doslidzhennyamy-na-rynku-rozdribnoyi-torgivli/
https://delo.ua/business/amku-otkryl-delo-protiv-mrc-brend-iz-za-narushe-349817/
https://www.db.com/ukraine/
http://www.oschadnybank.com/
https://www.eximb.com/ukr/personal/
http://www.pravex.com/rus/main
http://www.tascombank.com.ua/
https://eba.com.ua/
http://www.amc.gov.ua/
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ 

 
#10yearschallenge: як змінилися найбільші  

торговельні мережі України 
22.01.2019 

В середині січня соціальні мережі захопив флешмоб #10years 
challange. Його учасники діляться своїми фотографіями 10-річної давнини і 
розповідають про зміни, що відбулися з ними за минулі роки. 

 
Портал RAU вирішив приєднатися до флешмобу, з’ясувавши, як виглядали магазини 

найбільших рітейлерів України десять років тому і що змінилося в компаніях з тих часів. 
 
Intertop Ukraine. Мережа магазинів компанії Intertop Ukraine, створена в 1994 році, 

на 1 січня 2009-го нараховувала 111 торгових точок в Україні (зараз 116). За словами 
директора з маркетингу Intertop Валерії Толочиної, серед ключових змін в компанії, що 
відбулися за минулі 10 років – поява онлайн-магазину intertop.ua і зростання в спортивних 
брендах – мережа Skechers збільшилася в 8 разів. Також рітейлер істотно зріс в сегменті 
fashion: на український ринок були виведені бренди Armani Exchange, Emporio Armani, 
Napapijri, а мережа Marc O’Polo збільшилася в два рази. Крім вищезгаданих брендів, зараз 
компанія також розвиває мережі магазинів Intertop, Ecco, Timberland, Geox, Clarks, Intertop 
Outlet, Intertop Kids. Сумарна площа магазинів рітейлера перевищує 30 000 кв. м. 

 
Prostor. Один з лідерів українського ринку drogerie 10 років тому був утричі меншим 

за розмірами мережі, ніж зараз. На початок 2009-го компанія об’єднувала 102 магазина. 
Перевищити позначку в 100 торгових точок рітейлеру вдалося всього за 3,5 роки – перший 
магазин Prostor був відкритий в липні 2005-го. Серед знакових для компанії подій в 2008-
му також варто відзначити відкриття перших торгових об’єктів у Києві та Криму. 

 
Comfy. Рітейлер побутової техніки та електроніки Comfy 10 років тому об’єднував 33 

магазина, включаючи торгові точки в Криму і на Донбасі. Незважаючи на втрату магазинів 
на цих територіях, зараз мережа стала майже в три рази більшою і налічує 93 торгових 
об’єкта. Крім цього, 10 років тому Comfy вийшов на столичний ринок. Цікаво, що перший 
торговий об’єкт в Києві відкрився опівночі. Працював він у торговому центрі Альта-Центр, 
який пізніше був перебудований в ТЦ Епіцентр нового формату. Окрім цього, слід 
зазначити, що багато хто з нинішніх топ-менеджерів компанії працювали в Comfy ще 10 
років тому. У 2009-му генеральним директором рітейлера був власник Станіслав Роніс, а 
нинішній СЕО компанії Ігор Хижняк обіймав пост директора департаменту з розвитку 
бізнесу, операційний директор Наталія Кутузова 10 років тому працювала директором 
магазину, комерційний директор Іван Павлик був категорійних менеджером IT, керівник 
відділу діджитал і бренд-маркетингу Олександр Жиляєв працював маркетинг-менеджером. 
При цьому начальник відділу CRM керувала тоді ще і сайтом, і контакт-центром. Зараз сайт 
– це інтернет-магазин, а контакт-центр – взагалі окрема структура. 

 
Brocard. Мережа Brocard на 1 січня 2009-го складалася з 58 магазинів загальною 

площею понад 18 600 кв. м. Для порівняння, на аналогічну дату цього року компанія 
управляла 88 торговими точками Brocard, двома Brocard Niche Bar, чотирма M.A.C. і однієї 
Kiehl’s сумарною площею понад 28 600 кв. м. При цьому в 2009 році рітейлер відкрив шість 
магазинів Brocard (в 2019-му компанія планує запуск 5-7 нових торгових об’єктів) 
загальною площею понад 2000 кв. м, в тому числі один shop-in-shop в столичному ТРЦ 
Dream Town. Товарообіг мережі за 2008 рік склав 776 млн грн, за підсумками 2018-го – 4 
млрд грн. У магазини мережі 10 років тому щодня заходило 13 000 відвідувачів, а загальна 
кількість зареєстрованих клієнтів становила 374 000 осіб. У 2018-му щоденна 
відвідуваність магазинів Brocard складала 26 000, а кількість зареєстрованих клієнтів 
перевищувала 1,44 млн осіб. 

 
ЕКО маркет. Всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО маркет на початку 2009 року 

об’єднувала 52 магазини (в кінці року їх було вже 60) в 15 регіонах країни. За минулі 10 
років розмір мережі збільшився більш ніж в 2 рази і зараз в Україні працює вже 119 
магазинів ЕКО маркет. Товарообіг мережі за підсумками 2008 року склав 1,7 млрд грн. Для 
порівняння, в 2017-м рітейлер наростив товарообіг на 13% – до 7 млрд грн. 

 
Антошка. Перший дитячий магазин мережі Антошка був відкритий в 1997 році в 

Одесі, а наступне десятиліття компанія безперервно зростала. Уже в 2008-му вона керувала 
40 торговими об’єктами. В кінці 2008 року в мережі також почав роботу Мега-Антошка в 
Харкові – п’ятиповерховий торгово-розважальний комплекс для дітей площею майже 8600 
кв. м. Цей проект став найбільшою інвестицією компанії. У той же час, кризовий період 
2008-2009 років для рітейлера був вкрай непростим. Як зізнавався засновник Антошки 
Владислав Бурда, станом на кінець 2008-го борги компанії становили $45 млн. Незважаючи 
на це підприємцю вдалося не тільки утримати бізнес на плаву, а й продовжити розвиток. У 
2017-му компанія розпочала впровадження нового формату магазинів. Зараз мережа 
нараховує 37 торгових об’єктів в країні. 

 
Сільпо. Перший супермаркет Сільпо був відкритий в Києві в 1998 р. У наступні 10 

років мережа росла в середньому на 15 торгових об’єктів щорічно і до кінця 2008-го 
складалася з 150 супермаркетів по Україні (зараз – 240). У компанію Fozzy Group, крім 
Сільпо, в 2008-му також входили мережі магазинів Фора, Бумі, гіпермаркети Fozzy C&C. За 
підсумками 2008 р. сумарний товарообіг торгових мереж компанії зріс на 28,7% – до 10,2 
млрд грн. Для порівняння, в 201 виручка Fozzy Group виросла на 13% і склала 62,4 млрд грн. 

 
Ашан. Французький рітейлер Ашан 10 років тому лише починав свій шлях в Україні. 

У 2008-му компанія відкрила перші гіпермаркети в Києві та Донецьку, а в 2009-му рітейлер 
підписав договір про оренду на 20 років торгових площ російської мережі гіпермаркетів 
О’кей, що пішла з країни. За рахунок угоди Ашан зміг відкрити по одному новому магазину 
в Києві, Кривому Розі, Запоріжжі та Сімферополі. До кінця 2009-го мережа налічувала вже 
сім торгових об’єктів в Україні. Зараз в українську мережу Ашан входить 27 торгових точок 
трьох форматів: гіпермаркети, супермаркети і магазини біля дому. 

 
Novus. 10 років тому почала свій розвиток в Україні й мережа Novus, що входить в 

литовську групу BT Invest. З того часу мережа магазинів рітейлера зросла до 44-х маркетів 
загальною площею понад 170 000 кв. м. Компанія розвиває торгові об’єкти різних форматів 
площею від 500 до 7000 кв. м, в тому числі – франчайзингові. Більшість торгових точок 
мережі працює в Києві та області (35 маркетів). Магазини також представлені в Рівному, 
Черкасах, Тернополі, Миколаєві, містах Корець (Рівненська обл.) і Романів (Житомирська 
обл.). У 2018-му Novus запустив п’ять нових торгових об’єктів, в тому числі – преміального 
формату в столичному ТЦ Good Life. Крім цього, в кінці минулого року компанія відкрила 
новий логістичний центр площею 7000 кв. м в с. Софіївська Борщагівка під Києвом. 

 
АТБ. Найбільша мережа магазинів в Україні АТБ, яка на кінець грудня 2018-го 

об’єднувала 990 дискаунтерів, за 10 років до цього налічувала 293 торгові точки. За 
підсумками 2008-го компанія відкрила 76 нових магазинів (в 2018-му – 80). При цьому 
товарообіг мережі в 2008 році становив понад 6 млрд грн. Згідно з останніми 
оприлюдненими компанією даними, тільки за I півріччя 2018-го рітейлер наторгував в 8 
разів більше – на 48,4 млрд грн. 

 
EVA. Нинішній лідер українського ринку drogerie мережа EVA до 2008-го 

нараховувала 150 торгових точок і незважаючи на кризу, не відмовлялася від динамічного 
масштабування мережі. Як писав Forbes, у вересні 2008 року на місці 25 магазинів 
російської дрогері-мережі Арбат-Престиж з’явилися нові EVA. Право оренди цих площ, 
товарні залишки і обладнання компанія придбала за $1 млн. Тоді досвід M&A для компанії 
виявився невдалим – магазини не вийшли на прогнозований фінансовий результат, і 
більшість з них довелося закрити. Втім, незважаючи на локальні невдачі в кризовий період, 
в наступне десятиліття компанія стабільно і швидко зростала. Станом на кінець листопада 
2018-го розмір мережі збільшився майже в п’ять разів – до 746 торгових точок. При цьому в 
найближчі роки компанія не має наміру зменшувати оберти і планує відкривати по 150-200 
магазинів щорічно. 

 
Mikki. Мережа дитячих магазинів Mikki 10 років тому лише починала свій розвиток, 

відкривши перший магазин в Дніпрі площею близько 350 кв. м. В основі його дизайну були 
червоно-білі кольори. У наступне десятиліття компанія розширювала свою присутність в 
Україні: були відкриті торгові точки в Нікополі, Енергодарі, Кременчуці, Павлограді, Львові, 
Києві та Харкові. Зараз компанія об’єднує вже 13 торгових об’єктів в країні. Тепер же 
рітейлер дитячих товарів робить ставку на розвиток формату MyPlay, розробленого в 
минулому році. В компанії говорять, що в цьому форматі слово «магазин» втратило своє 
значення, адже 30% простору виділено під розважальну зону – басейн з кульками, лазерний 
тунель, зона віртуальної реальності та відпочинку. У 2018-му компанія відкрила три нових 
MyPlay в Дніпрі, а вже в цьому році планує запуск проекту в Києві. 

 
Епіцентр К. Найбільший гравець DIY сегменту в Україні – Епіцентр К – 10 років тому 

налічував 22 торгових об’єкта в Україні. За минулі роки рітейлер не тільки збільшив 
мережу до 50 Епіцентрів, але також, з постійним розширенням асортименту, вийшов за 
межі DIY формату. Зараз компанія позиціонує себе як мережу торгових центрів, в яких 
представлено понад 350 000 найменувань товарів від більш ніж 3500 постачальників. Крім 
величезного вибору будматеріалів, в мережі можна знайти побутову техніку і електроніку, 
товари для дому, саду та городу, дитячі товари, косметику, спорттовари та багато іншого. 
Також відзначимо, що в 2008 році в компанію прийшов нинішній СЕО Епіцентр К Петро 
Михайлишин. Спочатку топ-менеджер був призначений на посаду заступника директора з 
розвитку компанії, але вже в 2009-му отримав пост генерального директора. 

 
Цитрус. Мережа магазинів техніки та електроніки Цитрус на початку 2009 року 

налічувала 43 торговельних об’єкта в Україні (зараз 51). При цьому за останні 10 років 
рітейлер істотно наростив свою частку в сегменті гаджетів і став одним з лідерів з продажу 
електротранспорту. При цьому в останні роки компанія почала відкривати магазини 
набагато більшої площі із сервісними центрами, точками прокату електротранспорту і 
Цитрус Академіями. Наприклад, в столичному ТЦ Gorodok Gallery Цитрус зайняв 1900 кв. м, 
а на вулиці Віце-Адмірала Жукова в Одесі – 2000 кв. м. 

 
Алло. У 2008 році мережа Алло, яка святкувала своє десятиліття, тільки-тільки 

запустила інтернет-магазин allo.ua. Сьогодні ж онлайн-магазин компанії – один з 
найбільших в сегменті техніки і електроніки. Активно за останні 10 років розвивався і 
офлайн-роздріб рітейлера. Так, в 2013 році компанія поглинула мережу Мобілочка, яка на 
момент злиття налічувала 417 магазинів в 149 містах країни. Втім, з часом компанія 
зробила ставку не на кількісне, а на якісне зростання «цегляного» роздробу. Зараз в мережі 
Алло працює 300 магазинів в порівнянні з 355 на початок 2009-го. Однак при цьому 
сумарна площа торгових об’єктів мережі істотно зросла, а сама компанія стала одним з 
лідерів у продажах смартфонів і цифрової техніки. 

 
MOYO. Інший рітейлер техніки та електроніки – мережа MOYO – в 2009 році відкрила 

свій перший магазин в столичному ТЦ Аладдін. Зараз компанія налічує 45 торгових точок в 
26 містах країни. У минулому році MOYO почала впровадження нового формату, а в кінці 
2018-го запустила перший в мережі цілодобовий склад-магазин площею 1500 кв. м, який 
став найбільшим в мережі. 

 
Фуршет. У 2008 році мережа Фуршет об’єднувала більше 100 магазинів в країні і 

була одним з лідерів українського ринку. Однак, з тих пір багато що змінилося: зараз 
рітейлер переживає не найкращі часи, проте з усіх сил намагається виправити ситуацію. У 
2017 році компанія розпочала впровадження програми оновлення магазинів, 
реформатувавши низку торгових точок. А зовсім нещодавно Фуршет вперше за 20 років 
оновив логотип та айдентику. 

 
Золотий Вік. Мережа ювелірних магазинів Золотий Вік 10 років тому налічувала 

всього 24 торгових об’єкта в Україні. Зараз компанія об’єднує вже понад 400 точок в 150 
містах країни під брендом Золотий Вік та низкою магазинів під іншими вивісками. Тільки в 
2018-му найбільша ювелірна мережа України поповнилася 43 новими магазинами. 
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Місць дедалі менше: чим загрожує міграція продовольчого 

ритейлу в Західну Україну 
29.01.2019 

Аналітики ще не підбили підсумки минулого року, але за три квартали 
2018-го кожна третя торгова точка розпочала свою роботу в західному 
регіоні, і лише кожна п'ята – в Києві.  

Всього за дев'ять місяців мережі відкрили 315 торгових точок. Для порівняння: за 
аналогічний період 2017 року було відкрито 334 нових магазини, йдеться в дослідженні 
компанії GT Partners Ukraine. «До початку військових дій 2014 року за темпами відкриття 
нових магазинів лідирував схід України», – зазначає директор дослідницької компанії GT 
Partners Ukraine Ігор Гугля. Коли ж у Західному регіоні виникне справжня конкуренція між 
гравцями, розбирався Mind. Чому акцент не на Київ? Освоювати столицю гравці 
продовольчого ритейлу не мають можливості. «У Києві працює велика кількість мереж, 
конкуренція дуже жорстка, і є місця, де супермаркети знаходяться неподалік один від 
одного», – говорить співвласник мережі «Фуршет» Ігор Баленко. Наприклад, на Берковцях 
працює гіпермаркет «Ашан», а в розташованому по сусідству ТРЦ Lavina Mall – «Сільпо». 
Тому, за його словами, ритейлери зосереджуються на розвитку в невеликих містах і 
освоєнні нових регіонів. «Усі райони Києва насичені магазинами», – підкреслює Гугля. Після 
початку військових дій діловий центр України перемістився до Львова. Заступник мера 
Львова Андрій Москаленко розповів Mind, що останні сім-вісім років на 10–15% щорічно в 
місті зростає IT-сфера, де середня заробітна плата становить $2000 на місяць. «У Львові 
зараз працює близько 30 000 IT-фахівців. Розвивається малий і середній бізнес – 
відкриваються нові ресторани, готелі і виробничі цехи», – перераховує Москаленко. За 
підсумками 2017 року найбільшими на заході країни, за даними GT Partners Ukraine, є 
луцька компанія Volwest (мережі «Наш край», Spar – 175 магазинів), «Львівхолод» (мережа 
«Рукавичка» – 131 магазин), «Пакко Холдинг» («Пакко», «Вопак» – 73 магазини), «Кальварія 
сторс» (мережа «Сім-23» – 58 магазинів) і Avanta Group («Колібріс», «555» і «АВС Маркет» – 

https://rau.ua/novyni/rytejlery-10-let-nazad/
https://rau.ua/novyni/skolko-otkryli-torgovye-seti-2018/
https://rau.ua/novyni/skolko-otkryli-torgovye-seti-2018/
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58 магазинів). Даних за 2018 рік поки немає. Конкуренцію їм складають національні мережі. 
«Всі мережі хочуть розвиватися на заході країни. Для них це стратегічний напрям», – 
підтверджує комерційний директор девелоперської компанії «Будхауз Груп» Максим 
Гаврюшин. Найактивнішими є АТБ, Fozzy Group і «Ашан», який відкрив свій третій магазин 
у Львові в грудні минулого року. «Конкуренція між локальними і національними мережами 
посилюється», – каже Гаврюшин. Але пік протистояння, за його словами, ще попереду. 
Проблеми з фінансуванням. Розвиток ритейлерів був би динамічнішим, але у них 
спостерігається гостра нестача грошей. «В Україні немає можливості залучити 
фінансування для розвитку мережі, тому магазини розвиваються за свої гроші. Але робити 
це дедалі складніше, оскільки прибуток зростає дуже повільно», – розповідає Mind 
директор продовольчої мережі, який побажав залишитися неназваним. Для порівняння: у 
стабільний докризовий період, коли ритейлери нарощували обороти переважно за рахунок 
позикових коштів, щорічно відкривалося до 1000 торгових точок. Роки кризи пережили не 
всі. Темпи розвитку скоротила Billa (мережа відмовилася від своїх регіональних магазинів) і 
«Фуршет». Від свого бізнесу в Україні в 2014 році відмовився один з найбільших російських 
ритейлерів – компанія X5 Retail Group, яка продала мережу «Перекресток» конкуренту 
Varus. «Якби у ритейлерів був доступ до кредитних коштів, то темпи їхнього розвитку були 
б вищими. Наскільки – складно сказати. Зараз позику можна отримати під 25% річних у 
гривні, тоді як маржа у багатьох мереж становить 8–10%», – відзначає партнер компанії 
Atlas Advisors Олексій Ращупкин. У регіонах витрати на відкриття магазину нижчі. 
Директор АН «Брок-Ріелті» Дмитро Корчев уточнює, що орендувати приміщення під 
магазин у прохідному місці в Києві можна за $15–20 за один квадратний метр на місяць. У 
великих містах ставки як мінімум на 30% нижчі. Але і виручка з одного квадратного метра 
приблизно на 30% менша. «Прибуток не зростає, бо збільшуються витрати. Ми змушені 
підвищувати зарплату, оскільки конкуренція за персонал збільшується», – пояснює Ігор 
Баленко. За даними Державної служби статистики, якщо в січні минулого року середній 
розмір заробітної плати склав 7700 грн, то в листопаді – 9160 грн на місяць. Чим загрожує 
активізація столичних гравців? Насичення ринку продритейлу на заході країни може 
настати в найближчі кілька років. Найпривабливіші райони для мереж – Львів і його 
область, що динамічно розвиваються, а також прикордонні райони. Ціни на продукти 
харчування в Україні в середньому на 10–15% нижчі, якщо порівнювати з магазинами у 
Словаччині, Угорщині чи Польщі. Тому мережі розраховують залучати і громадян ЄС, які 
приїжджають сюди за покупками. Це може призвести до того, що великі національні мережі 
почнуть скуповувати магазини конкурентів у першу чергу в найпривабливіших для них 
районах. Як правило, угоди на ринку продовольчого ритейлу мають свою особливість. 
Покупці рідко набувають юридичну особу, а отримують торгове обладнання, товарні 
залишки і переукладають на себе договори оренди на приміщення. Борги перед 
постачальниками залишаються на старій юрособі. «Свій бізнес на продаж можуть 
виставляти невеликі регіональні мережі, які не в змозі конкурувати з великими гравцями. 
Але їх залишилося небагато», – говорить Олексій Ращупкин. Ці активи здатні зацікавити 
великих українських ритейлерів. Наприклад, у 2016 році мережа АТБ придбала понад 
половину магазинів західноукраїнської мережі «Барвінок». Втім, великих угод на ринку 
найближчим часом Ігор Баленко не очікує. Прогноз стосується не лише західного регіону, а 
й усієї України. Адже цього року інвестори можуть призупинити переговори через майбутні 
вибори президента і депутатів Верховної Ради. 

Читати повністю (інфографіка) >>>                                                                © Христина Лисова 
За матеріалами mind.ua 

 
 і зокрема 

Сільпо відкриває новий супермаркет в київському  
ТРЦ Smart Plaza Obolon 

24.01.2019 

Як повідомила RAU прес-служба компанії, новий магазин Сільпо в 
торгово-розважальному центрі Smart Plaza Obolon на вул. Маршала 
Тимошенко, 21, почне роботу вже 25 січня. 

Супермаркет розміститься на площі 2200 кв. м і запропонує відвідувачам понад 11 
500 найменувань товару. Так, в асортименті магазину буде представлено свіже і 
делікатесне м’ясо, жива і охолоджена риба, риба власного засолу і гарячого копчення, 
екзотичні фрукти, овочі та інше. Крім цього, в торговій точці буде працювати власна 
пекарня з тандиром і відділ кулінарії зі стравами гриль на дровах, піцою, шаурмою та навіть 
суші. А «Лавка традицій» представить фермерські продукти з різних куточків України. В 
рамках торгового об’єкта також буде працювати квітковий бутік. Обслуговувати покупців 
супермаркету будуть 16 кас, в тому числі 6 терміналів самообслуговування і 2 каси на 
тютюновій лавці. Нагадаємо, магазини Сільпо розвиває компанія Fozzy Group Володимира 
Костельмана, якій також належать торгові мережі Fozzy C&C, Фора, Thrash! та інші.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

Новый магазин Rozetka откроют в  
ТРЦ Smart Plaza Polytech 

31.01.2019 

Располагаться новая Rozetka будет в торгово-развлекательном центре 
Smart Plaza Polytech, который находится по адресу проспект Победы, 24. Об 
этом сообщает служба новостей портала malls.ua 

Эта торговая точка станет восьмым по счету оффлайн-магазином украинского 
гиганта e-commerce. Доступ к нему постарались сделать максимально комфортным для 
клиентов: Rozetka расположится на первом этаже ТРЦ в зале, который имеет отдельный 
вход с улицы. Общая площадь магазина будет составлять 350 метров квадратных, а 
площадь торгового зала - 166 метров квадратных. График работы магазина уже известен: с 
понедельника по субботу он будет работать с 10:00 до 21:00, а в воскресенье - с 10:00 до 
18:00. Здесь можно будет как приобретать товары на месте, так и забирать заказы, 
сделанные по интернету. Напомним, что торгово-развлекательный центр Smart Plaza 
Polytech начал свою работу весной 2018 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам malls.ua 

АТБ увеличила товарооборот  
за год на 22% 

31.01.2019 

ООО "АТБ-Маркет", владеющее сетью магазинов, по итогам 2018 года 
увеличило товарооборот на 22% по сравнению с 2017 годом – до 103,6 млрд 
грн (с НДС), сообщила пресс-служба компании. 

"Сеть АТБ пополнилась 80 новыми и 41 реконструированным магазином, и к началу 
года насчитывала 990 торговых предприятий в 253 городах и крупных населенных пунктах 
22 областей Украины. Расширение сети обеспечило рекордный за 25-летнюю историю 
торгового бизнеса АТБ товарооборот в 103,6 млрд грн (с НДС)", - говорится в сообщении. В 
нем также отмечается, что компания увеличила уплату налогов на 30% от уровня 2017 года 
- до 9,4 млрд грн.В компании рассчитывают в 2019 году сохранить темпы прироста. Как 
сообщалось, по результатам 2017 года сеть АТБ увеличила товарооборот на 37% по 
сравнению с 2016 годом – до 80,2 млрд грн (с НДС). Розничная сеть компании "АТБ-Маркет" 
основана в 1993 году. В состав корпорации "АТБ", помимо сети "дискаунтеров" ("АТБ-
маркет"), входят кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits 
Collection), мясная фабрика "Фаворит" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), 
спорткомплекс "Восход" в Днепре. Владельцами сети АТБ являются трое днепровских 
бизнесменов - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Группа «ТАС» подписала соглашение о покупке  

аптечного бизнеса торговой сети КОСМО 
22.01.2019 

Приобретение увеличивает присутствие на фармрынке, а также дает 
возможность распространения наиболее передовых и результативных 
технологий розничной торговли и маркетинга на всю сеть аптек ТАS.  

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2019 г. после получения 
разрешения Антимонопольного комитета. Финансовым советником акционеров КОСМО по 
продаже аптечного бизнеса выступила инвесткомпания Atlas Advisors. «Мы рады объявить 
об очередном расширении сети аптек ТАS», - подчеркнул генеральный директор сети аптек 
ТАS Валерий Гудзенко. – «Особенностью этой покупки является то, что нам удалось вместе 
с сетью аптек приобрести кадры и технологии, которые обеспечили сети аптек КОСМО 
лучший в отрасли рост эффективности торговых точек. Мы оптимистично смотрим на 
перспективы распространения этого опыта и новых IT-технологий на всю сеть аптек ТАS и 
настроены на наращивание объемов фармацевтического бизнеса группы «ТАС» в 
будущем». «Способность группы «ТАС» увидеть и оценить важность для розничного 
бизнеса использования лучших технологий на рынке послужила основным драйвером 
нашего решения продать аптечный бизнес сети КОСМО», - сказал генеральный директор 
КОСМО Георгий Шейко. – «Мы же сфокусируемся на дальнейшем развитии сети магазинов 
КОСМО как лучшего места для покупок для наших клиентов». Для внедрения нового 
программного продукта в объединенной сети аптек ТАS приглашен Андрей Диденко, 
который имеет успешный опыт внедрения современных IT-технологий в сети аптек 
КОСМО. Нынешний генеральный директор сети аптек ТАS Валерий Гудзенко возглавит 
Наблюдательный совет компании. Дополнительно: Сеть аптек ТАS входит в состав бизнес-
группы «ТАС», подконтрольной Сергею Тигипко. На сегодня сеть аптек ТАS насчитывает 
114 аптеки, 71 из которых расположены в Киеве. Аптечный бизнес торговой сети КОСМО, 
подконтрольной инвестиционному фонду СигмаБлейзер, насчитывает 28 аптек в Киеве и 
Киевской области. Atlas Advisors - независимая инвестиционная компания, 
специализирующаяся на сопровождении сделок слияний и поглощения (M&A), 
реструктуризации долгов и привлечении финансирования. 

Читать полностью >>>  
По материалам ООО «ТАС - Фарма» 

 
Аптечные продажи в Украине в 2018г в денежном 

выражении выросли на 23% 
29.01.2019 

Аптечные продажи в Украине в 2018 г. в денежном выражении 
выросли на 23% - исследование Аптечные продажи в Украине по итогам 2018 
г. в денежном выражении выросли на 23,4% по сравнению с 2017 годом – до 
84,574 млрд грн.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Бизнес Кредит", в 
натуральном выражении продажи за указанный период сократились на 0,84% по 
сравнению с 2017 годом – до 1,52 млрд упаковок, при этом средневзвешенная цена товаров 
аптечной корзины по итогам 2017 года увеличилась на 24,45% - до 55,64 грн. за единицу 
товара. Вместе с тем, по данным компании, розничные продажи лекарственных средств в 
2018 году в денежном выражении возросли на 25,29% - до 69,611 млрд грн, в натуральном – 
на 4,83%, до 1,002 млрд упаковок. Средневзвешенная цена лекарственных средств по 
итогам 2018 года выросла на 19,52% - до 69,45 грн за единицу товара. Как сообщалось, по 
итогам девяти месяцев 2018 года аптечные продажи в Украине увеличились на 30% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 61,788 млрд грн, в натуральном 
выражении продажи возросли всего на 1% - до 1,124 млн упаковок, при этом 
средневзвешенная цена увеличилась на 28% - до 55 грн за ед. товара. Розничные продажи 
лекарственных средств за январь-сентябрь-2018 в денежном выражении выросли на 32% - 
до 50,805 млрд грн, в натуральном – на 10%, до 754,352 млн упаковок. Средневзвешенная 
цена лекарственных средств по итогам девяти месяцев 2018 года составила 67,4 грн за ед. 
товара. По итогам 2017 года аптечные продажи всех категорий товаров в денежном 
выражении возросли на 19% по сравнению с 2016 годом – до 68,271 млрд грн, в 
натуральном - на 12%, до 1,513 млрд упаковок. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
 FASHION RETAIL 

 
В ТРЦ «Французский бульвар» (г. Харьков) откроется 

магазин Marks & Spencer 
24.01.2019 

Международный ритейлер и производитель одежды Marks & Spencer 
подписал договор аренды торгового помещения в ТРЦ «Французский 
бульвар», расположенном в г. Харькове. 

Договор аренды подписан при содействии Colliers International (Украина). Магазин 
одежды британского производителя в формате 500 м² запланирован к открытию в феврале 
2019 г. и станет единственным магазином бренда в Харькове.Marks & Spencer (M&S) - самый 
крупный британский производитель одежды и 43-й в списке крупнейших мировых 
ретейлеров]. Компании принадлежит более 885 магазинов, из них 600 - в Великобритании, 
а остальные 225 - в 40 других странах. ТРЦ "Французский Бульвар" - торговый центр нового 
поколения, который расположен Харькове по адресу ул. Академика Павлова, 44Б. Общая 
площадь объекта - 66 028 кв. м. Арендная площадь (GLA) – 35 950 кв. м, на которых 
размещены более 250 магазинов, более 25 кафе и ресторанов. Для удобства посетителей в 
ТРЦ присутствует двухуровневый паркинг, рассчитанный на 1050 машиномест. 

Читать полностью >>>  
По материалам malls.ua 
 
 
 

 
 
 
 

https://mind.ua/publications/20193077-misc-dedali-menshe-chim-zagrozhue-migraciya-prodovolchogo-ritejlu-v-zahidnu-ukrayinu
https://rau.ua/novyni/vidkrittya/silpo-market-smart-plaza-obolon/
http://malls.ua/news/index.php?news=21666
https://biz.censor.net.ua/news/3109197/atb_uvelichila_tovarooborot_za_god_na_22
https://apteka-tas.com.ua/blogs/news/gryppa-tas-pokypaet-aptechnuy-biznes-kosmo/
http://www.fixygen.ua/news/20190129/aptechnye-prodazhi.html
http://malls.ua/news/index.php?news=21657
https://27.ua/
http://silpo.ua/ua/
https://rozetka.com.ua/
http://www.atbmarket.com/
https://apteka-tas.com.ua
http://www.marksandspencer.com/
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Цифра вражає: скільки МАФів забрали з вулиць  
столиці за останні 5 років 

28.01.2019 

За останні п’ять років, починаючи з 2014 року, на території Києва 
демонтовано 13 014 незаконно встановлених елементів благоустрою. Про 
це повідомив керівник Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій. 

Це майже удвічі більше, ніж за попередній аналогічний період, коли демонтували 7 
773 елементи. «Насамперед демонтуються тимчасові споруди, що встановлені без 
відповідної документації (відповідно, господарі яких не сплачують податки), на головних 
комунікаціях (червоних лініях) і ті, що крадуть електроенергію у житлових будинків. Так, 
на місці стихійних торгових точок біля станцій метро «Контрактова площа» та 
«Політехнічний інститут» облаштовані зелені зони для відпочинку. Також звільнено від 
хаотичних кіосків територію біля станцій метро «Тараса Шевченка», «Мінська» та ще багато 
інших місць», – наголосив Тарас Панчій. Щодня на території Києва тривають демонтажні 
роботи неестетичних іржавих кіосків. Усі тимчасові споруди розташовуватимуть відповідно 
до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. 
Ця схема розроблена з урахуванням будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також 
існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної 
спадщини, а також земельно-господарського устрою. Зокрема, передбачені сучасні 
павільйони єдиного архітектурного типу із розміщенням інформації про власника 
(користувача), назви продукції та/або послуг. Відомості про товар подані у вигляді 
кольорової смуги у верхній частині тимчасової споруди: продаж друкованих ЗМІ – червоний 
колір смуги, продаж продуктів та товарів широкого вжитку – синій, квіти та інші 
непродовольчі товари – зелений, заклади швидкого харчування – помаранчевий, 
громадські вбиральні – жовтий, шиномонтаж – фіолетовий, продаж тютюнових та 
алкогольних виробів – блакитний, надання населенню побутових послуг – рожевий, пункти 
приймання вторинної сировини – білий. За словами Тараса Панчія, встановленню сучасних 
тимчасових споруд передує виграш у прозорих загальноміських торгах. У Солом’янському 
та Печерському районах вже проведені торги, триває процес розроблення проектної 
документації у Шевченківському районі. «Тож після завершення всіх процедур та 
оголошення результатів торгів усі тимчасові споруди на території Києва будуть 
розташовані згідно із Комплексною схемою. Сьогодні у столиці розміщено 6 910 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, з яких 5 163 мають 
дозвільну документацію та сплачують податки до міського бюджету та 1 747 об’єктів, які 
чекають своєї черги на візит демонтажної бригади», – запевнив Тарас Панчій. 

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

 

  
 E-COMMERCE  
 

 
 

 
Коммерческий директор Zakaz.ua: На украинском  

рынке у нас нет конкурентов 
23.01.2019 

Какие перспективы онлайн-торговли продуктами питания, почему 
крупнейшие ритейлеры не развивают собственные интернет-магазины, как 
приучить украинцев покупать еду через интернет. 

Коммерческий директор Евгений Нетреба занимается развитием Zakaz.ua с февраля 
2018 года, совмещая должность с работой в инвестиционной компании Chernovetskyi 
Investment Group, которая является главным акционером проекта. По его словам, за два 
года бизнес Zakaz.ua вырос на 300%. В интервью RAU топ-менеджер рассказал, за счет чего 
увеличивается число заказов, какие инновации использует компания и как планирует 
развиваться сервис Zakaz.ua в 2019 году. Напомним, латвийский холдинг Foodout Group, 
миноритарным акционером которого является украинский фонд Chernovetskyi Investment 
Group, закрыл один из агрегаторов доставки еды – Foodout.lt. По данным Retailers, у сервиса 
остались долги в размере EUR 1 млн. 27 ноября стало известно, что агрегатор доставки еды 
в Литве Foodout.lt обанкротился. Это подтвердил бывший директор Foodout в Литве 
Вацловас Пранскунас и фонд Chernovetskyi Investment Group. "Это решение принял 
акционер Тадас Каросас", – прокомментировал ситуацию Пранскунас для Retailers. 
Foodout.lt принадлежит латвийскому холдингу Foodout Group. Владельцами холдинга 
выступают Gold Fish Group Тадаса Каросаса – ему принадлежит 64% акций, и украинский 
Chernovetskyi Investment Group (CIG) – 34%. Помимо обанкротившегося Foodout.lt, в Foodout 
Group входят также эстонская mychef.ee, латвийская foodout.lv, белорусская foodout.by и 
украинский Eda.ua. Напомним, в июне прошлого года стало известно о слиянии Eda.ua с 
латвийским холдингом Foodout Group. На тот момент основным владельцем Eda.ua был 
фонд CIG. Управляющий партнер фонда Владимир Кривко отмечал тогда, что в слиянии 
компания участвовала не только активом Eda.ua, но и EUR 1 млн. Объединенная компания 
оценивается в десятки миллионов евро. "Основная причина финансовых проблем Foodout 
заключается в том, что проект не смог привлечь следующий раунд инвестиций. К 
сожалению, такое случается даже со сравнительно большими компаниями", – ответили в 
Chernovetskyi Investment Group. В фонде подчеркнули, что инвестиция в Foodout была 
исключительно венчурной и несла высокие риски. Операционным управлением занимался 
мажоритарный владелец – Тадас Каросас, и именно он осуществлял операционное 
управление компанией, отметили в CIG. Украинское подразделение Foodout Group – Eda.ua – 
продолжает свою работу, развитие и проблемы в Прибалтике никак не должны сказаться 
на нем, подчеркнули в CIG. Руководитель отдела службы доставки сети ресторанов Pesto 
Cafe Наталья Шевченко подтверждает, что сбоев в работе Eda.ua нет: "Агрегатор работает в 
обычном режиме". 

Читать интервью полностью >>>  
По материалам rau.ua 
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Mamamia - ресторанное предложение  
в ТРЦ Smаrt Plaza Obolon 

23.01.2019 

На антерсоли первого этажа ТРЦ Smаrt Plaza Obolon 18 февраля 
текущего года откроется ресторан Mamamia. Договор аренды подписан 
эксклюзивным брокером проекта ТРЦ Smart Plaza Obolon – компанией UTG. 

 Новое заведение усилит ресторанное предложение нового ТРЦ, сделав его 
максимально богатым на Оболони. Концепция нового заведения основывается на 
принципах семейной итальянской пиццерии. В то же время, по словам Сергея Чайки, 
маркетинг директора сети Mamamia, дизайн каждого ресторана уникален. «В основе 
интерьеров лежат идеи основателя сети ресторанов - Алексея Тюрина, которые возникают 
во время его путешествий по всему миру. Например, за последние пол года Алексей посетил 
Аргентину, Чили, Португалию, Норвегию и Индию. Думаю, в новом интерьере мы увидим 
что-то интересное», - делится он. В основе меню Mamamia - итальянские блюда: авторская 
пицца, паста собственного производства, традиционные салаты и закуски. В барном меню 
сделан акцент на винную карту, а также ликеры собственного производства. А благодаря 
качеству продуктов и оригинальности блюд большинство из гостей являются 
постоянными клиентами. «У нас собственное централизованное производство, благодаря 
чему во всех ресторанах нам удалось достичь высокой скорости приготовления, и 
стабильности вкусовых качеств. В дальнейших планах сети Mamamia - ускорить доставку, 
поэтому ресторатор намерен в течение этого года открывать новые локальные точки для 
обеспечения быстрой обработки заказов», - сообщил Сергей Чайка.  

Читать полностью >>>  
По материалам UTG 

Возле метро "Арсенальная" откроется 
Kyiv Food Market 

23.01.2019 

Kyiv Food Market откроют весной по адресу улица Московская, 4, 
напротив станции метро "Арсенальная". Об этом в Facebook сообщил 
ресторатор и основатель Одесского рынка еды Alex Cooper. 

Проект будет состоять из 26 участников и кулинарной школы, а также ресторана. 
"Большинство участников проекта уже набраны, но мы ещё в поиске 7 проектов. Уже сейчас 
мы активно ведём строительные работы и планируем открыть проект этой весной. Многие 
годы это помещение было в запустении, не функционировало даже как склад", - пишет 
ресторатор. Реконструкция здания производится собственником, в результате помещение 
сохранит свой исторический вид, дополнительные этажи достраиваться не будут, а фасад 
будет восстановлен в соответствии с его историческим обликом. Напомним, 20 декабря 
2018 года Алекс Купер анонсировал открытие Kyiv Food Market площадью 2000 квадратных 
метров, где будет работать 25 ресторанных проектов. Одесский рынок еды был открыт 
2017 в здании 1910-х гг. Кроме местной, на рынке представлены французская, итальянская, 
греческая, американская, ближневосточная и азиатская кухни.  

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

Uber Eats начал набор курьеров  
в Киеве 

25.01.2019 

Сервис доставки Uber Eats открыл возможность зарегистрироваться 
на своем сайте в качестве курьера-партнера, или ресторана-партнера в 
Киеве. Компания рекламирует вакансии в сети Фейсбук. 

Курьерам-партнерам Uber Eats предлагается пройти процедуру регистрации и 
выполнять доставку с Uber по собственному графику и получать дополнительный доход. "В 
зависимости от требований в вашем городе вы можете работать курьером на автомобиле, 
велосипеде, скутере или даже пешком", - говориться в условиях размещенных на сайте 
компании. Согласно описанию, компания предлагает гибкий график работы и 
еженедельные выплаты. "Доставляйте заказы столько, сколько хотите - всего час в день, 
все выходные или целую неделю. Получайте оплату раз в неделю и легко следите за 
заработком в приложении для водителей. Доставляя заказы, вы в то же время исследуете 
свой город и узнаете его по-новому. Для ресторанов-партнеров также предлагается пройти 
регистрацию. Uber Eats обещает выполнять доставку еды в среднем за 15 мин., сохраняя 
максимально высокое качество еды. Заказ можно будет отследить до двери клиента. "Uber 
Eats — это самый простой способ ресторану увеличить выручку и поток клиентов. Сотни 
тысяч пользователей Uber узнают о вашем ресторане, а постоянные клиенты получат 
любимые блюда с доставкой на дом. Для вас это значит больше заказов при меньших 
затратах. Сосредоточьтесь на приготовлении блюд, а мы позаботимся обо всем остальном", 
- говориться в сообщении на сайте компани.  

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 

Glovo оголосив про доставку їжі з  
мережі ресторанів Salateira 

28.01.2019 

Міжнародна компанія швидкої кур’єрської доставки оголосила про 
партнерство з мережею ресторанів Salateira. Доставка здійснюється в 
середньому за 45 хвилин поки що у центральній частині Києва. 

«Основними вимогами при виборі сервісу доставки їжі для нас, в першу чергу, є 
швидкість і рівень сервісу компанії. Саме тому ми так довго не запускали доставку ні з ким з 
існуючих операторів», — прокоментував Олександр Савілов, співзасновник і СЕО мережі 
Salateira.  За останніми даними прес-служби компанії Glovo в Україні вже з початку лютого 
зона покриття доставки їжі з ресторанів зросте в кількісному та географічному 
співвідношенні. Тому дуже скоро кияни зможуть замовити улюблені страви з Salateira до 
себе додому або в офіс незалежно від їхнього територіального місцезнаходження. 
Нагадаємо, раніше маркетплейс з інтегрованою швидкою кур'єрською доставкою почав 
доставляти їжу з McDonald's.    

Читати повністю >>> 
За матеріалами mmr.ua 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://budport.com.ua/news/12480-cifra-vrazhaye-skilki-mafiv-zabrali-z-vulic-stolici-za-ostanni-5-rokiv
https://retailers.ua/news/tehnologii/8422-baltiyskaya-foodout-group-v-kotoruyu-vhodit-edaua-zakryil-agregator-dostavki-edyi-v-latvii---foodoutlt
https://rau.ua/ru/news/news-company/kommercheskij-direktor-zakaz-ua/
https://utgcompany.com/news/mamamia-restorannoe-predlozhenie-v-trts-smart-plaza-obolon/
https://delo.ua/business/vozle-metro-arsenalnaja-otkroetsja-kyiv-food-ma-349567/
http://allretail.ua/news/58599/
http://mmr.ua/show/glovo_ogolosiv_pro_dostavku_yizhi_z_merezhi_restoraniv_salateira
https://zakaz.ua/ru/
https://mamamia.ua/
https://www.facebook.com/kyivfood.market/
https://www.ubereats.com/ru-UA/
https://glovoapp.com/en/kie
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Расходы НСДБ "Охматдет" в 2018 году 
составили 438 млн грн 

23.01.2019 

Расходы Национальной специализированной детской больницы 
(НСДБ) "Охматдет" в 2018 г. составили 437,911 млн грн, из них 431,14 млн 
грн было выделено из госказначейства, сообщила главврач НДСБ Ирина 
Садовьяк. 

И.Садовьяк также отметила, что поступления от благотворительных организаций 
составили 102,931 млн грн, в частности, БФ "Таблеточки" предоставил 7,527 млн грн для 
онкобольных детей, корпорация "Рошен" - 25,515 млн грн для покупки необходимой 
техники, в частности, аппарата искусственной вентиляции легких. Среди 
благотворительных организаций, оказавших помощь детской больнице, "Всеукраинская 
сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" (639 тыс. грн) и ЧАО "Киевский картонно-бумажный 
комбинат". "Сметные расходы в 2018 году составили 437,911 млн грн. Общий фонд 
составлял 431,14 млн грн - это средства, которые выделило государство. Гранты, подарки и 
гуманитарная помощь составили 102,931 млн грн - это пришло к нам в виде лекарств, 
медицинского оборудования или изделий медицинского назначения. Но этого всего все 
равно не хватает для полноценной работы больницы",- сказала главврач. По ее словам, в 
2018 году состоялось 142 тендера по закупке медикаментов на общую сумму 130,960 млн 
грн. "Еще почти 300 млн грн было выделено на наши госпрограммы в качестве 
дополнительных поступлений, которые передает Минздрав через Укрмедпостач или 
Укрвакцину. Больше всего средств пошло на гематологические отделения, 
онкогематологию и орфанные заболевания", - сказала И.Садовьяк. НДСБ "Охматдет" - 
многопрофильное лечебное учреждение, которое, по результатам аккредитации в 2011 
году подтвердило высшую категорию. Ежегодно в стационаре на 620 больничных койках 
проходят лечение около 18 тыс. детей; около 20 тыс. получают неотложную помощь в 
травматологическом пункте больницы. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Слияние Добробута и Бориса:  

след Ложкина 
23.01.2019 

На столичном рынке частных медицинских услуг может появиться 
крупнейший игрок. Антимонопольный комитет Украины сообщил о планах 
покупки клиники Борис медицинской сетью Добробут.  

Участники рынка оценивают объект примерно в $30 млн. Информация о том, что 
клинику Борис выставили на продажу ходила по рынку последние несколько лет, 
сообщили LIGA.net два директора киевских частных медицинских заведений. В Борисе и 
Добробуте не называют сумму сделки. Сеть Добробут через кипрскую Satumco Limited 
принадлежит инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети 
магазинов Люксоптика Олегу Калашникову. Клиника Борис - Михаилу Радуцкому, Льву 
Хлявичу и Алле Кармалит, следует из реестра юрлиц Министерства юстиции.Мазепа и 
Калашников приобрели Добробут в 2014 году у владельца корпорации UBG Руслана 
Демчака. Участники медицинского рынка говорят, что среди совладельцев бизнеса может 
присутствовать и Борис Ложкин — старый друг и партнер Калашникова по Люксоптике.  
Помимо давнего знакомства в пользу этой версии говорит тот факт, что непосредственный 
акционер Добробута Satumco Limited пользуется на Кипре услугами той же секретарской 
компании - Romos Secretarial Limited, что и UMH Holding, когда ей владел будущий глава 
президентской администрации. Один из собеседников в бизнес-окружении экс-главы АП 
слышал, что Ложкин кредитует бизнес-проекты Калашникова. Борис Ложкин отрицает 
свое присутствие среди конечных акционеров Добробута, заверила LIGA.net его пресс-
секретарь Мария Попова. Подробнее читайте в материале: Добробут плюс Борис. Кто 
создает суперигрока в частной медицине 

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

 
АМКУ проводить опитування щодо придбання власником «Сінево Україна» 

українського підрозділу російської Invitro 
28.01.2019 

АМКУ проводить опитування щодо концентрації медичним 
холдингом «Medicover Investment B.V.» (Нідерланди) частки в статутному 
капіталі ТОВ «Незалежна лабораторія Інвітро» (Дніпро). 

В повідомленні Антимонпольного комітету зазначається, що розпорядженням 
державного уповноваженого від 21 січня 2019 року № 02/20-р розпочато справу № 24-
25/2-19-ЕК про зазначену концентрацію. «Враховуючи зазначене, просимо висловити свої 
зауваження і міркування щодо зазначеної концентрації та оцінки її впливу на зазначені 
ринки», – йдеться у повідомленні АМКУ. Концентрація відбувається на ринках 
лабораторних послуг в межах Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, 
Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей. Компанія «Medicover 
Investment B.V.» здійснює діяльність через мережу лабораторій «Synevo», ТОВ «Незалежна 
лабораторія Інвітро» – через мережу лабораторій «Інвітро», «Віалаб». Нагадаємо: у жовтні 
2018 року медичний холдинг Medicover підписав угоду про придбання українського 
підрозділу мережі лабораторій Invitro. Сума угоди складає 6 млн євро. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
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В Киеве открылся после реконструкции  
бутик-отель «Ривьера Хаус» 

19.01.2019 

Бутик-отель «Ривьера Хаус» категории 5 звезд, расположенный на 
Почтовой площади (ул. Петра Сагайдачного, 15) в Киеве, возобновил работу 
после продолжительной реконструкции. 

На семи этажах объекта расположились номера от категории «стандарт» до 
«президентский люкс». Ранее Елизавета Юрушева, управляющая отелем, сообщила, что 
номерной фонд после реконструкции составит 67 номеров (до реконструкции – 80 
номеров). В гостинице «Ривьера Хаус» действуют конференц-залы Chapter площадью 75 кв. 
м и Page площадью 36 кв. м. Также в объекте предусмотрена комната для переговоров. 
Инфраструктура гостиницы включает ресторан и бар паназиатской кухни КАМА, а также 
кафе Sweet book на втором этаже. Бутик-отель «Ривьера» построен в 2006 году, на 
реконструкцию закрыт в 2014 году. 

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua  

 

 

 
 

В "Борисполе" хотят построить  
четыре гостиницы 

21.01.2019 

Отель в международном аэропорту Борисполь начнут строить уже 
этой весной, а всего в аэропорту могут быть построены четыре гостиницы. 
Об этом пишет издание budport.com.ua 

«На сегодняшний день мы выдали технические условия на подключение к сетям для 
двух объектов, которые позиционируются как гостиницы. Их строят частные инвесторы. 
Еще две компании интересуются», - заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина 
генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин. По словам гендиректора 
аэропорта, если строительные компании успешно реализуют свои планы, в аэропорту 
может появиться около 200 номеров, что позволит охватить базовый спрос. Рябикин также 
отметил, что не слышал «никаких громких имен с точки зрения операторов гостиничного 
бизнеса», однако связывает это с тем, что сами операторы не строят жилой фонд, а берут в 
управление.  

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

 
Concorde Capital поможет продать  

«Президент-Отель» 
29.01.2019 

Компания Concorde Capital выбрана Фондом госимущества в качестве 
советника по подготовке к приватизации «Президент-Отеля». Об этом 
генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа сообщил в Facebook. 

«Сейчас мы завершаем сбор и анализ информации о «Президент-Отеле». Это – 
первый из четырех этапов, предусмотренных договором с ФГИ. По состоянию на сегодня 
мы не получили от «Президент-Отеля» и половины запрошенной нами информации. 
Надеемся, что вскоре мы все же получим полный пакет документов. Тем не менее, 
информации, которую нам удалось собрать, в том числе, из открытых источников, уже 
достаточно, чтобы сделать выводы о привлекательности «Президент-Отеля» для 
потенциальных покупателей», - написал он. По словам господина Мазепы, самой главной 
«изюминкой» «Президент-Отеля» является то, что ЧАО «Президент-Отель» не занимается 
гостиничным бизнесом. Как оказалось, в 2009 году госкомпания передала весь 
гостиничный комплекс (включая саму гостиницу и прилегающую территорию) в аренду на 
25 лет частной фирме. И эта частная фирма, по сути, и занимается сегодня гостиничным 
бизнесом на государственном предприятии. Таким образом, основной «актив» 
государственной компании ЧАО «Президент-Отель» – это договор аренды. А главный 
источник доходов компании – это арендные платежи от частного оператора гостиницы. 
«Сегодня наш юридический партнер компания Redcliffe Partners детально изучает этот 
договор аренды. В частности, возможность его расторжения», - отметил глава Concorde 
Capital. По его словам, их цель – выставить на приватизационный конкурс не право 
обладания договором аренды, а весь гостиничный бизнес. «Получив детальный анализ 
договора аренды от компетентной юридической компании, мы сделаем выводы о том, что 
именно мы будем продавать», - добавил Игорь Мазепа. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 
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На межі Закарпаття, Львівщини та Івано-Франківщини  
створять туристичний кластер 

24.01.2019 

На території Славської ОТГ відбулося засідання з питань перспектив 
розвитку субрегіонального туристично-рекреаційного кластера «Магура» на 
межі Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. 

Закарпаття за круглим столом представляли директор обласного департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Денис Ман, голова Міжгірської районної ради Василь Щур 
та власник еко-курорту «Ізки» Андрій Бойко. Учасники обговорили питання розвитку 
транспортно-логістичної системи для повноцінного розкриття туристичного потенціалу 
областей. Це дозволить значно економити час проїзду до привабливих для туристів 
об’єктів, обмінюватися туристичними потоками та збільшити тривалість перебування 
туриста в Карпатах – головній родзинці трьох областей. Фахівці поділились досвідом 
реалізації якірних проектів місцевого розвитку, презентували туристичний потенціал 
Міжгірського району, Славської, Долинської та Вигодської ОТГ. Також відбулося 
обговорення проекту Статуту та подальших кроків зі створення Асоціації місцевого 
самоврядування «Магура». Під час заходу було наголошено на важливості доступу до будь-
якої громади субрегіону в межах однієї години, проте це потребує невідкладного ремонту 
важливих транспортних артерій та побудови транспортних коридорів. Зокрема, для 
Закарпаття важливим є об’єднати сполученням населені пункти Славське та Міжгір’я, адже 
Міжгірщина була і залишається надзвичайно привабливою для туристів. Вони 
приїжджають туди милуватись водоспадом Шипіт, відвідати село-музей Колочава, НПП 
«Синевир», центр реабілітації бурого ведмедя та еко-парк вовків, унікальний музей лісу і 
сплаву, старовинні дерев’яні церкви та мальовничі Карпатські вершини. Потенціал 
Міжгірського району дозволяє розмістити більше двох тисяч туристів, на території району 
протягом року проходять близько 15 фестивалів різного спрямування. Стрімкого розвитку 
набуває сільський туризм – в районі готові прийняти туристів більше 200 садиб. Учасники 
обговорення мали спільне бачення щодо туризму як ключового пріоритету у розвитку 
трьох областей. Відтак будуть продовжені спільні консультації та напрацювання у 
напрямку розвитку та поліпшення туристичної інфраструктури. 

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

 
Туристичні компанії України заявили про себе  

на виставці у Нью-Йорку 
26.01.2019 

У Нью-Йорку відкрилася щорічна виставка туризму New York Times 
Travel Show, яка є однією з првідних спеціализованих заходів туристичної 
галузі у світі. Про це передає кореспондент Укрінформу. 

У конференц-центрі Jacob K.Javits Center цьогоріч представлені більше 170 країн і 380 
стендів туристичних компаній та організацій. Очікується, що на захід завітають більше 30 
тисяч гостей, серед яких як фахівці туристичної галузі у прагненні налагодити співпрацю і 
презентувати свої послуги, так і любителі подорожей у пошуку нових вражень. Цьогоріч 
Україна представлена трьома стендами та вісьмома компаніями та організаціями, серед 
яких відділ туризму Львова, агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області, 
компанії “Next stop - Ukraine”, “ChernobylTour”, українсько-французький туроператор 
“Vacanture”, “TraveltoUkraine.org”, “JC Travel Ukraine”, Міжнародні авіалінії України.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua  
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Названы страны, из которых в Киев приезжает  
больше всего туристов 

28.01.2019 

Больше всего в Киев приезжают граждане из Европы и стран СНГ. На 
первых местах уже третий год подряд Израиль, Беларусь, США и Германия. 
Об этом пишет портал 44.ua  

"Очень динамично развиваются направления по Азии, стран Ближнего и Дальнего 
Востока (Китай, Индия и ОАЭ). А Финал ЛЧ увеличил почти в два раза турпоток из Испании. 
Что касается стран Европы, то мы видим доминирование почти на 5% перед странами СНГ. 
Общий объем иностранных визитеров за 2018 - 1 млн. 930 тыс. Относительно внутренних 
визитеров, имеем цифру примерно на уровне 3 млн человек", - рассказал глава Управления 
туризма и промоций Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко. Далее 
следуют туристы из Африки, Океании и Америки. По мнению Тараненко, такой рост 
обусловлен продвижением Киева, увеличением прямых рейсов в Киев, либерализацией 
визового вопроса, а также развитием событийного туризма. 

Читать полностью >>>  
По материалам 44.ua 

 
 

 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)  
 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ (МУЗЕЇ. ГАЛЕРЕЇ) ЗАКЛАДИ ПРИРОДИ (ПАРКИ. ЗООПАРКИ. ЗАПОВІДНИКИ). ФЕСТИВАЛІ. … 

 
Річний звіт 2018 щодо стану реалізації в Україні положень Конвенції  

ЮНЕСКО про нематеріальну культурну спадщину 
28.01.2019 

Україна ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону 
нематеріальної культурної спадщини (Далі – НКС) у 2008 році, і має 
виконувати усі зобов’язання, що випливають з її положень. 

Згідно Конвенції важливими заданнями є популяризація елементів НКС, вивчення 
традицій та реалізація заходів щодо збереження. Річний звіт щодо стану реалізації в Україні 
положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, зроблено 
на основі Аналітичної записки до звітів за 2018 рік уповноважених установ культури щодо 
охорони НКС у регіонах України (Обласні центри народної творчості, далі ОЦНТ), які були 
подані до Українського центру культурних досліджень (далі УЦКД) на виконання наказу 
Міністерства культури України № 575 від 2015 року. Працівниками УЦКД було проведено 
аналіз наданої інформації. Здійснено вибірковий моніторинг інформаційних джерел та 
сайтів з метою підтвердження отриманих даних. Відбулись повторні звернення до 
керівників ОЦНТ задля уточнення або підтвердження наданої інформації. На жаль, частина 
звітних даних не підтвердилося під час здійснення аналітичної роботи та оцінки звітів. 

Читати повністю (звіт) >>> 
За матеріалами УЦКД 
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Премиальный Multiplex в киевском ЦУМе  

откроется летом 2019 г. 
01.02.2019 

Киевский ЦУМ и Multiplex подписали контракт об открытии нового 
премиального кинотеатра в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщает 
служба новостей портала malls.ua 

Объект разместится на седьмом этаже ЦУМа и будет включать пять кинозалов 
общей вместимостью 100 человек. Общая площадь кинотеатра составит 817 кв. м. 
Компания «Мультиплекс-Украина» планирует разработать под универмаг новый для 
украинского рынка с точки зрения дизайна кинозалов, услуг и меню формат кинотеатра. 
«Наша сеть представлена 129 залами в 15 регионах Украины. И мы видим большой 
потенциал для дальнейшего развития: до насыщения еще далеко. Даже такое 
привлекательное с точки зрения платежеспособного населения место, как центр Киева, 
сейчас страдает от нехватки кинотеатров, и ситуация в последнее время становилась 
только хуже… Контракт подписан, сейчас мы в активной фазе проекта. Первым этапом 
будет финализация концепции и дизайна», – прокомментировал Виталий Писаренко, 
генеральный директор сети кинотеатров Multiplex. 

Читать полностью >>>  
По материалам malls.ua 

 
 

 ПОСЛУГИ B2B 

 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ & ОЦІНКА. НОТАРІУС & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ.  
 

 
 

Астерс стала генеральним партнером  
Школи права УКУ 

29.01.2019 

Астерс стала генеральним партнером Школи права Українського 
католицького університету (УКУ) і протягом 2019-2023 років буде 
підтримувати правничий напрям освіти університету. 

Астерс надаватиме фінансову та експертну підтримку Школі права УКУ. Залучені 
кошти будуть спрямовані на відкриття нових програм та проектів. Також один із партнерів 
Астерс увійде до складу дорадчої ради Школи права УКУ, серед членів якої – провідні 
українські та закордонні правники. "Професія юриста накладає високі соціальні 
зобов'язання і вимагає втілення в життя заходів, спрямованих на підтримку розвитку 
суспільства", - коментує Маркіян Ключковський, партнер Астерс. "Попри значну кількість 
юридичних навчальних закладів в Україні, проблема якості правової освіти залишається 
актуальною. Ми раді підтримати Школу права УКУ – один з найбільш прогресивних вищих 
навчальних закладів для юристів в Україні". "Партнерство з Астерс, визнаним лідером 
українського юридичного ринку, для нас особливо цінне", - зазначив Іван Городиський, 
директор Школи права УКУ. "Внесок наших партнерів доцільно розглядати як 
довгострокову інвестицію, оскільки вона дозволить реалізувати низку масштабних 
проектів, які якісно змінять ландшафт юридичної освіти України і підвищать професійний 
рівень українських правників у майбутньому".  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ЮФ «Астерс» 
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PointeR Agency выходит из группы Dentsu Aegis  
Network Ukraine 

29.01.2019 

PR-компания PointeR Agency завершила поэтапный выход из 
структуры Dentsu Aegis Network Ukraine и продолжит работать уже как 
самостоятельный бизнес, сообщает mediananny.com 

По словам СЕО Dentsu Aegis Network Ukraine Александра Гороховского, в результате 
реорганизации холдинг продолжит предоставлять PR-сервисы в рамках действующих 
компаний коммуникационной группы. «9 лет работы в Dentsu Aegis Network Ukraine – 
важный этап моей профессиональной карьеры и в качестве PR-директора группы и как 
руководителя агентства. Я благодарна Александру Гороховскому за наставничество и 
возможность роста. Это был хороший опыт, и сейчас мы чувствуем себя достаточно 
уверенно, чтобы развиваться самостоятельно», – говорит руководитель PointeR Agency 
Олеся Стойко. «Трансформация стала весьма модным словом в современном бизнес-
лексиконе. Но по-настоящему измениться готов не каждый. Мы находимся в постоянном 
поиске улучшений для того, чтобы продолжать быть лидерами в своей индустрии и в 
новом цифровом мире. Сейчас наступило время для того, чтобы PointeR Agency стал вести 
бизнес самостоятельно. Я признателен Олесе Стойко за многолетнюю работу в нашей 
коммуникационной группе, за развитие PR-дисциплины. После выхода PointeR из Dentsu 
Aegis Network Ukraine наши клиенты продолжат получать все необходимые PR-сервисы 
внутри группы», – подчеркнул Александр Гороховский. 

Читать полностью >>>  
По материалам mediananny.com 

 
Наружная реклама в Украине:  

итоги 2018 г. 
29.01.2019 

PRIME Group визуализировал основные параметры рынка наружной 
рекламы в 2018 г. В основу легли данные исследователя аудитории 
наружной рекламы Doors Consulting за соответствующий период. 

Подводя итоги года на рынке наружной рекламы Украины, можно говорить о 
серьезных изменениях. В 2018-м начала существенно изменяться структура инвентаря как 
в Киеве, так и в крупнейших городах и некоторых областных центрах. Наиболее ощутимы 
перемены в столице, где с минувшей весны активно реализуются новые правила 
размещения рекламных конструкций. Из центра города исчезли крупные форматы: за год 
на 22% уменьшилось количество щитов и призм 3?6 м, на 38% сократилось число 
статичных ситилайтов 1,2?1,8 м. Часть скроллов 2,3?3,14 м (средний формат) 
переместилась из центра в прицентровые районы. В «сердце» столицы остались 
исключительно ситилайты, при этом скролльного типа ситилайтов стало на 5% больше. В 
результате в центре увеличилась доля динамических рекламоносителей сити- и среднего 
формата. Другими словами, возможность присутствия в центре столицы у рекламодателей 
сохранилась. Изменение количества и местоположения конструкций в Киеве повлияло на 
перераспределение долей как форматов инвентаря, так и его владельцев. Вторым городом 
по масштабу преобразований в 2018 году стал Днепр. Там объем инвентаря сократился на 
14%, в основном из-за демонтажа щитов и призм 3?6 м (-17%), а также сити-формата (-
17%). Парк конструкций сократился преимущественно у национальных операторов. При 
этом изменились доли местных и топ-6 операторов. В других городах изменения за год 
оказались менее существенными, связанными в основном с установкой современных 
скроллов и брендированием остановок общественного транспорта во Львове, Харькове, 
Ровно, Ужгороде, Виннице, Житомире, Сумах и других городах. В прошлом году спрос на 
наружную рекламу вырос по разным форматам от 1 до 5%. Увеличилась и заполняемость 
инвентаря всех форматов. Уровень распроданности инвентаря варьируется в зависимости 
от города. В 2018-м по этому показателю лидировали Винница и областные центры 
Западной Украины (Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк). Спрос на наружную 
рекламу вырос в Кропивницком, Николаеве и Херсоне. Увеличение спроса и сокращение 
объема инвентаря сопровождалось инфляцией, которая за год составила в среднем около 
50%. Однако рост рынка наружной рекламы в 2018 году по сравнению с 2017-м составил 
29%. Это обусловлено 6-процентным уменьшением объема парка конструкций в целом по 
стране и особенно формата 3?6 м в Киеве, стоимость которого выше других форматов. В 
2018 году произошли изменения объемов активности рекламодателей разных сегментов. 
Это вызвано корректировками в медиапланировании отдельных брендов и целых 
категорий, вызванными необходимостью реагировать на временное сокращение объема 
доступного для покупки инвентаря вследствие повышенной активности политических 
рекламодателей. … 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам sostav.ua 
 

 

 
 

 
 

 

 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
 

HeadHunter опубликовала двадцатку лучших  
работодателей Украины 

25.01.2019 

Компания «HeadHunter Украина» опубликовала свежий рейтинг 
работодателей Украины. Результатами она поделилась на своем сайте, 
сообщает служба новостей портала ain.ua 

В HeadHunter отмечают, что при анализе компания не определяла места, а собрала 
двадцатку лучших. Рейтинг составлялся на основе опроса 3000 респондентов, а также 
экспертов. «При оценке эксперты учитывали прозрачность и социальную ответственность 
бизнеса, уровень зрелости HR-функций в компании, развитость системы обучения и 
корпоративной культуры, репутацию работодателя, социальные гарантии для работников, 
заботу работодателя о сотрудниках, их вовлеченность в бизнес», — комментируют в 
компании. «HeadHunter Украина» также составила списки лучших украинских 
работодателей по отраслям. В сфере IT она выделила: GlobalLogic, EPAM, ЛІГА:ЗАКОН, 
Luxoft, Майкрософт Украина, OLX, Samsung Украина, Ciklum, Softserve, Ubisoft Ukraine, По 
данным HeadHunter, соискатели в Украине при выборе компании-работодателя прежде 
всего обращают внимание на ее стабильность, корпоративную культуру и социальную 
ответственность. 

Читать полностью >>>  
По материалам ain.ua 
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 ТВ КАНАЛИ 
 

 
 

GfK: украинцы готовы платить  
до 100 грн за платное ТВ 

25.01.2019 

Платформа спутникового телевидения Viasat совместно с GfK Ukraine 
провела исследование рынка платного телевидения в IV квартале 2018 года. 
Об этом представители Viasat сообщили AIN.UA. 

Цель — «определить оптимальную цену для бизнеса услуг платного телевидения». 
Согласно результатам исследования, большинство тех, кто готов платить за услуги 
платного ТВ, готовы отдавать за них до 100 грн в месяц. Эта цена на 40 грн выше той, 
которую большинство пользователей готовы были платить в IV квартале 2017 года, 
отмечают авторы анализа. В GfK Ukraine подчеркивают — в предыдущие три года 
оптимальная цена для бизнеса платного ТВ находилась в диапазоне 41-50 грн в месяц, и 
только в конце 2018 года она возросла до 81-100 грн/мес: «Такие изменения на рынке 
платного телевидения демонстрируют готовность потребителей платить справедливую 
цену за потребляемый контент и их понимание его ценности. Благодаря росту стоимости 
услуги ТВ потребители могут рассчитывать на увеличение качества и разнообразия 
контента, производимого, в том числе, украинскими медиагруппами».  

Читать полностью >>>  
По материалам ain.ua 

 
В Києві викрили чоловіка, який адміністрував  

більше півсотні піратських сайтів 
03.02.2019 

Роботу усіх ресурсів, які створив та адміністрував 35-річний киянин, 
наразі припинено. Чоловіку загрожує до шести років ув’язнення. Про це 
повідомляє прес-служба Національної поліції. 

Працівники кіберполіції встановили чоловіка, який самостійно створив і 
адміністрував 56 піратських інтернет-ресурсів. Серед них – «kinogo2019.com», 
«kinobudka.net», «onlineseriali.net» та «lostkino.net». Також встановлено місце розташування 
серверу з якого здійснювалось відтворення аудіовізуальних творів. У Києві провели ряд 
обшуків. Вилучили ноутбуки, жорсткі диски, телефони і банківські картки, на які 
зараховувались кошти від розміщення реклами на веб-сайтах. Крім того, вилучили три 
системні блоки, на яких було розгорнуто 210 віртуальних машин. Кримінальне 
провадження розпочато за порушення авторського права і суміжних прав. Вилучену техніку 
направили на проведення експертиз. Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення, з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років або без такого.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 
 

 
 

 ДРУКОВАНІ ЗМІ 

В Україні знову скоротилися передплатні тиражі  
національних та місцевих газет 

23.01.2019 

Дані передплати періодичних видань на 2019 рік через відділення 
ПАТ «Укрпошта» засвідчують падіння передплатних тиражів місцевих газет і 
журналів до рівня 87% показників станом на 1 січня минулого року.  

При відновленні передплатних показників національної преси на рівні 92% 
загальний підсумок передплатної кампанії-2019 становить 90% до рівня тиражів-2018 (або 
7 млн 810 тис. примірників). Ці дані на запит Національної спілки журналістів України 
надав генеральний директор ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський. У НСЖУ наголошують, що 
загальне  падіння передплатних тиражів українських газет за останні два з половиною роки 
становить 25% і більшою мірою воно обумовлене проблемою неякісної поштової доставки 
та високих тарифів. «Національний друкований інформаційний простір і далі скорочується, 
як і в минулі роки, – коментує статистичні дані голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Особливо 
непокоять темпи скорочення тиражів місцевої преси, яка нерідко є єдиним джерелом 
інформації у віддалених районах і селах України. Все це ще раз засвідчує, що без ефективної 
державної політики підтримки українських газет видавці й далі залишатимуться 
заручниками «реформувань» Укрпошти». У НСЖУ також відзначають, що за останній рік 
ділові контакти з менеджментом ПАТ «Укрпошта», на жаль, не були конструктивними 
через непартнерські кроки поштовиків і не привели до позитивних зрушень в організації 
передплатної кампанії та підвищенні якості поштових послуг. Масове закриття поштових 
відділень та звільнення листонош, скорочення доступу громадян до поштових послуг не 
викликає належної уваги урядовців, а заклики Президента України зберегти поштову 
мережу керівництво ПАТ «Укрпошта» не поспішає втілювати. На думку Сергія Охріменка, 
директора департаменту з управління тиражем ПрАТ «Сьогодні Мультимедіа» і члена 
правління Всесвітньої газетної асоціації WAN-IFRA від України,  підсумки передплатної 
кампанії на 2019 рік підтвердили песимістичні прогнози галузі щодо обсягів передплати, 
зумовлені неефективною роботою Укрпошти. За період діяльності її нинішнього 
менеджменту під керівництвом Ігоря Смілянського (а це 2,5 року) обсяги передплатних 
тиражів скоротилися на чверть – тобто майже на 2,6 млн примірників. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НСЖУ 
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Полиграфкомбинат «Украина» проводил госзакупки  
без проведения тендера 

30.01.2019 

Государственная аудиторская служба Украины выявила, что ГП 
«Полиграфкомбинат «Украина» хотел приобрести оборудование и услуги по 
его установке без тендера, сообщает verhovenstvo.com 

При проведении проверки Госаудитслужбой Украины деятельности 
Государственного предприятия «Полиграфкомбинат «Украина» за 2017 г. было выявлено, 
что предпринималась попытка приобретения оборудования – полноростовых турникетов и 
услуг по их установке и обслуживанию и монтажу аварийных дверей у компании ООО 
«Кратон» на сумму 726 тыс. грн. без проведения тендера. При сравнении цен ООО «Кратон» 
и других предприятий, предоставляющих аналогичные услуги, выяснилось, что цена 
оборудования и услуг ООО значительно выше, чем у других предприятий. А комплектность 
предоставляемого оборудования уступает предложениям других компаний, что может 
свидетельствовать о коррупционной составляющей. Таким образом, при проведении 
соответствующего тендера, как это предусмотрено законом о госзакупках, можно было бы 
избежать лишних расходов на сумму почти 169 тысяч грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам verhovenstvo.com 
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Національна бізнес-коаліція сформувала ТОП-10 пріоритетів  
бізнесу для кандидатів у президенти  

25.01.2019 

Представники провідних українських бізнес-асоціацій консолідували 
ТОП-10 пріоритетів бізнесу до кандидатів та обговорили подальші кроки у 
донесенні порядку денного усім учасникам передвиборних перегонів. 

Станом на 24.01.2019, до Коаліції долучилися 70 бізнес-асоціацій, що разом об’єднують 
понад 35 тисяч підприємств з різних регіонів країни. «Сьогодні національні, регіональні, 
галузеві асоціації демонструють вміння дійти повної згоди та об’єднатися навколо спільної 
бізнес-адженди задля формування сприятливого бізнес-клімату в країні та росту 
економіки. Ми звучимо єдиним голосом усього бізнесу, який виступає за детінізацію, 
прозорі та рівні умови ведення бізнесу для усіх підприємців», – зазначила під час зустрічі 
Коаліції виконавчий директор СУП Катерина Глазкова. Основою для порядку денного від 
бізнесу стали 6 вимог до влади СУП та УРБ, спрямовані на покращення бізнес-клімату в 
країні. В процесі приєднання до Коаліції кожна з асоціацій виносила на голосування свої 
пропозиції для доповнення бізнес-адженди. Результатом голосування став консолідований 
порядок денний Національної бізнес-коаліції, який урочисто презентували та затвердили 
на зустрічі учасників об’єднання. Кандидати, які беруть участь в політичній боротьбі, як за 
президентські, так і за парламентські крісла, вже зараз повинні отримати пріоритети 
реформ від платників податків та враховувати їх в своїх економічних програмах», – 
зазначила Софія Арасланова, генеральний директор Асоціації «Українські імпортери 
побутової електроніки», учасник УРБ. Президент Асоціації платників податків України 
Грігол Катамадзе відзначив: «Ми давно говоримо про одне й те ж, давайте сьогодні зробимо 
чіткий перелік пріоритетів. Все, про що ми говоримо, об’єднане у новому ліберальному 
податковому кодексі. Якщо він буде прийнятий, це зніме багато питань корупції». 
«Необхідно змінити парадигму взаємин громадянського суспільства з державою», – на цій 
тезі був побудований виступ Віктора Хмільовського, президента Спілки орендарів і 
підприємців України. Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців, 
звернув увагу присутніх на те, що зараз також важливий момент формування регіональних 
коаліцій, які будуть просувати обрані ТОП-10 в регіонах, в тому числі на парламентських 
виборах. Публічна презентація ТОП-10 пріоритетів бізнесу від Національної бізнес-коаліції 
відбудеться 7 лютого 2019 р. під час зустрічі з представниками передвиборчих штабів 
кандидатів та за участю ЗМІ. Серед подальших планів Коаліції також зустрічі з кандидатами 
на пост Президента України, зустрічі з асоціаціями в регіонах, участь експертів бізнес-
коаліції в теледебатах та масштабна інформаційна кампанія. Приєднатися до Національної 
бізнес-коаліції можуть будь-які бізнес-об’єднання українських підприємців протягом 
всього часу адвокасі-кампанії. Важливо, щоб бізнес-асоціації підтримували затверджені 
ТОП-10 пріоритетів, мали статус офіційно зареєстрованих в Україні та не були пов’язані з 
олігархічним чи політичним капіталом. Ознайомитися з новинами ініціативи, висловити 
свою підтримку та поділитися ідеями реформ можна через онлайн-платформу Коаліції 
businessvoice.in.ua 

Читати повністю >>> 
За матеріалами platforma-msb.org 
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Україна за рік опустилася у рейтингу 
інноваційності 

22.01.2019 

У 2019 р. Південна Корея зберегла статус найбільш інноваційної 
країни у світі. Про це свідчить Bloomberg Innovation Index оприлюднений 
22 січня, повідомляє портал ua1.com.ua 

Однак, Німеччина наступає їй на п’яти завдяки покращенням у сфері досліджень і 
освіти. США цього разу піднялися на восьме місце. Хоча рік тому вони випали з десятки 
кращих через погані бали за систему освіти. Тим часом, серед найбільших "лузерів" 
рейтингу 2019 року видання називає Україну і Туніс. Обидві країни за рік випали з ТОП-50 
найбільш інноваційних країн світу. Власне, ще минулого року Україна обіймала 46 місце, 
але тепер вона втратила аж сім сходинок і займає 53 позицію. Найнижчі бали наша країна 
отримала за невелику кількість інноваційних компаній, які б походили і мали штаб-
квартиру в Україні, а також за прогалини у сфері освіти. Всього для складання індексу 
видання оцінило більш ніж 200 економік. За кожним з критеріїв їм присвоювалися бали від 
0 до 100, а потім вираховували середній бал. Країни, які не надали дані щодо щонайменше 
шести критеріїв, були виключені з рейтингу. Таким чином в рейтингу лишилися лише 95 
країн. Але видання опублікувало дані про 60 з них. Нагадаємо, Україна посіла 84-те місце у 
рейтингу "Індекс демократії 2018", лишивши за собою статус "гібридного режиму". 
 

Читати повністю >>> 
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  ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

 
Убытки: половина экономики Украины  

работает на другие страны 

28.01.2019 
Почти половина украинской экономики работает на другие 

государства. Об этом рассказал соучредитель Украинского 
института будущего Анатолий Амелин, сообщает etcetera.media 

По словам эксперта, в 2018 году объем импорта в Украину превысил объемы 
экспорта на 8,6 млрд долларов, или на 66% больше, чем за 2017 год. Государство отдало 
больше валюты, чем получило. То есть украинцы «дотируют» мировую экономику. В 2018 
году украинские заробитчане перевели на родину около 12 млрд долларов, что 
существенно помогло в стабилизации курса гривни. Однако трудовые мигранты создали 
«продукт» не в Украине, а в других странах. По оценкам Украинского института будущего, 
заробитчане создали в других государствах дополнительный ВВП в размере 35 млрд 
долларов. Если вычесть из этой суммы заработанные мигрантами деньги, то убыток 
украинской экономики составит 23 млрд долларов. Как рассказал Анатолий Амелин, 
ежегодный объем украинского экспорта – около 50 млрд долларов. Больше 50% этих 
товаров – продукция с низкой добавленной стоимостью (сырье). Из этого сырья получают 
продукцию с двукратным увеличением добавленной стоимости. Таким образом, Украина 
недополучает еще 25 млрд долларов. По словам Амелина, значительную часть импорта в 
Украину составляет покупка энергоресурсов, которых в избытке хватает в недрах страны. 
Общую стоимость импортных энергоресурсов оценивают в размере 9 млрд долларов. 
Эксперт также добавил, что национальная экономика теряет по 2 млрд на производстве IT-
продуктов (наши специалисты работают в зарубежных компаниях) и на оттоке капиталов. 
Анатолий АМЕЛИН, соучредитель Украинского института будущего: «Минимум $67 млрд 
(50% ВВП), считай, убытков экономики из-за неумелого хозяйствования. Если бы мы 
эффективно управляли нашей экономикой, реальные доходы населения были бы минимум 
на 50%-100% выше, но… растут они пока только в Польше». 

Читать полностью >>>  
По материалам etcetera.media 

 
 CEO Смарт-Холдинга Алексей Пертин по итогам Давоса: мир замер  

в тревожном ожидании глобальных сдвигов 
28.01.2019 

Генеральный директор Смарт-Холдинга Алексей Пертин 
принял участие в работе 49-го Всемирного Экономического Форума 
(World Economic Forum - WEF), проходившего с 22 по 25 января в 
Давосе (Швейцария). 

В этом году Смарт-Холдинг стал единственным индустриальным партнером форума 
от Украины. Компания является партнером WEF с 2008 года. В этом году в форуме приняли 
участие около трех тысяч делегатов из более чем 115 стран. Основной темой нынешней 
встречи стали глобализация и формирование мировой архитектуры в эпоху четвертой 
промышленной революции (Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the 
Fourth Industrial Revolution). Участники обсуждали два основных тренда. Во-первых, 
нарастающее разочарование в идеях глобализации, в ее неспособности постоянно 
повышать жизненный уровень, сопровождающееся откатом к популизму и национализму. 
Второй темой стали стратегии поведения бизнеса в условиях нарастающей волны перемен 
эпохи новой цифровой революции. «По моему ощущению, атмосфера нынешней встречи 
указывала на то, что глобальная экономика находится на знаковом перепутье. Все замерли 
в ожидании глобальных сдвигов, эксперты говорят о возможности нового рецессивного 
витка мировых рынков. Подтверждением тому могут быть прогнозы по снижению темпов 
роста глобальной экономики, обнародованные МВФ в преддверие форума. В цифрах – с 
3,7% до 3.5%. Для бизнеса - это новые риски. Охлаждение экономики Китая наряду с 
тарифными войнами тяжеловесов будут только ухудшать ситуацию. За спадом Китая 
последует откат цен на такие критические для Украины группы товаров как 
сельхозпродукция и металл (цена на металл по прогнозам МВФ просядет на 7,4%). Еще 
одной серьёзный проблемой для Европы станет зависание вопроса по Brexit. Это тот 
контекст, в рамках которого будет развиваться и работать находящаяся и так далеко не в 
лучшей своей форме украинская экономика. Наряду с этим на внутреннюю ситуацию в 
Украине продолжит оказывать существенное давление тлеющий военный конфликт и 
вхождение в очередной электоральный цикл. Но самым серьезным вызовом в следующем 
году, по моему мнению, станет кризис внутреннего рынка человеческого капитала. 
Миграция рабочей силы из Украины продолжится, а значит, бизнес должен будет всерьез 
озаботиться вопросом ее сохранения, обучения и мотивации», - отметил Алексей Пертин. 

Читать полностью >>>  
По материалам Смарт-Холдинга 

 
 Инвесторы обходят Украину стороной –  

боятся выборов 
29.01.2019 

В начале 2019 года приток иностранных инвестиций в 
Украину был совсем небольшим. Об этом сегодня заявил Томаш 
Фиала, глава инвестиционной группы Dragon Capital и президент 
European Business Association (EBA).  

Объем иностранных инвестиций за 2018 год он оценил в $2 млрд, сделав оговорку, 
что окончательных данных пока нет. Как бы то ни было, эта цифра меньше, чем в 2017 
году. «Нам надо привлекать где-то 5% ВВП. Значит минимум $5-6 млрд в год. В этом году 
такого объема не будет. Может быть в 2020-ом, после выборов», - предположил Томаш 
Фиала. По его словам, власти Украины должны сосредоточиться на верховенстве права, 
чтобы изменить сложившееся положение дел. «Те политические лидеры, которые должны 
были проявить волю и реформировать правоохранительные органы, к сожалению, не 
сделали этого. И продолжают использовать эти органы для своих политических и 
коммерческих целей», - заявил руководитель Dragon Capital. По его словам, нужно прежде 
всего реформировать судебную и правоохранительную системы удалить коррупцию. 
«Понятно, что это очень тяжелая задача. Но если бы хотелось, то можно было бы достичь 
намного большего, чем за последние четыре года», - подчеркнул президент EBA. Он также 
отметил политическую коррупцию, которая не уменьшилась с 2014 года. «За «черные» 
наличные деньги покупаются места в парламенте или в других представительских органах. 
Те люди, которые инвестируют миллионы долларов в покупку этих мест, будут являться 
основным тормозом любых реформ», - убежден Томаш Фиала. Ведь политические 
коррупционеры после подобных «инвестиций» захватят различные «потоки», на которых 
будут зарабатывать. В 2019 году из-за отсутствия реформ и предстоящих выборов рост ВВП 
в Украине замедлится до 2,5%. По прогнозам EBA, этот показатель по итогам 2018-го 
составит 3,4%. Dragon Capital оценил номинальный ВВП в 2018 году на уровне $130 млрд. 
Для сравнения: в 2015-ом он составил $91 млрд, а по итогам 2013-го - $183 млрд. 
Аналитики также предположили, что инфляция в 2019 году снизится с 9,8% до 7,5%. А 
Нацбанк даже может в несколько этапов снизить учетную ставку до 15-16%. Правда, не 
раньше, чем во втором полугодии текущего года. 

Читать полностью >>>  
По материалам ubr.ua 
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Что мешает правительству начать  
большую приватизацію 

24.01.2019 
Кабинет министров на прошлой неделе утвердил список объектов 

большой приватизации на 2019 г. Из подобного списка, составленного на 
2018 г., Фонд госимущества ничего не продал. 

 
И это несмотря на принятый в начале прошлого года новый закон о приватизации, 

который, как ожидалось, упростит и ускорит этот процесс. В прошлом году приватизация 
должна была принести в бюджет более 21 млрд гривен, однако по факту удалось выручить 
сумму в сто раз меньше – порядка 203 млн гривен, и то за счет продажи объектов малой 
приватизации. Почему приватизация в прошлом году провалилась, кто заблокировал 
продажу госактивов и смогут ли их продать теперь. 

 
Приватизация по-новому. В новейшей украинской истории крайне мало примеров 

успешной приватизации крупных объектов. Один из них – продажа металлургического 
предприятия "Криворожсталь" почти пятнадцать лет назад. Перед президентскими 
выборами 2004 года государственный пакет акций комбината "на льготных условиях" 
выкупил консорциум приближенных к власти олигархов Рината Ахметова и Виктора 
Пинчука за 4,26 млрд гривен. Эту сделку отменил суд, и уже через год на новом конкурсе 
победило немецкое подразделение сталелитейного гиганта Mittal Steel Co, ныне 
ArcelorMittal. Сумма сделки составила 24,2 млрд гривен. Но львиная доля ключевых 
госпредприятий, выставленных на продажу, оказались в руках украинских олигархов. К 
примеру, "Укррудпром", владевший большинством горно-обогатительных комбинатов, был 
разделен между компаниями Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, 
Виктора Пинчука и Вадима Новинского. Сейчас Конституционный суд рассматривает иск 
группы народных депутатов во главе с Викторией Войцицкой и Павлом Ризаненко об 
отмене приватизации "Укррудпрома" из-за дискриминации других потенциальных 
участников конкурса. В приватизации "для своих" участвовали и российские олигархи. 
Группа VS Energy, аффилированная с бывшим депутатом Госдумы РФ Александром 
Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным купила контрольные пакеты 
акций семи украинских облэнерго, в еще двух – Николаевском и Хмельницком, компания 
выступает миноритарным собственником. Стоит отметить, что официальным владельцем 
этих активов выступает нидерландская компания VS Energy International NV. Бабаков 
официально отрицает владение какими-либо активами в Украине. Чтобы избежать 
"ошибок" предшественников, Верховная рада 18 января 2018 года приняла новый закон о 
приватизации государственного и коммунального имущества. Этим же законом депутаты 
запретили участвовать в торгах за украинские активы резидентам Российской Федерации 
и компаниям, которые находятся под их контролем. Кабинет министров в свою очередь 
разделил объекты для продажи на две группы: малой и большой приватизации. Основной 
критерий – стоимость актива. Объекты, оцененные в сумму свыше 250 млн гривен, должны 
быть реализованы при участии инвестиционных советников, остальные – через 
электронные торговые площадки, аккредитованные в системе "Прозорро.Продажи". 
Отвечает за приватизацию Фонд государственного имущества (ФГИ). Именно ему 
профильные министерства должны передать объекты, предназначенные для продажи. 
Руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров в мае прошлого года рассказал, что 
государство планирует в 2018 году реализовать 26 объектов большой приватизации. Их 
суммарная стоимость была оценена в 22 миллиарда гривен. Первыми с молотка должны 
были уйти "Центрэнерго", Одесский припортовый завод и "Сумыхимпром". Подготовка 
этих объектов к приватизации началась еще до принятия нового профильного закона. 
"Другие предприятия, которые будут продаваться уже согласно новому закону, мы будем 
разбивать на несколько групп и отбирать советников по группам. Каждому советнику 
необходимо будет от трех до четырех месяцев фактической работы. Если сложить тайминг 
всех этих процессов, получается конец осени", – отметил тогда Трубаров. 

 
Судебный блок пакет. Кабмин сократил перечень крупных государственных 

предприятий, подлежащих продаже в этом году. На прошлой неделе правительство 
исключило из списка такие компании, как "Завод алюминиевой фольги", "Аграрный фонд", 
Запорожский титано-магниевый комбинат, "Турбоатом", Криворожскую теплоцентраль, а 
также Херсонскую, Днепровскую и Северодонецкую ТЭЦ. Всего в этом году чиновники 
планируют продать 16 предприятий, среди которых, к примеру, Одесский припортовый 
завод и "Центрэнерго". Именно с продажи этих предприятий власти уже несколько лет 
собираются начать так называемую большую приватизацию. Первые конкурсы по отбору 
инвестиционных советников для продажи госпредприятий начались в конце июня. Четыре 
ТЭЦ было решено приватизировать пакетом, комиссия выбрала для этой цели советника в 
лице "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Baker McKenzie, "Бюро Маркуса", BDO, 
Ernst & Young и Kreston GCG. Однако его не утвердило правительство. Согласно списку 
большой приватизации на 2019 год, правительство отказалось от идеи приватизировать 
"Турбоатом" и теплоцентрали. Инвестсоветник для пяти облэнерго пока не избран. Для 
"Орианы" и "Украгролизинга" проводят повторный конкурс, уже третий по счету. 
Днепровский электровозостроительный завод будут продавать через "Prozorro.Продажи", 
потому как этот актив за прошедший год, очевидно, упал в цене ниже отметки 250 
миллионов гривен. Желающих заняться приватизацией "Сумыхимпрома", "Азовмаша" и 
ЗТМК не нашлось, потому Фонд госимущества готовит их к продаже самостоятельно. По 
итогам первого конкурса в конце июля определились советники по приватизации шести 
объектов. Реализацией угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и 
"Индара" должен заниматься "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро 
Маркуса" и Redcliffe Partners. За продажу Одесского припортового отвечает Pericles Global 
Advisory вместе с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital. Для 
приватизации "Электротяжмаша" был отобран советник "KMPG Украина" в составе 
консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting. Продажу ОГХК будет 
сопровождать "BDO корпоративные финансы" вместе с Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и 
Asset Expertise. Но сейчас из этих шести активов к приватизации готовится только 
"Президент-отель". По данным РБК-Украина, Фонд госимущества планирует продать его 
уже этой весной. Для остальных объектов Окружной административный суд города Киева 
запретил правительству утверждать инвестиционных советников. Произошло это в рамках 
иска компании "Грант Торнтон" и юридической фирмы "Маршаллер и партнеры" к ФГИ с 
требованием отменить результаты конкурсов. В растиражированном заявлении 
украинское подразделение "Грант Торнтон", совместно с представительствами в Италии и 
Македонии, заявило о ряде грубых нарушений в ходе отбора инвестиционных советников 
Фондом госимущества. В компании отметили, что в присутствии всех участников конкурса 
не были распечатаны конверты с конкурсными предложениями, а также не были 
определены лучшие из них путем начисления баллов и победители этих конкурсов. 
Представители "Грант Торнтон" утверждают, что они в ряде случаев предложили лучшую 
цену и условия, чем победители. В ответ на это Фонд госимущества подал на компанию в 
суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации. Если суд согласится с доводами 
ФГИ, "Грант Торнтон" выплатит ему 10 млн грн. "Однако, какие бы олигархические группы 
не стояли за этими под копирку написанными исками, я надеюсь, что 28 ноября Киевский 
апелляционный суд рассмотрит апелляцию Фонда, и все безосновательные обвинения 
будут отменены, а большая приватизация будет разблокирована", – написал глава Фонда 
Виталий Трубаров в Facebook 14 ноября. "Грант Торнтон" была участником конкурса и 
представляет международную корпорацию, украинское подразделение которой 
возглавляет заместитель Виктора Балоги в Секретариате президента Виктора Ющенко – 

 
А.АМЕЛИН 

 
А. ПЕРТИН 

 
Т. ФИАЛА 

https://etcetera.media/ubyitki-polovina-ekonomiki-ukrainyi-rabotaet-na-drugie-stranyi.html
https://smart-holding.com/ru/press-centre/news/2441/
https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/investory-obkhodjat-ukrainu-storonoj-bojatsja-vyborov--3879922
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Александр Чалый. В то время как о "маршаллерах" информации немного. Управляющий 
партнёр компании Зоя Ярош занималась освобождением от пожизненного заключения 
Любови Кушинской вместе с народным депутатом Александром Грановским. На сайте 
"Маршаллер и партнеры" всего два сообщения об успешных делах за 2018 год. Оба 
адвокаты выиграли защищая интересы Одесского припортового завода и первого 
заместителя директора предприятия Николая Щурикова. В конце ноября он опубликовал 
письмо управляющего директора компании Rotschild в странах СНГ Джованни Сальветти к 
украинскому премьер-министру. Представитель финансового гиганта выразил 
обеспокоенность прозрачностью конкурса по отбору инвестиционного советника для ОПЗ. 
Польское подразделение Rotshchild заняло по его итогам второе место. "Я бы очень оценил, 
если бы вы смогли предоставить нам объяснения по каким критериям был сделан именно 
такой выбор. Также мы интересуемся существует ли план нового конкурса на эту позицию", 
– написал Сальветти в секретном письме Гройсману. Также он отметил, что Rotshchild 
имеют богатую историю в сопровождении сделок в Украине за последние десять лет и 
располагают сильными экспертами в области химии и удобрений. Как известно, самая 
громкая сделка этой компании в Украине касалась Roshen президента Петра Порошенко. 
Именно Rotshchild управляют "слепым трастом", куда глава государства передал свою 
корпорацию 16 января 2016 года. 

 
Борьба за влияние. Состоянием на конец прошлого года суд не принял решения, 

которое позволило бы разблокировать подготовку к продаже пяти крупнейших объектов 
большой приватизации. В последнем меморандуме Международного валютного фонда 
отдельно указано обещание Украины закончить приватизацию угольной компании 
"Краснолиманская", предприятия по производству инсулина "Индар" и киевского 
"Президент-отеля" в первом полугодии 2019 года. С того момента как суд позволит 
Кабмину назначить советников по приватизации им понадобится еще около трех месяцев, 
чтобы закончить все необходимые процессы. То есть, в лучшем случае торги за эти активы 
могут начаться в канун второго тура президентских выборов. По сложившейся практике 
инвесторы крайне неохотно приходят на рынки стран, которые находятся в избирательном 
процессе. Трубаров в упомянутом интервью отмечал, что и Фонд, и правительство 
"интересует не столько цена приватизации, сколько чтобы после приватизации 
предприятие работало, платило налоги и люди были трудоустроены". Однако, кроме того, 
что объекты большой приватизации действительно с каждым месяцем теряют в цене, от 
них уходят и кадры. Состоянием на конец октября прошлого года с Одесского 
припортового завода уволилось свыше 700 сотрудников. Тогда начались перебои с 
зарплатой. Через месяц оставшиеся работники угрожали правительству забастовкой, а в 
начале этого года руководство завода заявило о планах построить элеватор для перевалки 
зерна на существующих мощностях. Из-за долгов и отсутствия давальческого контракта 
ОПЗ простаивает уже девять месяцев. "С ОПЗ дела плохи, он стоит. Никто там ничего 
строить не будет, но эта ситуация будет тянуться до окончания президентских выборов. 
Потом, если будет политическая воля, суды позакрывают эти дела и приватизация 
начнется", – уверены в Фонде госимущества. Еще один объект, на приватизацию которого 
правительство рассчитывало в 2018 году – это крупнейшая электрогенерирующая 
компания "Центрэнерго", объединяющая три ТЭС. Её советником стало польское 
подразделение Ernst&Young еще в феврале. 11 декабря стало известно, что Фонд 
госимущества отменил конкурс по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго". 
На конкурс подали документы только две компании: "Укрдонинвест" Виталия Кропачева и 
белорусское предприятие "Нефтебитумный завод". Глава ФГИ тогда объяснил, что они не 
предоставили все необходимые документы, в частности относительно связанных с 
потенциальным покупателем людей. Возникли проблемы и с финансовым обеспечением. 
Советник оценил предприятие в шесть миллиардов гривен, однако претенденты на его 
покупку не смогли доказать, что располагают такими средствами. "Кроме того, по 
информации предоставленной правоохранительными органами, конечным 
бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, которое также 
является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ, 
о чем участник не сообщил в конкурсной документации", – добавил Трубаров. Собеседник, 
знакомый с ситуацией в большой приватизации, предполагает, что конкурс был сорван 
намеренно. По его словам, в Фонде госимущества этот процесс контролирует заместитель 
главы ФГИ Владимир Державин – бывший помощник влиятельного народного депутата 
Игоря Кононенко. Виталия Кропачева называют "смотрящим" за угольным бизнесом от 
этого нардепа. Он в свою очередь имеет интересы в "Центрэнерго", ему же приписывают 
контроль над ОПЗ. "Раньше так было, что приближенные к власти олигархи покупали 
стратегические предприятия, сейчас люди жадные, они хотят не покупать, а брать в аренду, 
просто их использовать. У Игоря Кононенко нет лишних шести миллиардов, зачем ему его 
покупать, если оно и так сейчас работает на него. На "Центрэнерго" куча проблем, его 
нужно ремонтировать, модернизировать, привлекать инвестиции. Они его и не собирались 
покупать, но не хотели терять возможность еще полгода на нем зарабатывать", – говорит 
источник. Он также уверен, что блокада приватизации это часть войны между Банковой и 
премьером за контроль над правительством. "Это никому не выгодно. Если разблокируют 
суды, Кабмин утвердит, то чисто теоретически можно в середине-конце лета провести 
продажи. Но пока я не вижу, чтобы процесс двигался", – резюмирует собеседник. 
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Итоги Давоса. Наступление на ВТО, бунт европейского  
юга и деньги для Украины 

25.01.2019 
Пока мировые лидеры искали виноватых в нарастающем снежном 

коме глобальных проблем, украинская делегация решала в Швейцарии 
практические задачи. 

 
"В прошлом году фейкньюс обвиняли меня в том, что я поехал в Давос. В этом году 

из-за шатдауна я не поехал - и все равно оказался виноватым", - твитнул Дональд Трамп 
накануне открытия Всемирного экономического форума. Без американского президента 
завершившийся 25 января давосский форум прошел не так ярко и событийно. И хотя год 
назад в Швейцарии президент Трамп занимался исключительно тем, что агитировал 
инвестировать в американскую экономику, само его присутствие придавало форуму 
значимости, пестроты и отвлекало участников от обсуждения накопившихся глобальных 
проблем. За прошедший год проблем в мире не стало меньше, скорее наоборот. 
Присутствие американской делегации во главе с Трампом могло бы прояснить по крайней 
мере одну из них: чего ждать от разгорающейся глобальной торговой войны и есть ли шанс 
ее остановить. Мнения спикеров, затронувших тему торговых войн в своих выступлениях, 
сводились к двум тезисам. Первый: мировой торговый порядок необходимо менять, и 
начинать надо с реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Второй: в ближайший 
год торговые разногласия будут нарастать, и вопрос лишь в том, какой будет динамика 
этого процесса. Судя по заявлению еврокомиссара по торговле Сессилии Мальстрем, на 
любое повышение импортных тарифов на европейские товары ЕС будет отвечать тем же, 
эскалация торговых конфликтов ожидаема и реальна. 

 
Проблемы Европы. Международная торговля - не самая большая проблема 

Евросоюза, который в этом году ожидает два знаковых события - Brexit в марте и выборы в 
Европарламент в мае. Относительно выхода Великобритании из ЕС мнения выступающих 
были однозначны: быстрее бы все произошло, а там будь что будет. Попытался успокоить 
общественность глава британского центробанка Марк Карни, сообщивший, что, исходя из 

результатов стресс-тестов, даже при самом пессимистическом сценарии экономика 
Объединенного Королевства выстоит и не спровоцирует кризиса на европейском 
континенте. Выборы в Европарламент должны продемонстрировать, насколько сильны 
популистские и националистические идеи в ЕС и стоит ли ожидать еще большего раскола 
между севером и югом, а также востоком и западом Европы. Непокорный юг, в основном в 
лице Италии, открыто игнорирует общеевропейские нормативы (в частности, требования к 
размеру бюджетного дефицита) и, как намекнул глава итальянского МИДа Энцо Миланезе, 
будет продолжать это делать: "Нас прежде всего волнует обнищание итальянцев, в стране 
даже представители среднего класса становятся бедняками". Как к такой позиции Рима 
относится остальная Европа, на личном примере объяснил "представитель севера" 
голландский премьер Марк Рютте: "Меня уже достали вопросами, почему это Нидерланды 
должны придерживаться норм ЕС, а Италия нет. Да потому что, в первую очередь, нам надо 
держать наш дом в порядке, а потом уже говорить о других". За европейский восток держал 
слово премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он не скрывал своего возмущения 
однобокой политикой Брюсселя, особенно в вопросе миграции, навязывающей всем 
единые правила без учета национальных специфик. "Наши эмиграционные процедуры 
отличаются от западноевропейских. Они созданы таким образом, чтобы люди, 
приезжающие в Польшу, могли очень быстро интегрироваться в нашу экономику, получить 
работу. Поэтому очень малое количество из миллионов украинцев в Польше имеют статус 
беженца", - объяснял Моравецкий. 

 
Украина за кулисами. Польский премьер был одним из немногих спикеров форума, 

кто затронул тему Украины. О нашей стране говорили мало, но все же несколько 
интересных тезисов прозвучало. Первый: война с Россией затмевает тот факт, что сегодня 
Украина, на удивление, политически стабильна. Второй: отсутствие ответа, кто же станет 
новым президентом страны, говорит о высоком уровне демократии. Третий: Украина из-за 
своей дешевизны входит в небольшое число стран, куда выгодно инвестировать и где 
стоит открывать новые производства. Представители украинской делегации не принимали 
участия в ключевых дискуссия форума, тем не менее вернулись из Давоса не с пустыми 
руками. Был подписан двухсторонний договор со Швейцарией об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Также удалось достигнуть 
соглашения о финансировании проекта по ветроэнергетике "Сиваш", в котором примут 
участие норвежская компания NBT и французская Total Eren, а также ЕБРР. Стоимость 
проекта - 400 млн евро. Президент Петро Порошенко за время своего короткого визита в 
Давос успел пообщаться с директором МВФ Кристоной Лагард, генсеком ООН Антонио 
Гутерришем, зампредом КНР Ван Цишанем, президентом Бразилии Жаиром Болсонару и 
канцлером Ангелой Меркель. Именно из уст Меркель прозвучала хотя и банальная, но все 
же наиболее важная мысль давосского форума. Вместо того чтобы гадать, куда заведет мир 
четвертая индустриальная революция, государствам необходимо научиться объединиться 
ради решения текущих глобальных проблем. И учиться надо заново. 
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Більше півмільярда гривень буде витрачено на 
фінансування партій у 2019-му році 

24.01.2019 

На фінансування парламентських партій в 2019 році буде витрачено 
565 680 500 гривень. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Так, згідно з інформацією, кошти Державного бюджету України розподілено на 
фінансування статутної діяльності шести парламентських політичних партій. Відповідно до 
рішення НАЗК, загальна сума коштів, яку отримає політична партія "Блок Петра Порошенка 
"Солідарність" становить 143 366 100 грн, "Народний фронт" – 145 453 400 грн, 
"Об'єднання "Самопоміч" – 72 090 350 грн, "Опозиційний блок" – 61 959 000 грн, 
"Радикальна партія Олега Ляшка" – 48 925 700 грн, "ВО "Батьківщина" – 37 317 900 грн. При 
цьому зазначається, що за збереження гендерного балансу політична партія "Об'єднання 
"Самопоміч" додатково отримає 56 568 050 грн. В повідомленні сказано, що Національне 
агентство забезпечує щоквартальне перерахування коштів, виділених з державного 
бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, на окремі рахунки 
відповідних політичних партій. Кошти перераховуються на рахунки зазначених партій у 
розмірі 25% загального розміру щорічного державного фінансування для кожної 
політичної партії на початку кожного кварталу. В НАЗК повідомляють, що у 2018 році на 
фінансування статутної діяльності політичних партій було виділено 513 671 000 грн. 
Збільшення у 2019 році видатків за бюджетною програмою "Фінансування статутної 
діяльності політичних партій" зумовлене підвищенням розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, який застосовується при розрахунку обсягів фінансування 
парламентських політичних партій. Нагадаємо, закон про фінансування партій з 
держбюджету був прийнятий Верховною Радою 8 жовтня 2015 року. Законом визначається, 
що за рахунок коштів державного бюджету України фінансується статутна діяльність 
політичних партій, не пов'язана з їхньою участю у виборах народних депутатів, виборах 
президента України і місцевих виборах, а також відшкодовуються витрати політичних 
партій, пов'язані з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час чергових та 
позачергових виборів народних депутатів України. 
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Дорогі кандидати: скільки коштує стати  
президентом України 

24.01.2019 
Цьогорічні президентські вибори стануть найдорожчими за всю 

історію України. DW порахувала, у скільки вони обійдуться виборцям та 
кандидатам на пост глави держави. 

 
На фінансування виборів президента України-2019 із державного бюджету виділили 

рекордну суму - понад 2,3 мільярда гривень. Це на 20 відсотків більше, ніж було витрачено у 
2014 році на минулі вибори глави держави, та майже у 2,5 рази більше кошторису 
парламентських виборів того ж року. Утім, рекордними будуть не тільки бюджетні витрати. 
Претендентам на пост президента теж доведеться інвестувати чималі кошти в 
передвиборчі перегони. 

 
Застава без права повернення. У громадській організації Комітет виборців України 

(КВУ) прогнозують, що на цьогорічні президентські вибори висуватиметься найбільша 
кількість кандидатів. Ще до офіційного початку висування про свої президентські амбіції 
заявили понад 30 політиків. Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжує реєструвати 
кандидатів до 8 лютого. Станом на 23 січня в офіційному списку було 13 осіб. Кожен із них 
має внести на спеціальний рахунок ЦВК заставу в 2,5 мільйона гривень, яку повернуть 
лише тим кандидатам, хто вийде у другий тур. Цей майновий ценз є формальним бар'єром, 
який мав би відсіяти від участі у виборах технічних кандидатів, які потім знімають свої 
кандидатури на користь інших, нерідко заробляючи на цьому гроші або політичні 
дивіденди, пояснює глава КВУ Олексій Кошель. Востаннє Верховна Рада піднімала розмір 
застави у 2010 році. На думку Кошеля, зараз вона недостатня для виконання необхідних 
обмежувальних функцій. "Ми рекомендували підняти розмір застави до 10 мільйонів 
гривень, але повертати її всім кандидатам, які набрали б умовно три чи п'ять відсотків 
голосів, щоб не обмежувати участь молодих політиків у виборах", - розповідає він DW. 

 
Дорогий телевізор... Претенденти на пост глави держави мають фінансувати свою 

передвиборчу кампанію зі спеціальних фондів, за прозорістю яких цьогоріч уперше 
стежитимуть ЦВК і Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК). Однак, за даними 
міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, станом на 22 січня лише троє із 
зареєстрованих кандидатів відкрили рахунки для таких фондів. Розмір передвиборчих 
фондів на президентських виборах, на відміну від парламентських, не обмежений 
законодавством, так само як і розмір внеску до них самого кандидата, нагадує Ольга 
Айвазовська, голова "Громадянської мережі "Опора". За її словами, більшу частину цих 
фондів кандидати витрачають на політичну рекламу - у першу чергу, на телевізійну. 
Розцінки на політичну рекламу українські телеканали публікують офіційно. Нині вони 
також б'ють рекорди. Так, секунда у прайм-тайм (з 18:00 до 19:00) на найрейтинговішому 
телеканалі "Україна", який входить до холдингу СКМ олігарха Ріната Ахметова, обійдеться 
кандидату в 5658 гривень. Це у понад три рази більше, ніж на парламентських виборах 
2014 року. Другий у рейтингах телеканал "1+1" олігарха Ігоря Коломойського цьогоріч бере 
за політичну рекламу від 320 до 1060 гривень за секунду, що в середньому на 60 відсотків 
перевищує розцінки останніх виборів. Утім, як відзначає Олексій Кошель, в українських ЗМІ 
під час виборів також разюче зростає частка прихованої реклами або передвиборчої 
"джинси". "Деякі медіа, наприклад, радіостанції, випускають навіть спеціальні новинні 
випуски, цілком присвячені одному чи кільком кандидатам", - пояснює він. Окрім суто 
комерційної "джинси" Кошель нагадує про симпатії власників медіа до тих чи іншим 
кандидатів, які дозволяють їм частіше з'являтися на екранах поза регульованою 
політичною рекламою. Так, на "1+1" продовжують виходити гумористичні шоу "Студії 
Квартал 95", чий засновник Володимир Зеленський заявив про плани йти у президенти. За 
розцінками на передвиборчу агітацію, його 15-хвилинна програма "Зе президент", яка 
виходить щовечора із п'ятниці по неділю, коштувала би понад 1,5 мільйона гривень. На 
політичну агітацію схожий і трисерійний цикл "Різдвяні зустрічі з президентом", який із 22 
по 24 січня виходить на "Україні". Документальний фільм, у якому Петро Порошенко, який 
іще офіційно не оголосив про участь у виборах, розповідає про свої досягнення на посаді 
глави держави, за найнижчими розцінками телеканалу коштував би 3,6 мільйона гривень. 

 
...і дефіцитні білборди. Та чи не найбільше пересічному українцеві впадає в око 

зовнішня реклама, яка у передвиборчі місяці заповнює вулиці міст. У КВУ та "Опорі" 
зазначають, що агітація на білбордах розпочалася задовго до старту президентської 
кампанії. До неї можна віднести й численні агітаційні плакати президента із гаслом "Армія, 
мова, віра", і його ж привітання зі здобуттям томоса, і рекламу телешоу Зеленського "Слуга 
народу", і оголошення колишнього міністра екології Ігоря Шевченка про пошук дружини. 
Рекламну кампанію останнього ЦВК вже просила перевірити поліцію та НАЗК. "Розміщення 
білбордів до офіційної реєстрації дозволяє кандидатам у президенти не вказувати на ній 
замовників та фінансувати її з-поза меж передвиборчого фонду. Це досить поширене 
порушення агітації", - зазначає Олексій Кошель. Зовнішня реклама дає велике охоплення, 
проте значно дешевша за телевізійну. Опитавши кілька рекламних агентств, DW з'ясувала, 
що ціна одного білборда в Києві та великих містах коливається від шести тисяч до 12 тисяч 
гривень на місяць. Для політиків рекламні агентства зазвичай додають до тарифу ще 20-30 
відсотків - "за потенційні ризики". Утім, співрозмовники DW зазначають, що вже зараз 
білборди у столиці викуплені щонайменше до завершення парламентських виборів восени. 

 
"Людський ресурс" – найдорожчий. Однак головна стаття передвиборчих витрат 

кандидатів, на думку Ольги Айвазовської з "Опори", - це люди. "Надзвичайно великі суми 
йдуть на оплату праці агітаторів, працівників штабів, членів виборчих комісій, 
спостерігачів. При чому все це фінансується не з виборчих фондів, а "чорною готівкою", 
адже укласти відповідний договір найму з фізичною особою юридично досить складно", - 
пояснює вона. За оцінкою експертки, витрати кандидатів на "людський ресурс" 
перевищують офіційний розмір виборчих фондів як мінімум на 80 відсотків. На сайтах із 
пошуку роботи вже зараз можна відшукати оголошення, де вуличним агітаторам 
пропонують від 300 гривень за три-чотири години роботи на день. Для членів виборчих 
комісій та спостерігачів розцінки вищі - від 1000 гривень до 100 доларів за день роботи. 
Голови комісій чи працівники штабів зазвичай отримують місячну зарплатню та часто - 
премію "за результат", додає Айвазовська. "Для штабів кандидатів, які ведуть активну 
передвиборчу кампанію, лише в день безпосереднього голосування витрати на персонал 
можуть сягнути 10 мільйонів доларів", - говорить Олексій Кошель. Та окрім офіційних і 
напівофіційних статей витрат на агітацію й організацію підрахунку голосів кандидати на 
пост глави держави не гребують витрачатися й на банальний підкуп виборців, зазначають 
спостерігачі. "Так звані "сітки" - організовані мережі виборців, готових продати свій голос, 
на жаль, нікуди не поділися. Їх майже не використовували у 2014 році через нестабільну 
ситуацію. Та вони відіграють чималу роль на місцевих виборах і цього року знову 
запрацюють на національних", - прогнозує Айвазовська. На її думку, під час голосування в 
першому та другому турах різні кандидати можуть "придбати" від п'яти до семи відсотків 
голосів по 700-1000 гривень за голос. 
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Заложница мессианства: Почему у Тимошенко получился  
прокол с VIP-агитаторами на съезде 

24.01.2019 

Вслед за "киборгами" и Пауло Коэльо от поддержки лидера 
"Батькивщины" отказался экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. 
Впрочем, в ее штабе, похоже, проблемы с этим не видят. 

 
Бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог 

Расмуссен опроверг, что он поддержал выдвижение лидера партии "Батькивщина" Юлии 
Тимошенко на пост президента Украины. "Нет. Не правда, я не поддерживал ни одного 
кандидата. Я лишь обратился к украинцам в видео с тем, что, если страна выбрала путь в 
направлении ЕС, то должна проводить реформы. Это мое послание всем кандидатам. И 
видео доступно для всех кандидатов", - отметил он в комментарии "Прямом". Напомним, 
вчера известный писатель Пауло Коэльо, слова которого также были в ролике, показанном 
во время съезда "Батькивщины", сообщил, что никогда не записывал ни одного сообщения 
в поддержку кандидатства Тимошенко. "Хотя она мне нравится как человек, украинская 
политика - не мое дело", - подчеркнул Коэльо. Ответ команды Юлии Владимировны не 
заставил себя ждать. По мнению пресс-секретаря лидера "Батькивщины" Марины Сороки, 
фильм о Юлии Тимошенко со словами Пауло Коэльо является биографическим, а не 
агитационным. Но есть одно весомое "но" - показали его во время партийного съезда, а не в 
домашнем кругу будущей претендентки на главную должность в государстве. Проще 
говоря, сманипулировали. Так же было и с Расмуссеном. Громким скандалом ожидаемо 
закончилось и участие в съезде группы "киборгов". Сначала оказалось, что Натан (Андрей) 
Хазин, который назвал Тимошенко "политическим киборгом", не воевал за Донецкий 
аэропорт. Как отметил блогер Андрей Дзиндзя, Хазин действительно был в "плену", но не у 
боевиков, а у своих, когда 9 мая 2014 года его приняли за сепаратиста и надели наручники. 
"Плен продолжался два часа. После чего Хазин и Ярослав Гончар похитили оружие, 
выданное "Азову", поехали в Киев и так и не вернулись" - рассказал Дзиндзя. Еще одна 
неприятная для Тимошенко история произошла в Каменце. Там председатель союза 
"Побратимы" Александр Барановский сложил полномочия из-за участия "киборгов" в 
партийном мероприятии "Батькивщины". "Выхожу из организации "Побратимы" в связи с 
тем, что категорически не поддерживаю единоличное решение руководства союза, которое 
своими действиями запятнало честное имя "киборгов и ветеранов войны с Россией" - 
написал он. Учитывая достаточно негативную реакцию настоящих ветеранов АТО на 
поступок группы своих побратимов, не исключено, что заявление Барановского не 
последнее. Также, напомним, в кино про Юлю включили экс-президента Польши 
Александра Квасьневского и президента Европейской народной партии Жозефа Доля. Вот и 
эти два уважаемых политика могут приобщиться к Коэльо и Расмуссену. Если, конечно, их 
использовали "в темную". Это далеко не первый скандал во время предвыборной кампании 
Тимошенко. Издание VoxUkraine, проанализировав "Новый курс", насчитало там много 
заимствований и плагиата. Тогда в "Батькивщине" отмахнулись: "больше бы плагиата 
правильных идей и реформ", заявила Алена Шкрум. И обвинила авторов анализа в 
политической заангажированности. Была еще история с использованием фото шоумена 
Сергея Притулы для продвижения страницы Волынской областной организации партии 
"Батькивщина" на "Фейсбук", и использованием фото бойца АТО Александра Лысенко в 
качестве иллюстрации к статье в партийной газете. Эти и другие "зашквары" штаб Юлии 
Владимировны пытался погасить. Параллельно с этим тех, кто распространял информацию 
о штабных "проколах", обзывали "порохоботами". Собственно, ничего в поведении не 
изменилось и сейчас. А это означает, что на собственных ошибках команда Тимошенко 
учиться не собирается и поэтому обречена их повторять. По правде говоря, болезнью 
повышения роли своей личности на фоне масштабных фигур страдают и другие наши 
политики. Пока это случалось в меньших размерах, хотя также не осталось незамеченным. 
Возможно потому, что реакция на разоблачения была более адекватной и не привлекала 
дополнительного внимания к скандалам. Чтобы не попадать в неприятности с плагиатом, с 
использованием известных фигур в качестве VIP-агитаторов без их согласия, нужно не 
только аккуратно подбирать технологические ходы, но и отказаться от ореола 
мессианизма, присущего многим нашим кандидатам в президенты. Можно же было 
обойтись без показа Коэльо, тем более, что эта запись не новая. Или по крайней мере 
предварительно сообщить писателю, что ролик с его участием покажут на партийном 
съезде. Или боялись, что тот откажет и придется вырезать знаменитость из агитки? 
Впрочем, учитывая реакцию членов команды Тимошенко на свои проколы, их все эти 
истории не слишком беспокоят. И причин тому несколько. Первая - у избирателя короткая 
память, такие ляпы быстро забываются. Или же перебиваются новыми, которые также 
быстро забудутся. Вторая причина - медиа-скандалы в основном живут в Интернете и в 
"Фейсбуке". А среднестатистический избиратель ориентируется на телевизор. Там 
картинка со съезда выглядела эффектно. А тех, кому не понравились нюансы, традиционно 
запишут в "порохоботы". 
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Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет  

на второй президентский срок 
24.01.2019 

Петр Порошенко на этой неделе объявит о своем выдвижении 
на второй президентский срок, уверяют собеседники в его окружении. 
Это заявление он сделает позже, чем его прямые конкуренты: Юлия 
Тимошенко, Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко. 

 

И пока действующий глава государства формально сохранял интригу о своем 
участии в выборах, его штаб уже несколько месяцев как развернул работу по всей стране. А 
на прошлой неделе в регионах начался сбор подписей в поддержку изменений в 
Конституцию по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО. Эта тема, наряду с армией, 
автокефальной церковью и децентрализацией, станет одной из ключевых в предвыборной 
кампании Петра Порошенко. Подробнее – в материале РБК-Украина. 

 
Стратегия и тактика. Промо-ролики и обильная наружная реклама со слоганом 

"Армія. Мова. Віра", появившиеся еще в августе, не оставляли места для сомнений в том, что 
Петр Порошенко включится в борьбу за президентский пост. Пока потенциальные 
кандидаты в президенты после новогодних праздников устраивали съезды и 
"штурмовали" ЦИК, Порошенко ездил по стране вместе с главой Православной церкви 
Украины Епифанием и почетным патриархом Филаретом, представляя гражданам томос об 
автокефалии. В президентской команде отмечают, что не намерены эксплуатировать 
церковную тему непосредственно во время избирательной кампании. Завершить "томос-
тур", как его уже назвали в соцсетях, в штабе планировали до выдвижения Порошенко 
кандидатом в президенты. "Мы рискуем получить обратный эффект, как только он 
вступает в статус кандидата, с выдвижением тему с томосом мы сворачиваем", - объясняет 
один из источников РБК-Украина в штабе Порошенко. Как ранее писало РБК-Украина, по 
своему тактическому и смысловому наполнению стратегия кампании Порошенко "Армія. 
Мова. Віра" сводится к тому, чтобы, с одной стороны, максимально ассоциировать 
президента со всеми успехами страны, и, с другой - дистанцироваться его от неудач и 
негатива. Риторика агитационной кампании Порошенко будет концентрироваться вокруг 
его достижений на должности, отсылок к тому, что уже сделано и что еще предстоит 
сделать. При этом, как поясняют в штабе, в этой риторике прочно закрепилась 
"прозападная и антироссийская повестка", что вполне сочетается с центральным мотивом 

 
Ю.ТИМОШЕНКО 
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кампании Порошенко – вступление в Евросоюз и НАТО. "Как кандидат он будет говорить о 
необходимости вступления в ЕС и НАТО. Это будет ключевой месседж его кампании, – 
рассказывает один из собеседников в окружении Порошенко. – Логика такова: никто не 
верил, что мы получим безвизовый режим с ЕС, но мы это сделали; никто не верил, что мы 
получим объединенную автокефальную православную церковь, но мы это сделали; не было 
армии – мы ее построили. Теперь позиция – Порошенко поведет Украину в ЕС и НАТО". В 
команде Порошенко рассчитывают на то, что, подняв тему о НАТО и ЕС, им удастся 
склонить в ряды своих потенциальных избирателей сторонников вступления Украины в 
Евросоюз и Альянс. По разным оценкам, за это выступает около 50-60% граждан. Поэтому, в 
первую очередь, работать будут именно с этой целевой аудиторией, добавляет источник. 
Между тем, как стало известно РБК-Украина, 23 января в регионах развернули активную 
работу "полевые структуры" и "мобильные бригады" штаба Порошенко, которые начали 
сбор подписей в поддержку изменений в Конституцию по части вступления Украины в ЕС и 
НАТО. "Мы планируем собрать полтора-два миллиона подписей граждан до голосования за 
изменения в Конституцию о ЕС и НАТО, которое состоится в парламенте 7 февраля. Это те 
граждане, которые готовы подписаться под обращением к Верховной раде в поддержку 
голосования и предоставить свои контактные данные. Есть такой технологический 
инструмент как мобилизация симпатиков. Те, кто подпишутся, как мы полагаем – наши 
потенциальные симпатики и избиратели", – говорит источник издания в команде 
президента. Еще в конце прошлого года, как писало РБК-Украина, технологи президента 
рассматривали сценарий, чтобы взять на работу около одного миллиона агитаторов. "Это 
такая специфическая технология, когда людей нанимают в качестве агитаторов и 
оплачивают их труд. Ну а как это называется на самом деле – всем понятно", - рассказывал 
нардеп, знакомый со стратегией президентского избирательного штаба. Правда, в 
окружении Порошенко эту идею называли абсурдной, уверяя, что за несколько месяцев до 
выборов практически невозможно установить даже примерное количество недостающих 
голосов. Впрочем, сразу несколько источников издания в правящей коалиции говорят о 
том, что такая технология все же будет применяться. Еще одним из важных элементов 
стратегии кампании Порошенко станет тема децентрализации. Развивать ее в штабе 
собираются за счет тактической программы "совет регионов". Как уже рассказывало РБК-
Украина, ее главная идея – отождествить президента с рейтинговыми мэрами и успехами 
децентрализации в больших городах Украины. Эта программа предусматривает множество 
региональных поездок Порошенко, в которых президент вместе с мэрами выходит к 
людям, отчитываясь о том, что сделано и что будет сделано для городов их общими 
усилиями, в том числе благодаря децентрализации. "Совет регионов" мы будем 
реализовывать в 80 городах Украины, по факту, в это число входят все большие города – 
Винница, Чернигов, Киев, Днепр, Харьков, Одесса и прочие", – уточнил один из штабистов 
Порошенко. Еще одна из тактических программ стратегии, выстраиваемой штабом Петра 
Порошенко – "ближе к людям" – предполагает ряд менее официальных и более спонтанных 
встреч с избирателями на местах, говорит источник в команде президента. В основе этой 
программы, как разъясняет один из членов президентской команды – технология 
максимального количества рукопожатий: количество голосов равно количеству 
рукопожатий с избирателями во время встреч. Вспомогательную роль для предвыборной 
кампании Порошенко может сыграть монетизация жилищных субсидий в денежной форме, 
которую украинцы начнут получать с марта – буквально накануне выборов. Как пояснял 
РБК-Украина министр социальной политики Андрей Рева, история с субсидиями – это 
политическое решение. Официальная версия, для чего это делается – мотивация людей к 
энергоэффективности. Оппоненты президента, в свою очередь, называют это популярным 
решением под выборы. Впрочем, как утверждает один из источников в президентском 
окружении, этот шаг вряд ли увенчается успехом. "Пока неизвестно, успеем ли начать 
выплату субсидий, поскольку там очень много юридических проблем", - сказал собеседник, 
не став вдаваться в подробности. 

 
Друзья и союзники. Руководить предвыборной кампанией Петра Порошенко будет 

первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. В этом смысле 
несколько странно выглядит то, что избирательный штаб возглавил не глава АП Игорь 
Райнин, а его первый заместитель. Правда, предыдущей президентской кампанией также 
руководил Ковальчук. Такое распределение штабных полномочий подняло наружу 
разногласия между членами команды Порошенко. И, в конечном счете, вышло так, что 
Райнин совсем не участвует в штабной работе. Отстраненность Райнина прослеживается и 
по вертикали АП. К примеру, с ноября прошлого года аппаратные совещания, которые до 
этого ежедневно собирал в своем кабинете Райнин, перекочевали в кабинет Ковальчука, 
рассказал один из собеседников в окружении Порошенко. Еще один источник в 
президентской команде добавил, что рабочие отношения между Порошенко и Райниным 
изрядно ухудшились в последнее время, но проблемы не столь глобальные и как такового 
конфликта между президентом и главой АП нет. Одной из причин того, что Райнин отошел 
на второй план для президента, может быть излишняя нерешительность и недостаточная 
исполнительность главы АП, считают собеседники. "Он не возглавил штаб, и ввиду этого 
оказался за пределами многих процессов. Разумеется, со стороны Райнина есть 
недовольство. Он не видит реальной ситуации в штабе и никак на нее не влияет, он не 
влияет ни на что в части выборов", - поясняет один из источников РБК-Украина. Президент 
им недоволен, продолжил собеседник, однако до выборов увольнять его уж точно никто не 
будет. Сумятицу для президентской команды представляет и неясность со стороны мэра 
Киева Виталий Кличко, который все еще остается формальным главой партии "БПП-
Солидарность". Его многочисленные борды, заполонившие улицы столицы, дали повод для 
разговоров о том, что Кличко планирует реанимировать свою партию "УДАР" и уйти в 
самостоятельное политическое плавание, вплоть до баллотирования в президенты на 
мартовских выборах. Но в президентском окружении уверяют, что Кличко не станет 
участвовать в выборах. Однако будет ли он оказывать публичную поддержку Порошенко в 
ходе избирательной гонки – вопрос открытый. "Кличко сейчас дергают со всех сторон, ведь 
его демарш накануне выборов может подкосить наши шансы и распылить наши голоса", – 
отмечает источник издания на Банковой. По его словам, переговоры с Кличко 
продолжаются, потому в АП не оставляют надежды на то, что в итоге киевский 
градоначальник поддержит Порошенко, в идеале – еще перед первым туром выборов. В 
противовес этому у Порошенко и его окружения наладились отношения с премьер-
министром Владимиром Гройсманом. Оттепель наступила еще перед новым годом, говорят 
члены президентской команды. "Мы поддержали Гройсмана при голосовании за бюджет. 
Ему, к счастью, удалось избежать дефолта, чем он очень доволен. Ведь с МВФ он бы не 
договорился без участия президента, у президента прямой диалог с Лагард", – уверяет один 
из членов президентской команды. Как уточнил собеседник, предварительно стороны 
договорились, что в случае победы Порошенко они единой командой пойдут на 
парламентские выборы. Что же касается сохранения премьерского кресла, то таких 
гарантий Гройсман пока не получил. Наряду с поддержкой премьера, в штабе Порошенко 
рассчитывают и на поддержку со стороны лидеров "Народного фронта" Арсения Яценюка, 
спикера парламента Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова. В то же 
время лояльности от министра внутренних дел Арсена Авакова – одной из влиятельных 
фигур в НФ – в президентской команде особо не ожидают. "Да, Аваков отчасти 
подыгрывает Тимошенко по вертикали полиции, но нам он мешать не будет", - рассуждает 
один из штабистов Порошенко. … 

 
Читать полностью >>>                                           © Ульяна Безпалько, корреспондент РБК-Украина 
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6 февраля 2019 г. в Киеве (Mercury Kyiv Congress) состоится VII Национальная 
конференция участников рынка стального строительства. Участники 
конференции рассмотрят аналитику и прогнозы сегментов рынка стального 
строительства на 2019 год, а также ключевые игроки рынка поделятся кейсами 
успешного ведения бизнеса отрасли. Аудитория конференции: производители и 
дистрибьюторы стального проката, ЗМК, предприятия по изготовлению ЛСТК, 
металлической кровли и фасадов, поставщики антикоррозионных материалов и услуг по 
огнезащите стальных конструкций, монтажные, строительные, генподрядные и проектные 
организации, поставщики оборудования, инструмента и ПО, девелоперские компании. 
Читать полностью >>>  
 
 

 
 
6-9 февраля 2019 г. в Киеве (Международный выставочный центр) пройдет XХIV 
Международная выставка подарков «WORLD OF GIFTS Trade Show». Тематика: 
Подарки и сувениры; Бизнес-подарки; Электронные подарки; Мягкая игрушка; 
Бижутерия и модные аксессуары; Подарочная упаковка; Арома-подарки; Товары 
для хобби и творчества; Handmade. Деловая программа - конференции, семинары, 
презентации. Байерская программа – деловая программа, которая заключается в 
привлечении на выставку закупщиков из крупных оптовых, дистрибьюторских компаний и 
розничных операторов рынка подарков. Читать полностью >>>  
 
6-9 февраля 2019 г. в Киеве (Международный выставочный центр) пройдет ХХІI 
Международная выставка декора и предметов интерьера «DÉCOR Trade Show». 
Тематика: Предметы декора и интерьера; Дизайнерская мебель; Декоративное 
освещение; Флористика. Деловая программа - конференции, семинары, 
презентации. Байерская программа – деловая программа, которая заключается в 
привлечении на выставку закупщиков из крупных оптовых, дистрибьюторских компаний и 
розничных операторов рынка. Читать полностью >>>  
 
6-9 февраля 2019 г. в Киеве (Международный выставочный центр) пройдет XХІV 
Международная выставка посуды «TABLEWARE TRADE SHOW». Тематика: 
Кухонная посуда и аксессуары; Сервировочная посуда; Столовые приборы; 
Детская посуда; Одноразовая посуда; Посуда для HoReCa. Деловая программа - 
конференции, семинары, презентации. Байерская программа – деловая программа, которая 
заключается в привлечении на выставку закупщиков из крупных оптовых, 
дистрибьюторских компаний и розничных операторов рынка. Читать полностью >>>  
 
6-9 февраля 2019 г. в Киеве (Международный выставочный центр) пройдет 
Специализированная выставка домашнего текстиля «Textile Trade Show». 
Тематика: Текстиль для спальни; Текстиль для ванной комнаты; Текстиль для 
кухни; Детский текстиль. Деловая программа - конференции, семинары, 
презентации. Байерская программа – деловая программа, которая заключается в 
привлечении на выставку закупщиков из крупных оптовых, дистрибьюторских компаний и 
розничных операторов рынка. Читать полностью >>>  
 
6-9 февраля 2019 г. в Киеве (Международный выставочный центр) пройдет  ХIV 
Международный салон хозяйственных товаров «HOUSEHOLD TRADE SHOW». 
Тематика: Товары хозяйственно-бытового назначения; Предметы и инвентарь 
для уборки помещений; Бытовая химия и моющие средства; Аксессуары и 
сопутствующие товары. Деловая программа - конференции, семинары, презентации. 
Байерская программа – деловая программа, которая заключается в привлечении на 
выставку закупщиков из крупных оптовых, дистрибьюторских компаний и розничных 
операторов рынка. Читать полностью >>>   
 
6-9 февраля 2019 г. в Киеве (Международный выставочный центр) пройдет 
ХVІI специализированный салон бижутерии и модных аксессуаров «BIJOUTERIE 
FASHION ACCESSORIES». Тематика: Бижутерия, украшения; Аксессуары для 
волос; Шарфы, кашне, галстуки, шали, платки; Аксессуары для мобильных 
телефонов; Кожгалантерея. Деловая программа - конференции, семинары, презентации. 
Байерская программа – деловая программа, которая заключается в привлечении на 
выставку закупщиков из крупных оптовых, дистрибьюторских компаний и розничных 
операторов рынка. Читать полностью >>> 
 
6-9 февраля 2019 г. в Киеве (Международный выставочный центр) пройдет 
XVІIІ Специализированном салоне изделий ручной работы «HANDMADE». 
Тематика: Изделия из природных материалов; Художественная керамика, 
фарфор, стекло; Художественное литье, ковка; Произведения изобразительного 
искусства; Декоративная роспись по дереву, шелку, металлу и лаковая миниатюра; 
Художественные кружева  ручной работы, шитье, вязание, вышивка. Деловая программа - 
конференции, семинары, презентации. Байерская программа – деловая программа, которая 
заключается в привлечении на выставку закупщиков из крупных оптовых, 
дистрибьюторских компаний и розничных операторов рынка. Читать полностью >>> 
 
14-17 лютого в Українському домі відбудеться Київська книжкова виставка 
«Читай.UA» На виставці буде представлено розмаїття літератури, яку можна 
придбати за ціною виробника: • наукова й публіцистична • художні книги для 
дорослих і дітей • навчальна й довідкова • періодичні й газетно-журнальні 
видання • духовна література • мистецтвознавча й музична • подарункові й мистецькі 
альбоми Відвідувачів виставки гостинно зустрічатиме «Літературний салон», де усі 
зацікавлені поспілкуються як з відомими та популярними письменниками сучасності, так і 
з молодими талановитими початківцями на літературній ниві. Читати повністю >>> 
 
 
19-21 лютого запрошуємо вас на міжнародну виставку франшиз 2019! На виставці 
будуть представлені величезна кількість франчайзингових моделей, а також 
послуги і сервіси, необхідні для організації бізнесу. Відвідувачі виставки - 
підприємці з України зацікавлені в придбанні франшизи і пошуку ділових 
партнерів. Сфери франчайзингу на заході охоплять роздрібну торгівлю, громадське 
харчування, сферу послуг; компанії сектора b2b. Читати повністю >>> 
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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». 
 
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 >>> 
 
27 февраля - 2 марта 2019 г. в Киеве пройдет 16 международный форум 
производителей и поставщиков мебели - Киевский Международный мебельный 
форум KIFF – главная мебельная выставка Украины. Свидетельством высокого 
уровня и безупречной репутации форума KIFF стало признание всемирной 
ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Киевский KIFF, наряду с Миланом и Москвой, 
становится центральной площадкой для демонстрации лучших итальянских брендов 
благодаря совместной работе с авторитетным сообществом самых престижных мебельных 
фабрик Италии – Федерацией Federlegno Arredo. KIFF была первой и остается лучшей 
международной мебельной выставкой Украины и лучшим стартом для международных 
мебельных брендов на украинском рынке. Среди стран-участниц – Украина, Германия, 
Великобритания, Испания, Швейцария, Турция, Румыния, Польша, Россия, Эстония, Литва, 
Беларусь и др. Читать полностью >>>  
 
27 февраля - 2 марта 2019 г. в Киее пройдет 34 международная выставка 
материалов для производства, декора и отделки мебели, фурнитуры, механизмов и 
комплектующих - MTKT Innovation. Выставка является главным событием для 
каждого мебельщика, дизайнера и архитектора, так как здесь представляют свою 
продукцию лидеры рынка Украины и зарубежных стран. Здесь презентуются лучшие 
новинки года и инновационные решения, которые меняют представление о мебели и 
интерьере, удивляют своей уникальностью и дают возможность уже сегодня погрузиться в 
мир интерьера будущего. Читать полностью >>> 
 
27 февраля - 2 марта 2019 г. в рамках MTKT Innovation пройдет 12 
международная выставка оборудования и инструмента для мебельной 
промышленности «FURN’ EQUIP». Выставка аккумулирует компании с 
инновационными решениям, технологическими новинками, современным 
оборудованием и нестандартными решениями, которые делают производство мебели 
легким и экономически оправданным. Читать полностью >>> 
 
28 февраля MMR собирает в Atlas ведущих специалистов по антикризисным 
коммуникациям и репутационному менеджменту, в экспертизе которых не 
сомневается. Спикеры расскажут об эффективном антикризе на успешных и 
провальных примерах, дадут методичку по выходу из репутационного пике, а 
также обсудят состояние и перспективы украинского коммуникационного рынка. Читать 
полностью >>>  
 
27 лютого - 01 березня 2019 р. в Києві пройде Міжнародна виставка/фестиваль 
професіоналів систем кондиціювання, вентиляції та автоматизації клімату «CLIMA 
FEST UKRAINE». Це можливість створити професійний майданчик для великих і 
відомих виробників обладнання HVAC-ринку з метою максимально ефективно 
донести для українських фахівців, всю технічну інформацію про обладнання та інновації, а 
також об’єднати всіх кращих фахівців галузі. Читати повністю >>> 
 
28 лютого - 1 березня в Українському домі відбудеться міжнародний форум 
«Smart Building». SMART BUILDING - міжнародна професійна виставка і 
конференція, що демонструє світові і українські досягнення в галузі 
інтелектуальних систем і автоматизації, енергоефективності та smart-рішень для 
створення «розумного будинку» і «розумного міста». Це унікальний майданчик, який 
об'єднує стартапи, невеликі локальні компанії, а також відомі світові бренди і компанії 
ринку розумних технологій і будівництва. На одному майданчику зберуться великі компанії 
і експерти, представники державних структур та стартапи, а також всі зацікавлені у 
розвитку smart-технологій і застосуванні новацій на ринку будівництва. Читати повністю 
>>> 
 
 
березень 
 
6 березня у Києві відбудеться «Річковий Форум 2019», де учасники ринку річкових 
перевезень обговорюватимуть майданчики під будівництво складів, елеваторів, 
терміналів, проблеми створення флоту та залучення вантажів. Форум 
складатиметься з трьох дискусійних панелей. У перерві відбудеться нагородження 
компаній на чиїх річкових терміналах перевалили найбільшу кількість вантажів, а також, 
які продемонстрували найкращу динаміку росту. Читати повністю >>> 
 

 
 
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде міжнародний форум технологій та 
обладнання «Індустрія торгівлі». Це ключова подія українського ринку рітейлу, 
демонструючи повний спектр рішень для магазинів та закладів громадського 
харчування у ТРЦ. Торговельне і технологічне обладнання, обладнання для 
власного виробництва у супермаркетах та фуд-кортів, меблі, дизайнерські, оформлювальні 
та світлові рішення для торгових приміщень — ці та багато інших напрямків презентують 
провідні виробники та постачальники. Читати повністю >>> 
 
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде Вісімнадцята міжнародна виставка 
технологій промислового холодопостачання, кондиціонування та вентиляції 
«Промисловий холод 2019». Виставка представляє новітні вітчизняні та 
зарубіжні технологічні рішення і обладнання для промислового та комерційного 
холоду: промислове холодильне обладнання, транспортний холод, кондиціонування 
повітря і вентиляцію, теплоізоляцію, контрольно-вимірювальні прилади і автоматику, 
обладнання та аксесуари для монтажу, ремонту, експлуатації. Читати повністю >>> 
 
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде П'ятнадцята міжнародна спеціалізована 
виставка «Франчайзинг 2019». Виставка «Франчайзинг» входить до ТОР-5 
найбільших європейських виставок та є єдиним в Україні бізнес- майданчиком 
для купівлі/продажу франшиз, підбору комерційної нерухомості та усього 
необхідного для старту бізнесу. Читати повністю >>> 
 
 

 
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде Вирощування, зберігання, переробка та 
збут овочів, фруктів, грибів та ягід «Форум фермерських технологій 2019». 
Єдиний спеціалізований комплексний захід для фермерів, які займаються 
вирощування продукції рослинного походження: овочів, фруктів, ягід, грибів, 
квітів. Читати повністю >>> 
 
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде Виставка обладнання та технологій для 
зберігання, післязбиральної та передпродажної доробки урожаю «Сховища для 
фруктів, овочів, ягід 2019». Спеціалізована виставка презентує весь комплекс 
обладнання для ефективного зберігання, післязбиральної і передпродажної 
підготовки врожаю: технології будівництва сховищ, обладнання і системи зберігання, лінії 
для післязбиральної і передпродажної доробки продукції. Читати повністю >>> 
 
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде Фермерський ярмарок контрактів 2019. 
Сучасний В2В-захід, де фермери з усіх куточків країни презентуватимуть власну 
нішеву продукцію, а також виробничі потужності для укладання контрактів на 
постачання до магазинів, закладів громадського харчування, переробних 
підприємств та матимуть можливість отримати додаткове фінансування для розвитку 
бізнесу. Читати повністю >>> 
 
12 – 14 березня в Києві відбудеться спеціалізована виставка технологій та 
обладнання для тепличної галузі «Тепличне господарство 2019» — єдиний в 
Україні майданчик, що презентує весь комплекс рішень для вирощування 
овочів, фруктів, грибів та ягід у закритому ґрунті. Виставка «Тепличне 
господарство» протягом семи років робить свій внесок у розвиток овочівництва закритого 
ґрунту, презентуючи українським виробникам фруктів, овочів, грибів та ягід найновіші 
досягнення тепличних технологій. Читати повністю >>> 
 
 
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 >>> 
 
19 - 21 березня 2019 р. в Києві пройде Міжнародна виставка-форум важкої 
техніки, обладнання та компонентів «HEAVY DUTY / ВАЖКА ТЕХНІКА 2019». 
Експозиція важкої техніки для всіх видів підготовчих, будівельних та добувних, 
прибиральних і дорожніх робіт; Конференції, презентації, обмін досвідом та інтерактивна 
взаємодія з відвідувачамита учасниками; ТЕСТ-ДРАЙВ демонстрація техніки. Читати 
повністю >>> 
 
19 - 22 марта 2019 г. в Киеве пройдет 34 международная выставка строительных 
материалов и технологий «InterBuildExpo» – важнейшее профессиональное 
событие в области строительства и архитектуры, обустройства жилья, 
проектирования и ремонта, а также главная площадка для обсуждения наиболее 
острых вопросов ведения строительного бизнеса в Украине. На выставке задаются 
тенденции отрасли и векторы развития на целый год. В трех павильонах и на открытой 
площадке общей площадью 28 000 м2разместятся все новинки рынка строительных 
технологий и материалов. Экспонентам и посетителям выставки InterBuildExpo предлагает 
широкий выбор тематических мероприятий и сопутствующие им экспозиции. Читать 
полностью >>>  
 
26-29 березня 2019 року в Києві пройде 23-й Міжнародний Форум товарів для 
дітей «BABY EXPO 2019». Виставка проводиться у форматі "бізнес- для -бізнесу", і 
розрахована на бізнес-аудиторію: гуртових покупців,  дистрибьюторів. 
Роздрібних покупців просимо звернути на це увагу. Роздрібна торгівля  
проводиться на Торговому майданчику перед входом до павільйону. Читати повністю >>> 
 
28-29 марта 2019 г. в Киеве на НСК Олимпийский пройдет III международная 
выставка City Trans Ukraine 2019. Это специализированное отраслевое 
мероприятие, ориентированное на производителей и поставщиков 
пассажирского транспорта, также на непосредственных покупателей такой техники - 
государственных и частных операторов пассажирских перевозок. Читать полностью >>> 
 
квітень 
 

 
 
2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде Міжнародна спеціалізована виставка 
«ЛАК&ФАРБА EXPO UA - 2019» (лакофарбові покриття та матеріали, сировина, 
обладнання та технології для їх виробництва, обробка поверхні, тара і упаковка). 
Цце єдина в Україні спеціалізована виставка де можна ознайомитись з новітніми 
зразками лакофарбової продукції, сировиною та обладнанням для виготовлення покриттів, 
а також технологіями для обробки поверхні. Асортимент продуктів, в останні роки, активно 
розширюється, виходять нові зразки, при цьому вдосконалюється і їх якість, 
підлаштовуючись під європейські стандарти. Читати повністю >>> 
 
2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде XI Міжнародна спеціалізована виставка 
«PLAST EXPO UA - 2019» (технології та обладнання для виробництва й переробки 
пластмас та каучуку). Єдина в Україні виставка, що об’єднує навколо себе 
фахівців у галузі переробки пластмас та каучуку, починаючи з виробництва 
сировини, створення новітнього вітчизняного обладнання і закінчуючи автоматизацією 
технологічних процесів. У період адаптації українського ринку до вимог ЄС, Plast Expo Ua 
дає можливість усім, хто стоїть біля витоків створення нового виробництва, часткової 
модернізації або глобального оновлення діючих заводів і компаній, зорієнтуватися у 
різноманітті товарів, марок і технологій, що пропонуються на нашому ринку: все найкраще 
можна буде побачити в роботі на експозиції Plast Expo UA. Читати повністю >>> 
 

2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде III Міжнародна спеціалізована виставка 
«ADDIT EXPO 3D - 2019» (технології, обладнання та матеріали для аддитивного 
виробництва та 3D друку). Виставка для тих, хто йде в ногу з часом, хто відкрив 
для себе простори технологій XXI століття, які найбільш динамічно 
розвиваються, хто усвідомлює, що третя промислова революція починається на наших очах. 
Головне завдання організаторів виставки - надати можливість кожному клієнту 
максимально розкрити свій потенціал, заявити про свої досягнення на всю Україну, звірити 
свої передчуття щодо перспектив розвитку галузі з кращими світовими брендами, 
адаптованими, при цьому, під наш вітчизняний ринок, його потреби і можливості. Читати 
повністю >>> 
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67 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде XI Міжнародна спеціалізована виставка 
«КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЯРМАРОК - 2019» (машинобудування, металургія, 
литво, металообробка, інструмент, технології обробки поверхні, компресори, 
приводна техніка, насосне обладнання, труби, арматура, фільтри, неметалеві 
промислові матеріали, діагностичні прилади, засоби промислової автоматизації). Київський 
технічний ярмарок – це логічне продовження Міжнародного промислового форуму, 
найбільшої галузевої виставки України, яку Міжнародний виставковий центр більше 17 
років поспіль проводить в останній тиждень листопада. Контакти, встановлені в процесі 
ознайомлення з новими розробками і технологіями, представленими на Промфорумі, 
можливо плідно розвинути і зміцнити під час весняного Київського технічного ярмарку. 
Читати повністю >>> 
 
03-06 квітня 2019 року в Києві пройде 19-та Виставка канцелярських товарів та 
приладдя для офісу (спільно з Українською Асоціацією Постачальників 
Канцелярських Товарів) «СВІТ КАНЦЕЛЯРІЇ 2019». Організатор: АККО Інтернешнл.  
Читати повністю >>> 
 
9-10 квітня 2019 року в Києві пройде Міжнародна виставка обладнання та 
технологій для поводження з муніципальними та промисловими стічними 
водами «Waste Water Management 2019». Організатор: ТОВ «Бизнес-Форум». 
Тематичні розділи виставки та ділової програми: реформи законодавства; 
інвестиційні потреби та фінансування проектів; техніка для очищення та будівництва 
трубопроводів, зливової каналізації; ІТ, обладнання та системи обліку, моніторингу, 
автоматизації та диспетчеризації; обладнання та технології для очистки стічних вод; 
переробка і утилізація осадів, очистка фільтрату полігонів, біогазова енергетика; вода в 
промисловості: ПЕК, ГМК, сільське господарство, фармацевтика та харчова промисловість, 
хімічна, нафтохімічна промисловості та транспорт; інженерні мережі: проектування та 
інжиніринг, діагностика, ремонт та будівництво трубопроводів, безтраншейні технології, 
системи зливової каналізації, боротьба з паводком; локальні очисні споруди; інструменти 
ProZorro для водоканалів та їх постачальників. Читати повністю >>> 
 
10 - 12 апреля 2019 г. в Киеве пройдет Международный форум пищевой 
промышленности и упаковки «IFFIP 2019». Ккрупнейший украинский форум 
продуктовой и упаковочной индустрии, который отображает реальное 
положение рынка пищевой, пищеперерабатывающей и упаковочной 
промышленностей. IFFIP является главным связующим звеном между производителями, 
дистрибьюторами оборудования, сырья и переработчиками сельскохозяйственной 
продукции, а также производителями продуктов питания. Читать полностью >>>  
 
10 - 12 апреля 2019 г. в рамках «IFFIP 2019» пройдет 20 международная 
выставка упаковочной промышленности (член СOPE, признана UFI) «Пак Экспо». 
Читать полностью >>>   
 
10 - 12 апреля 2019 г. в рамках «IFFIP 2019» пройдет 25 международная 
выставка производителей и поставщиков продуктов питания и напитков 
«ПродЭкспо». Читать полностью >>>  
 
10 - 12 апреля 2019 г. в рамках «IFFIP 2019» пройдет 13 международная 
выставка оборудования и технологий для пищевой промышленности 
«ПродТехМаш». Читать полностью >>>  
 
10 - 12 апреля 2019 г. в рамках «IFFIP 2019» пройдет 10 международная 
выставка оборудования и ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской 
промышленности «Хлебопекарная и кондитерская индустрия» Читать 
полностью >>>  
 
 
16-18 квітня 2019 року в Києві у виставковому центрі «АККО Інтернешнл» 
пройде наймасштабніший у регіоні галузевий бізнес-захід, присвячений індустрії 
сонячної енергетики – 8-а Міжнародна Конференція та Виставка Сонячної 
Енергетики в Центральній та Східній Європі «CISOLAR-2019 KYIV». CISOLAR - це 
головна конференція та виставка сонячної енергетики Центральної та Східної Європи. 
Заснована в 2011 році, CISOLAR стала головним місцем зустрічей глобальних та місцевих 
гравців ринку, які збираються, щоб поділитися інсайтами, зустрітися з партнерами та 
клієнтами, робити бізнес. Читати повністю >>> 
 
 

 
 
17-20 квітня 2018 року в Києві відбулися найбільші в Україні заходи в сфері 
енергетики, електротехніки, радіоелектронних компонентів, інжинірингу, 
промислової автоматизації та світлотехніки: XXII міжнародна виставка 
elcomUkraine 2018 і виставка «ЕІА: електроніка і промислова автоматизація». 
Беручи до уваги активізацію і подальший розвиток ринку сонячної енергетики в Україні, 
паралельно із зазначеними подіями пройшла перша міжнародна виставка SOLAR Ukraine 
2018, яка була присвячена питанням генерації та використання сонячної енергії. Читати 
повністю >>> 
 
09 - 12 квітня 2019 р. в Києві пройде Друга міжнародна виставка, присвячена 
генерації та використанню сонячної енергії в Україні «SOLAR Ukraine 2019». За 
останні 5 років сонячна енергетика в Україні трансформувалася в одне з 
найбільших і стрімко зростаючих напрямків. У 2016 році введено 100 МВТ, в 2017 
– 211 МВТ, у 2018 р. - очікується до 400 МВТ. Станом на 01.10.2017 року в Україні введено в 
експлуатацію 183 СЕС загальною потужністю 698 МВт. Читати повністю >>> 
 
09 - 12 квітня 2019 р. в Києві пройде Чотирнадцята міжнародна виставка «EIA: 
електроніка і промислова автоматизація 2019». Єдина в Україні виставка 
радіоелектронних компонентів, інжинірингу та промислової автоматизації, що 
проводиться спільно з найбільшим форумом енергетики, електротехніки та 
енергоефективності. 
Читати повністю >>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

травень 
 
15-18 травня 2019 році в Києві пройде 3-й Міжнародний фестиваль 
монтажників та проектантів. Опалення, водопостачання, відновлювані джерела 
енергі  , сантехніка - «INSTALL FEST UKRAINE 2019». Це Професіи нии  фестиваль в 
Україні для монтажників і проектантів систем опалення, водопостачання та 
кондиціювання.  Це цілковито новий формат для презентації товару на теплотехнічному і 
сантехнічному ринку. Даний формат орієнтовано тільки на професіоналів в категорії 
відвідувачів «монтажники і проектанти» та категорію учасників «тільки заводи 
виробники/бренди». Організатор: ТОВ «Експо Груп Інтернешнл», ГС «Асоціація 
інсталяторів водопостачання, опалення, кондиціювання». Читати повністю >>> 
 
21 травня 2019 року в Києві пройде VI міжнародна конференція аграрних 
інвесторів «Agri Invest Forum». Організатор: Всеукраїнська аграрна рада. Для 
зручності учасників програма була поділена на три основні частини: бізнес-
секцію, а також фінансову і секцію об’єднаних територіальних громад. У ході 
бізнес-секції ключові вітчизняні та міжнародні експерти, народні депутати та аграрії 
розглядали проблеми невідшкодування ПДВ при експорті олійних, обмеження імпорту 
добрив в Україну та земельної реформи. Читати повністю >>> 
 
23 - 26 май 2019 г. в Киеве пройдет 37 международная выставка ювелирных 
изделий «Ювелир Экспо Украина». Ведущая международная выставка ювелирных 
украшений, центральное отраслевое событие для всех представителей 
ювелирного рынка. Проходящая дважды в году: в мае и ноябре, «Ювелир Экспо 
Украина» собирает лучших представителей ювелирной отрасли со всех регионов Украины 
и зарубежья. Выставка дает возможность ознакомиться с тенденциями развития 
ювелирного искусства, а также приобрести всевозможные украшения из драгоценных 
металлов, изделия с бриллиантами и натуральными камнями, эксклюзивные авторские 
работы с драгоценными камнями, которые представлены известными компаниями и 
частными мастерами-ювелирами. Читать полностью >>>  
 
23 - 26 май 2019 г. в рамках Ювелир Экспо Украина пройдет 25 
специализированная выставка аксессуаров и модных украшений «Салон 
аксессуаров и модных украшений». Читать полностью >>>  
 
23 - 26 май 2019 г. в рамках Ювелир Экспо Украина пройдет 29 
специализированная выставка оборудования для ювелирного производства 
«Ювелир Маш Экспо». Читать полностью >>>  
 
 

 
 
24 - 26 травня 2019 р. в Києві пройде Четверта міжнародна виставка 
електротранспорту та гібридів «PLUG-IN UKRAINE 2019». У всьому світі 
електромобілі та гібриди завойовують симпатії все більшої кількості людей. 
Україна не є винятком і знаходиться в загальному тренді бурхливого зростання продажів 
електромобілів і підвищеного інтересу до техніки з електричним приводом. Завдяки цьому 
з кожним роком стрімко зростає як кількість відвідувачів, так і експозиція виставки Plug-in 
Ukraine. Читати повністю >>> 
 
24 - 26 травня 2019 р. П'ятнадцята спеціалізорована виставка велосипедів, 
комплектуючих, аксесуарів «Велобайк 2019». Велосипед — не тільки засіб 
пересування. А ще це спосіб життя, свобода, фан, адреналін і досить динамічний 
бізнес в усьому світі. Що очікує ринок велосипедів у 2019 році в Україні? Що 
нового представлять провідні виробники велосипедів і аксесуарів для українського ринку? 
Усі тренди велоринку — на традиційній і спеціалізованій виставці VELOBIKE 2019! Читати 
повністю >>> 
 
 
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 
>>> 
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