
 

 

 
Моисей водил евреев меньше: когда Украина  

станет развитой страной 
18.02.2019 

Экономика Украины в 2018 году выросла более чем на 3%, что 
является самым высоким показателем за последние 5 лет. Об этом пишет 
Виктор Авдеенко на портале economy.apostrophe.ua 

 
Однако этого совершенно недостаточно для того, чтобы наша страна хотя бы в 

отдаленном будущем могла претендовать на вхождение в число государств с развитой 
экономикой. Издание "Апостроф" выяснило, что нужно сделать, чтобы Украина совершила 
экономический рывок, и сколько понадобится лет динамичного развития, чтобы 
достигнуть хотя бы уровня Польши. Экономика Украины в 2018 году по сравнению с 
предшествующим годом выросла на 3,2%. Соответствующие оперативные данные 
Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) на днях привел премьер-
министр Владимир Гройсман. Это лучше, чем в 2017 и 2016 годах, когда валовый 
внутренний продукт (ВВП) вырос на 2,5% и 2,3% соответственно, и намного лучше, чем в 
2014 и 2015 годах, в которые наблюдался обвал на уровне 6,8% и 9,8%. Тем не менее такие 
темпы экономического роста явно недостаточны для полноценного прорыва, который 
украинцам время от времени обещают власти. 

 
Есть к чему стремиться. Согласно расчетам Всемирного банка, при нынешних 

темпах Украине потребуется 50 лет, чтобы достичь экономического уровня Польши. А, если 
замахнуться на уровень, скажем, Германии, то здесь нужно настроиться на все 100 лет. 
Даже Моисей водил евреев по пустыне меньше: если кто не помнит, на это у него ушло 
всего 40 лет. Если о Германии пока можно забыть (да и цены у них выше, чего уж там), 
сравнение с Польшей выглядит вполне злободневным – именно в эту страну сегодня 
отправляются на заработки многие из наших соотечественников, мотивируя это более 
высокими зарплатами при сопоставимых ценах. Действительно, с 1 января 2019 года в 
Польше минимальная зарплата составляет 2250 злотых, что по текущему обменному курсу 
составляет около 16 тыс. грн. Украинская минималка с начала года установлена на уровне 
4170 грн, таким образом, разница составляет 3,8 раза. Но минималкой, пусть и польской, 
украинские заробитчане вряд ли удовлетворятся, хотя, очевидно, нашим согражданам 
предлагают не самые высокооплачиваемые работы. В Украине средний размер заработной 
платы в 2018 году был 8800 гривен в месяц, а в начале нынешнего он даже превысил 10 
тысяч гривен. Тем не менее в Польше средняя зарплата в 2018 году составляла более 4500 
злотых или более 32 тысяч гривен. Разница, как говорится, на лицо. Уровень зарплат во 
многом зависит от региона страны и конкретной профессии. Те работы, которые в Польше 
предлагают трудовым мигрантам, в том числе украинцам, в основном оплачиваются ниже, 
чем по среднему уровню - их зарплаты, как правило, составляют около 3000 злотых (более 
20 тысяч гривен). Впрочем, в Украине тоже далеко не все получают среднюю зарплату. 

 
Шаг вперед и два назад. Однако насколько верна оценка Всемирного банка 

перспектив Украины пробиться в число экономически развитых стран? Глава Комитета 
экономистов Андрей Новак считает, что такая оценка является близкой к правде. "Глядя на 
то, что происходило в экономике Украины за годы независимости, а также, глядя на 
динамику Польши, с которой происходит сравнение, действительно, если в Украине ничего 
не будет меняться, и динамика, например, следующих 27 лет будет такой же, что и преды-
дущих 27 лет, то Украина Польшу не догонит никогда, потому что все это время Польша не 
будет стоять на месте и ждать, когда ее будет кто-то догонять, тем более Украина, а будет 
развиваться вместе с Европейским Союзом", - заявил эксперт в комментарии "Апострофу". 
Новак напомнил, что в первые восемь лет независимости в Украине наблюдались высокие 
темпы падения ВВП, а в 2000 году произошел слом тренда, и начался рост. "Но тенденция 
была такой: 3-4 года - рост на несколько процентов, затем обвал - на несколько десятков 
процентов. Последний обвал – 2014-2015 и первая половина 2016 года, когда суммарно он 
составил 22%. После этого рост возобновился, но на считанные проценты", - отметил 
специалист. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании 
Dragon Capital Сергей Фурса, в свою очередь, говорит о том, что оценка Всемирного банка в 
отношении экономического развития Украины не совсем корректна. "Их модель строилась 
на основе 2014 года. С тех пор, на самом деле, было сделано достаточно много, и многое 
изменилось. И темпы преобразований тоже другие и, соответственно, - будущие темпы 
роста. Если мы сейчас не реваншируемся к уровню 2014 года, то, в принципе, результаты 
должны были бы быть несколько иными. Скажем, не 50 лет, а 40", - пояснил он в разговоре 
с изданием. Тем не менее, нынешние экономические показатели совершенно неприемлемы 
для качественного рывка, который бы мог позволить Украине догнать (а, возможно, и даже 
перегнать) Польшу в обозримом будущем. "Понятно, что этого недостаточно. Конечно, это 
лучше, чем минус, лучше, чем ноль. Но это - не то, что позволяет нам догонять мир. Это - 
меньше, чем динамика мировой экономики. Соответственно, если мы отстали, эти цифры, 
как минимум, оставляют нас на месте", - отметил Сергей Фурса. 
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Игра в догонялки. Тогда возникает логичный вопрос: что нужно делать, чтобы у 

Украины все же появилась перспектива "догнать мир"? "При наличии ресурсов, которые 
есть в Украине, мы должны иметь совершенно другой результат, но для этого нужно, чтобы 
у нас появилась стратегия экономического развития. А этого до сих пор нет", - говорит 
Андрей Новак. По словам финансового эксперта Алексея Куща, любая страна, которая 
начинает реформы, должна, прежде всего, определить для себя экономическую модель 
развития. "Она ставит достаточно простые задачи. Для того чтобы в современном мире 
вмонтироваться в глобальные цепочки добавочной стоимости, необходимо отвечать 
определенным качественным параметрам. Поэтому нужно, прежде всего, выигрывать 
борьбу региональную, а затем борьбу групповую. Условно говоря, чтобы Украине стать 
развитой страной, ей нужно сначала победить всех региональных конкурентов, таких как 
Польша, Беларусь, Турция, а потом всех групповых конкурентов - страны, которые 
находятся в списке развивающихся стран", - рассказал он в комментарии "Апострофу". 
Одной из таких стран, отметил Кущ, является Южная Корея, которая прошла все описанные 
выше этапы и сейчас вполне заслуженно именуется развитой страной. "На подлете 
находится Польша. Она также поставила перед собой сначала региональную задачу, 
выиграла конкурентную борьбу у Украины, Беларуси, выиграла у Словакии, выигрывает ее 
сейчас у Венгрии, почти выиграла у Чехии, сейчас выигрывает групповую борьбу, и, как 
говорится, еще чуть-чуть и Польша будет причислена к развитым странам. Поэтому эта 
игра в догонялки - это второй шаг, который нужно сделать после экономической модели", - 
говорит специалист. По словам Куща, в рамках этой модели Украина должна расти на 
уровне 5%+, потому что только такой рост (не ниже) позволяет эффективно бороться с 
бедностью. Оптимальной инфляцией для нашей страны в текущий момент является 
уровень 10-13%, что "помогает расширять номинальный показатель валового продукта и 
доходов". Третий фактор, добавил эксперт, - это курсовая стабильность, "а лучше – 
поступательное укрепление национальной валюты". Он пояснил, что в 2014-2015 годах 
экономика в гривне упала на 16%, но в пересчете по обменному курсу падение было со 180 
до 90 миллиардов долларов, - то есть в два раза. 

 
Все реально. Алексей Кущ отмечает, что рост экономики во многом зависит от 

правильного выбора правительством экономической модели развития. Показатели инфля-
ции, в свою очередь, определяются монетарной политикой Национального банка. Помимо 
прочего, совместные усилия правительства и Центробанка должны быть направлены на 
"комплексное и системное улучшение предпринимательской среды и создание равных и 
прозрачных правил рыночной игры". По его словам, для того чтобы гривна укреплялась на 
5-10% в год, необходим приток прямых иностранных инвестиций от 10 миллиардов 
долларов в год, торговое положительное сальдо товарами (или хотя бы неотрицательное) 
и значительный профицит сальдо торговли услугами. Сергей Фурса также отмечает 
важную роль инвестиций как необходимое условие роста. "Сколько инвестиций к нам 
придет, опять же, зависит от того, сколько мы сделаем. У нас возможен рост и 5% и 7% и 
10%, особенно, если мы будем заниматься детенизацией", - сказал он. По его словам, стране 
необходимо окончательно провести декоммунизацию экономики. Помимо прочего, 
необходимо искоренять коррупцию, внедрять верховенство права, создавать институты. 
Кроме того, говорит специалист, нужно провести приватизацию и "убрать всех силовиков 
от бизнеса - создать службу финансовых расследований". Реально ли все это? Вполне, 
считают эксперты. И тогда догнать Польшу будет проще. "Это будет, скажем, лет 15 - 
условные 15 лет до условной текущей Польши", - заявил Фурса. Алексей Кущ смотрит на 
ситуацию с еще большим оптимизмом: "На самом деле, это – не фантастика. Главное – не 
давать стереотипам окружающей жизни формировать устойчивые комплексы. Я думаю, что 
за 10 лет при правильной модели догнать Польшу вполне реально". 

© Виктор Авдеенко  
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Україна досягла прогресу у сферах енергетики, митної політики,  
торгівлі та цифрової економіки 

20.02.2019 

У 2018 році Україна досягла значного прогресу у приведенні 
національного законодавства у сферах соціальної політики і трудових 
відносин у відповідність до європейського.  

Крім того, Уряд та Парламент завершують виконання умов Угоди у сфері діяльності 
компаній, корпоративного управління та підприємництва. Про це під час презентації Звіту 
про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 році 
повідомила Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. «Також стабільно ми маємо позитивний 
результат з виконання Угоди у сфері енергетики. Прогрес, який ми маємо сьогодні, 
дозволив нам говорити про початок інтеграції ринків. Тобто кроки, зроблені Україною у 
напрямі виконання Угоди у цій сфері, є настільки суттєвими, що сьогодні ми говоримо не 
лише про правову, а й про структурну складову цього процесу», — зазначила представниця 
Уряду. Зокрема, у 2018 році Україна та ЄС досягли згоди щодо оновлення Додатка XXVII до 
УА у сфері енергетики. «Йдеться не лише про ті зобов'язання, які ми будемо 
імплементувати в українське законодавство для того, щоб у нас діяли ті ж норми права і 
регулювання, які діють у європейському просторі. Не в останню чергу ми говоримо і про 
інфраструктурну інтеграцію», – наголосила заступник Міністра енергетики та вугільної 
промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко. За її словами, газова 
інфраструктура України вже досить добре інтегрована в європейський ринок. З іншого 
боку, наша країна повинна імплементувати Угоду про умови приєднання до європейської 
енергосистеми з об'єднанням європейських операторів енергоринку (ENTSO-E). «Це 
означає, що Україна вперше відділиться від історичних приєднань з РФ та Білоруссю і 
об’єднається з ЄС», — підкреслила Наталія Бойко. У митній сфері Україна виконала свої 
зобов’язання на 36%. Нині у цій царині наша країна зосереджена на імплементації в 
українське законодавство чотирьох пунктів. «Мова йде про приєднання до Конвенції про 
режим спільного транзиту (NCTS), запровадження в Україні інституту авторизованого 
економічного оператора (АЕО), питань захисту прав інтелектуальної власності під час 
митного оформлення товарів та ухвалення закону про митний тариф. Це ті чотири пункти, 
які ми станом на сьогодні мали би імплементувати в українське законодавство», — 
наголосила народний депутат України, голова підкомітету з питань митної справи та 
удосконалення Митного кодексу України Тетяна Острікова. Своєю чергою заступник 
Міністра фінансів України Сергій Верланов додав, що в цій сфері є точкові законодавчі речі, 
над якими триває плідна співпраця Кабінету Міністрів, Верховної Ради й Європейського 
Союзу, і вже можна говорити про певні результати. «У 2018 році нам вдалося разом досягти 
відчутного прогресу, зокрема, щодо запровадження в Україні авторизованого економічного 
оператора (АЕО). Ми отримали близько 50 зауважень до законопроекту, опрацювали його з 
експертами ЄС, внесли в Парламент та отримали лист відповідності цього документа 
законодавству ЄС. Також отримали позитивний відгук Єврокомісії щодо законопроекту про 
режим спільного транзиту (NCTS), який має бути схвалений Верховною Радою», — 
поінформував Сергій Верланов. Згідно з Угодою, щороку відбувається поетапне зменшення 
мит. «У нас майже не залишилося ставок мит з Євросоюзом більше 5%. Так, у 2018 році 
Україна отримала на 10 млрд менше мит, ніж у 2017 році. У цьому році ми отримаємо ще на 
10 млрд менше мит», — підсумував Сергій Верланов. Також минулого року Рада асоціації 
привітала прагнення України й надалі наближатися до європейського законодавства у 
сфері цифрової економіки. Сторони розпочали консультації щодо оновлення Додатка Угоди 
17.3. «Телекомунікаційні послуги» до Угоди про асоціацію. Також Уряд схвалив Концепцію 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, яка стала 
фактичною дорожньою картою виконання зобов’язань у сфері цифрової економіки. 
Документ передбачає, у тому числі, реформу системи надання державних адміністративних 
послуг. «Це те, чого очікують громадяни, це впровадження некорупційних ефективних 
електронних послуг, які будуть надаватися в електронному вигляді через електронні 
ресурси органів державної влади», — зазначив заступник Міністра економічного розвитку і 
торгівлі Михайло Тітарчук. Уже в першій половині 2019 року до Києва прибуде оціночна 
місія Європейської Комісії з оцінки правової та інституційної системи для функціонування 
ринку телекомунікаційних послуг України. Кінцева мета всіх трансформацій  — приєднання 
України до цифрового ринку ЄС. Нагадаємо, за підсумками П'ятого засідання Ради асоціації 
Україна – ЄС сторони домовилися поглибити співпрацю у сферах енергетики, митниці, 
торгівлі та цифрової економіки. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Звіти про виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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19.02.2019 

Президент Петро Порошенко під час участі у спеціальному 
засіданні Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з 
початку збройної агресії Російської Федерації проти України 
наголосив, що Україна буде членом Європейського Союзу на НАТО. 

 
 

Глава держави підкреслив, що перемога у війні залежить від єдності і рішучості 
українців та міжнародної коаліції, яка була створена на підтримку України. Він відзначив 
роль Президента Європейської Ради Дональда Туска. «Запам’ятайте його слова, які 
прозвучали щойно з цієї трибуни – не може бути безпечної і демократичної Європи без 
України. Це слова лідера Європейського Союзу скептикам, деякі з яких сидять в цій залі, а 
деякі бігають по телеефірам і кажуть, що ніколи Україну не приймуть в ЄС, ніколи вона не 
буде членом НАТО. Друзі мої, наголошую – і приймуть, і буде», - підкреслив Глава держави. 
Президент зауважив, що нікому і ніколи європейський і євроатлантичний вибір не давався 
такою дорогою ціною, як Україні. «Ніколи і ніхто не сплачував такі великі жертви за цей 
вибір. І треба завжди пам’ятати, що ми живемо в неоплатному боргу перед нашими 
героями. І цей борг спонукає нас, що ми зобов’язані зробити все, щоб їхня боротьба не 
виявилася марною, і щоб ніхто і ніщо не повернуло нас назад, у кайдани Москви», - 
наголосив він. «Зараз дуже популярна фраза, що точка рубікону перейдена – наголошую, що 
вона ніколи не буде перейдена. Ми завжди маємо боротися за наш цивілізаційний вибір, за 
повернення України в родину європейських народів. Так як триста років українці боролися 
за те, щоб зняти з української церкви московське ярмо, так триста років ми маємо бути 
напоготові, щоб не повернути Україні колоніальний статус – колонії або Російської імперії, 
або Радянського Союзу. Ніколи ми цього не допустимо», - додав Глава держави. Петро 
Порошенко зауважив, що нині тривають дні, коли відзначаються роковини розстрілів на 
Майдані і які є психологічно дуже непростими для українців. За його словами, це дні 
прискіпливого аналізу, осмисленої роботи над помилками і обмірковування подальших 
кроків. «Звичайно, є чимало претензій, які я приймаю. І помилок – визнаю – зроблено теж 
багато. Але факт, що за п’ять важких років наша влада ні на крок не відступила від 
європейської і євроатлантичної стратегії, це залишається фактом. Ми були послідовними і 
ніхто не міг звернути нас з вибраного шляху», - сказав він. За його словами, елементи 
стратегії – Угода про асоціацію з ЄС, включно з зоною вільної торгівлі, безвізовий режим, 
перетворення Євросоюзу на найпотужнішого торговельного партнера України, поступове 
переведення всього оборонно-безпекового блоку на стандарти НАТО. «До вступу до ЄС та 
Північноатлантичного альянсу нам ще належить – і ми всі це дуже чітко розуміємо – пройти 
довгу і тривалу дорогу: подолати бідність, досягти критеріїв членства, зробити нашу 
складну домашню роботу. Але, наголошую, вже на сьогодні ми досягли безпрецедентного 
за всю нашу історію зближення з Європою. Ніколи Голова Європейської Ради не виступав 
українською мовою. Дональд, українською з таким європейським оптимізмом, якого бракує 
деяким нашим депутатам», - наголосив Президент. ... 

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

 

Миротворці під егідою ООН можуть стати вирішальним 
фактором для налагодження миру на Донбасі 

20.02.2019 

Російська Федерація спотворила саму ідею і цілі миротворчої операції 
в Україні. Про це заявив Президент на дебатах Генеральної Асамблеї ООН з 
питання: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». 

«Я залишаюсь твердим прихильником того, що багатонаціональна миротворча 
операція під егідою ООН з чіткою метою припинення російської агресії та відновлення 
суверенітету та територіальної цілісності України може стати вирішальним фактором для 
налагодження миру на Донбасі», - заявив Президент Петро Порошенко. Глава держави 
зауважив, що у 2015 р. звернувся з проханням розмістити на території України миротворчу 
місію ООН, однак Росія заблокувала цю ініціативу і відкинула можливість повноцінного 
залучення ООН до врегулювання конфлікту. «Ми готові до конструктивного обговорення 
цієї ініціативи. І технічна оціночна місія, яку Генеральний секретар ООН міг би направити 
на Донбас для розробки відповідних варіантів, безумовно, допомогла б цьому 
обговоренню», - підкреслив Президент. Для України принциповим є те, що будь-яке 
рішення про створення миротворчої операції на Донбасі має поширювати її мандат на всю 
окуповану територію, включаючи кордон, і передбачати виведення російських військ та 
їхньої зброї з української території, а також розпуск усіх незаконних органів та структур. 
«Важливо також, щоб будь-яка миротворча операція базувалася на ключових миротворчих 
принципах ООН – насамперед, вона має бути безсторонньою, неупередженою і 
нейтральною. Хочу запевнити, що така місія не суперечить Мінським домовленостям, як це 
намагається представити Росія. Натомість, це б сильно допомогло у тому, щоб примусити 
Росію сумлінно виконати Мінські домовленості», - зауважив він. Президент підкреслив, що 
Україна завжди демонструвала добру волю та реальні кроки у їх виконанні, однак у 
відповідь – триваюча агресія. «Бо Росія взагалі не зацікавлена у врегулюванні конфлікту. Їй 
байдужі і Донбас, і Крим. Їй потрібна вся Україна для відновлення другої версії Радянського 
Союзу. Український народ не збирається відмовлятися від своєї здобутої дорогою ціною 
незалежності і ставати на коліна перед агресором», - наголосив Глава держави. Рросійська 
агресія закінчиться, як тільки кремлівське керівництво вирішить її зупинити і вивести свої 
війська з території України та повернути контроль над українсько-російським державним 
кордоном тим, кому він належить. Відзначимо, Президент України на дебатах наголосив, що 
Росію потрібно поставити на місце і почати з позбавлення її права вето в Раді безпеки ООН, 
принаймні, в питанні російської агресії проти України. Глава держави сказав, що Україна – 
миролюбна нація без планів експансії або територіальних претензій. «Ми не зазіхнули на 
жоден сантиметр суверенітету і територіальної цілісності Росії. Максимальна повага до 
Статуту ООН і до Гельсінських принципів ОБСЄ була основою нашої зовнішньої політики з 
моменту здобуття незалежності», - зазначив він. Президент нагадав, що у грудні 1994 р. в 
Будапешті Україна відмовилася від третього в світі арсеналу ядерної зброї в обмін на 
гарантії безпеки. Однак у 2014 р. у відповідь на українську добру волю одна із підписантів 
Будапештського меморандуму – Російська Федерація – «встромила Україні ніж у спину». 
«Удавшись до військової агресії проти України, Росія порушила всі можливі основоположні 
норми і принципи міжнародного права, включаючи Статут ООН. Статут, який доручає 
членам Ради Безпеки підтримувати міжнародний мир і безпеку, а не розв'язувати 
конфлікти у всьому світі», - наголосив Петро Порошенко. «Що ж може зробити міжнародна 
спільнота щодо Росії? Наприклад, у 1939 р. за свою агресивну поведінку Москва була 
виключена з Ліги Націй – правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити 
Росію на місце –  почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання 
російської агресії проти України?», - додав Глава держави. Президент наголосив, що для 
принесення миру в Україну і напрацювання тривалого рішення у протидії російській агресії 
в березні 2015 року звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням розмістити на території 
України миротворчу операцію під егідою ООН, і цю ініціативу заблокувала РФ. 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Виступ Президента України на спец- 
засіданні 73-ї сессії Генеральної Асамблеї ООН >>> 

За матеріалами president.gov.ua 
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Нашою національною ідеєю має стати побудова  
сильної та успішної України 

 
01.03.2019 

Національною ідеєю України має стати побудова сильної, 
економічно розвинутої і успішної України. Про це сказав Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман, виступаючи на форумі «Острог 
Forum 2019.  

 
 

Національна безпека України: синергія економіки та освіти»». Захід відбувся в 
Національному університеті «Острозька академія». Глава Уряду відвідав заклад і взяв 
участь у форумі в рамках своєї поїздки до Рівненської області. Глава Уряду наголосив, що 
історія відновлення Острозької академії, яка ще у XVI столітті була одним з провідних 
навчальних закладів Східної Європи, а потім на довгі роки втратила свій статус, багато в 
чому нагадує історію України. І держава, і академія переживали часи злету і часи зневіри. 
Проте віра у майбутнє і віра в успіх згуртувала людей, і тепер в Україні є провідний 
навчальний заклад і сама держава відновлюється. «Національною ідеєю для нас має стати 
побудова успішної, заможної і сильної держави, – сказав Володимир Гройсман. – Ми можемо 
говорити про свої претензії на регіональне лідерство. Ми маємо все необхідне, а головне – 
наш людський капітал». Прем’єр-міністр зазначив, що розвиток освіти в цьому контексті 
відіграє ключову роль. Саме він дає поштовх до зміцнення держави і досягнення цілей, які 
полягають у тому, аби забезпечити високі стандарти життя та стати учасником світової 
системи колективної безпеки. І так само, наголосив Глава Уряду, важлива участь молоді у 
всіх процесах. «Коли кажуть, що ви, молодь, – наше майбутнє, вас недооцінюють. Молодь – 
це наше сьогодення. Важливо, аби молоді люди сьогодні були активними, брали участь у 
суспільному житті, формували себе як особистості. Без молоді в Україні якість життя буде 
знівельована», – наголосив Володимир Гройсман. За його словами, зміни, які проходять 
сьогодні в Україні, – непрості і тривалі. А загрози, які переживає країна, – значні. «Наш ворог 
сьогодні робить все, аби ми час від часу зневірювалися і ставили собі питання: а може, у нас 
не вийде? Я стверджую: все вийде! Ми все зможемо. Я вірю в те, що разом ми зробимо 
Україну сильною, відновимо історичну справедливість. Перемога буде за нами», – сказав 
Прем’єр-міністр. Відзначимо, Уряд України протягом останніх років проводить 
фундаментальні реформи, які формують нову систему побудови країни. Про це сказав 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі «Свободи слова» на телеканалі ICTV. 
Темою програми став звіт Уряду за 2018 рік та плани на 2019 рік. Починаючи свій виступ, 
Глава Уряду вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні Майдану, які віддали свої життя під 
час подій Революції Гідності, та українських героїв, які загинули на фронті на сході України. 
«Я розумію, як важко сьогодні рідним і близьким. Цей біль не загоїться. Єдине, що треба 
пам’ятати – все було недаремно», - сказав Володимир Гройсман. Говорячи про звіт по роботі 
Уряду, Прем’єр-міністр наголосив, що цифри – це не бравада, а зріз життя країни за рік та 
результат урядових рішень, пов’язаних в тому числі з вирішенням проблем, які стояли 
перед країною роками. «Ми домоглися макроекономічної стабілізації, далі плануємо 
економічне зростання, - сказав Володимир Гройсман. – Ми не робимо щось на місяць чи два. 
Ми робимо системні рішення». Такими системними рішеннями Глава Уряду назвав реформу 
децентралізації, запровадження політики енергоефективності тощо. Нагадаємо, Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман вважає, що точками зростання для економіки є 
щонайменше чотири сектори, а саме: агросектор, металургія, інформаційні технології та 
енергетика. Про це він сказав в інтерв’ю порталу Liga.net. Глава Уряду нагадав, що 
економічне зростання продовжується три роки поспіль, і провідні бізнес-асоціації мають 
оптимістичні прогнози щодо інвестування. «Ми заклали фундамент, - сказав Володимир 
Гройсман. - Агросектор. Звідти ми отримуємо 39% валютної виручки.  В металургії маємо 
зростання не лише з точки зору сировини, але й переробки. Є потенціал у IT-сектору та в 
енергетиці - альтернативна енергетика, зокрема. Питома кількість відновлювальної 
енергетики може зрости з 3 до 12% до 2035 року». 
 

Читати повністю >>> 
 

Дивіться відео: Ефір «Свободи слова» на 
телеканалі ICTV >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ  
 

Аби перетворити Україну на регіонального лідера, потрібна  
консолідація всіх рівнів влади 

28.02.2019 

Якою ми хочемо бачити Україну у наступні 5 років? Україна 
має стати регіональним лідером серед східноєвропейських держав. 
І це є дуже потужним сигналом для всіх без винятку органів влади – 
як центральних, так і місцевого самоврядування.  

 

 
«Ми маємо консолідувати наші зусилля на 5 ключових напрямках. У першу чергу – це 

розвиток сільської території. Ми говоримо про інфраструктуру, про надання послуг, але й 
говоримо про те, що саме ті 3 мільйони тонн зернових, які сьогодні вирощуються на 
Кіровоградщині, мають йти на переробку і давати більшу маржу, виходити на європейські 
ринки вже з доданою вартістю. Тому саме напрямок переробки усіх експортних категорій 
сільгосппродукції – від зерна, кукурудзи, соняшника, сої до городини, ягід, а також м'яса та 
молока – є запорукою зростання аграрного сектору та виходу на світові ринки в іншій 
якості. Крім того, недооціненим є потенціал фермерських господарств, який потрібно 
розвивати», – зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України Геннадій Зубко на Раді регіонального розвитку в Кропивницькому. Другий 
напрямок – це розвиток людського потенціалу. Крім збільшення доходів, зростання 
мінімальної і середньої заробітних плат дуже важливим є навчання людей. Адже світові 
вимоги до аграрного бізнесу зараз є жорсткими і дуже швидко змінюються. «Ми маємо 
навчити не тільки голів ОТГ та керівників ОМС, а й малий і середній бізнес, який має 
ефективно залучати інвестиції», – підкреслив Геннадій Зубко. Серед ключових напрямків 
Віце-прем’єр-міністр також назвав туризм і розвиток інновацій та інвестицій. «ІТ-галузь 
для України є надважливою, вона має активно включатись, наприклад, в інжиніринг у 
сільському господарстві, що дозволить впроваджувати нові програмні продукти, технології 
і процеси як в управлінні технічними лініями, так і сільгоспмашинами», – пояснив Геннадій 
Зубко. І останнє – це загальноукраїнська солідарність. «У нас не повинні мати особливих 
преференцій міста-мільйонники чи області з найвищим ВВП. Сьогодні є один посил – нам 
потрібно зробити кроки, які дозволять вирівняти можливості територій по залученню 
інвестицій. І якраз Кіровоградщина демонструє хороші приклади і щодо залучення 
інвестицій, і щодо розвитку можливостей», – наголосив урядовець. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

Ми вийшли на траєкторію стабільного зростання  
економіки і соцстандартів 

01.03.2019 

За останні 4 роки Україна з переддефолтного стану вийшла на 
траєкторію стабільного зростання економіки і соціальних стандартів. 
Про це в ефірі телеканалу «ZIK» заявив Віце-прем’єр-міністр України 
Павло Розенко. 

«Ми прийшли у розпал воєнної агресії Росії проти України, коли протягом декількох 
місяців був анексований Крим і захоплена значна частина Донецької і Луганської областей. 
На рахунках казначейства попередня влада залишила декількасот тисяч гривень, в той час 
коли видатки лише Пенсійного фонду складають близько 15 мільярдів гривень щомісяця. У 
цей непростий час ми змогли не лише зберегти державу як інституцію. Зокрема, у 
соціальній політиці ми змогли забезпечити, навіть у найкритичніші моменти, вчасну 
виплату пенсій і соціальних допомог. А вже з 2016 року ми почали хоч і поступове, але 
системне підвищення соціальних стандартів», - сказав Павло Розенко. «Зараз ми вже 
вийшли на траєкторію повноцінного і стабільного підвищення соцстандартів і увійшли в 
той період, коли протягом двох останніх років економіка показує стабільне зростання, у нас 
з’являється ресурс і ми можемо реально підвищувати заробітні плати і пенсії. Ми зробили 
велику роботу, щоб уникнути дефолту країни і перейти до того, щоб реально підвищувати 
рівень життя українців», - наголосив Віце-прем’єр-міністр. Відзначимо, 20 лютого Кабінет 
міністрів України своїм розпорядженням затвердив план заходів щодо виконання "Стратегії 
подолання бідності" на поточний рік. Ми поцікавилися, які нововведення, здатні, на думку 
уряду, підняти рівень життя в країні, заплановані на цей рік. Одним із шляхів подолання 
бідності в уряді вважають підвищення рівня зайнятості населення. Ціла низка заходів 
річного плану лежать саме в площині працевлаштування. Так, з цього року в Україні почав 
роботу інститут кар'єрного радника. Тобто здобувачеві роботи тепер допомагатимуть 
персональні консультанти. Передбачається, що при такому індивідуальному підході 
співробітники центру зайнятості зможуть краще вивчити потреби здобувача, зрозуміти 
його сильні і слабкі сторони, а значить, швидше допоможуть йому знайти роботу. Нова 
система надання допомоги в працевлаштуванні повинна запрацювати на повну силу з 
липня. Можливо, цього року буде нарешті створено загальнодержавний онлайн-реєстр 
вакансій. Планується, що інформація в цьому реєстрі оновлюватиметься в режимі 
реального часу, а доступ до нього буде абсолютно вільним. Відповідальними за цей реєстр 
будуть Мінсоцполітики та Державна служба зайнятості. Варто зауважити, що такий реєстр 
передбачалося створити ще 2018 року. І на сайтах принаймні деяких центрів зайнятості 
вже давно розміщуються вакансії і резюме. Тільки ось з рівнем зарплат в ці вакансії – не 
дуже... Наприклад, на сайті Київського центру зайнятості серед більш ніж 70 тис. вакансій 
ми виявили лише одну, де пропонувалася зарплата на рівні середньої за регіоном (в січні 
2019 року середня зарплата в Києві становила 16,5 тис. грн). Цілу низку заходів уряд 
запланував, щоб стимулювати роботодавців працевлаштовувати недостатньо 
конкурентоспроможні верстви населення: інвалідів, випускників вузів, людей 
передпенсійного віку, ветеранів АТО. Планується ухвалити закон про субсидування 
роботодавця, який створюватиме нові робочі місця спеціально для таких категорій. Розмір 
субсидії повинен покривати витрати роботодавця на створення цих робочих місць. Судячи з 
плану дій, цього року уряд також має намір активно підвищувати самозайнятість 
населення, в т.ч. сільського. При обладміністраціях планується створити "спеціалізовані 
консультаційні центри з питань організації та ведення власної справи". У сільській 
місцевості проводити роботу з популяризації малого підприємництва, фермерського та 
сімейного бізнесу і т.д.  Цікаво, що як один із заходів щодо подолання бідності записано: 
"Розробити механізм залучення до системи державного соціального страхування, 
насамперед пенсійного, зацікавлених осіб, зайнятих в особистих селянських 
господарствах". Тобто механізму, який змусить платити пенсійні внески безробітних 
сільських жителів, які заробляють продажем вирощеної на присадибній ділянці продукції. 
Планується також підвищити рівень сплати ЄСВ з боку фермерів. Причому сімейним 
фермерським господарствам обіцяють навіть "державну фінансову допомогу для 
компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". 
Цього року також триватиме робота уряду щодо детінізації зайнятості і доходів. Зокрема, 
планом передбачено "проведення на постійній основі інформування населення 
працездатного віку з метою оформлення зайнятості". Як уже писав сайт "Сегодня", 
нещодавно Мінсоцполітики оприлюднило проект закону, який покликаний стимулювати 
ФОПи оформляти свої віднтодавцями за допомогою трудових договорів. Як наслідок, 
повинні зрости податкові надходження до бюджету від ЄСВ та податку на прибуток. Однак 
уряд не лише стимулюватиме українців більше працювати, щоб скоротити відсоток 
бідності. Планується також низка заходів щодо підвищення добробуту людей за рахунок 
соціальних виплат. Один з напрямків боротьби з бідністю звучить майже по-
соціалістичному: "Зменшення економічно необґрунтованої нерівності і сприяння 
утвердженню принципу соціальної справедливості в системі розподілу доходів". Але за цим 
формулюванням ховається робота щодо зміни мінімальних соцстандартів, зокрема 
прожиткового мінімуму, пенсій і зарплат. Судячи з плану, уряд нинішнього року має намір 
принаймні почати формувати прожитковий мінімум за новою методикою – з урахуванням 
досвіду європейських країн. Хоча, як ми писали раніше, стандарту ЄС відносного 
прожиткового мінімуму не існує. Тому що в більшості європейських країнах відсутнє саме 
поняття "прожитковий мінімум". Розмір соціальної допомоги в одних державах було 
встановлено багато років тому за погодженням з профспілками і регулярно індексується на 
відсоток інфляції. В інших розмір соціальних виплат вираховується як відсоток від 
мінімальної зарплати і т.д. І лише кілька європейських країн – як відсоток від споживчого 
кошика. Але при цьому у всіх країнах розраховується "чесний" споживчий кошик, який 
включає від 300 до кількох тисяч найменувань і тому набагато багатший, ніж у нас. У 
програмі подолання бідності на 2018 рік уряд зобов'язувався наблизити прожитковий 
мінімум до його фактичного розміру, але цього, як бачимо, не сталося. 2019 року в Кабміні 
беруть на себе зобов'язання "опрацювати пропозиції щодо внесення змін до методології 
визначення прожиткового мінімуму" і організувати роботу науково-громадської 
експертизи, яка повинна запропонувати новий набір продуктів харчування, 
непродовольчих товарів і послуг для підрахунку справедливого розміру прожиткового 
мінімуму. А ось наблизити мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму 
(принаймні до того розміру, який вважається зараз) вдалося. Такий пункт теж містився в 
програмі уряду з подолання бідності на 2018 рік. 2019-го планується розробити галузеві 
стандарти оплати праці і продовжувати поетапне підвищення оплати праці бюджетникам і 
працівникам різних галузей економіки. Щоправда, якими темпами – не повідомляється. 
Стосовно пенсіонерів, то основним пунктом щодо підвищення їх доходів 2019 року стоїть 
індексація, яка запланована з 1 березня. Крім того, нинішнього року планується ухвалити 
закон, який стане підставою для запровадження накопичувальної системи пенсійного 
страхування (очевидно, вже наступними роками). Також, згідно з планом, зменшити рівень 
бідності допоможе розвиток різних послуг в сільській місцевості. Наприклад, 
інтернетизація сіл і доступ сільського населення до електронних сервісів, розвиток 
пересувної торгівлі, прихід профтехосвіти і туристичних послуг до української "глибинки" і 
т.п. 

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

 
 
 

 
Г.ЗУБКО 

 
П.РОЗЕНКО 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/mi-ne-robimo-shchos-na-misyac-chi-dva-mi-prijmayemo-sistemni-rishennya-volodimir-grojsman-na-svobodi-slova
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-pro-tochki-zrostannya-ekonomiki-agrosektor-metalurgiya-it-ta-energetika
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/nashoyu-nacionalnoyu-ideyeyu-maye-stati-pobudova-silnoyi-i-uspishnoyi-ukrayini-volodimir-grojsman
https://www.youtube.com/watch?v=9JdcQml-1i0
https://www.youtube.com/watch?v=9JdcQml-1i0
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/abi-peretvoriti-ukrayinu-na-regionalnogo-lidera-potribna-konsolidaciya-vsih-rivniv-vladi-gennadij-zubko
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/kak-pravitelstvo-namereno-borotsya-s-bednostyu-v-etom-godu-1227034.html
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/kak-pravitelstvo-namereno-borotsya-s-bednostyu-v-etom-godu-1227034.html
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/kak-pravitelstvo-namereno-borotsya-s-bednostyu-v-etom-godu-1227034.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/pavlo-rozenko-mi-vijshli-na-traektoriyu-stabilnogo-zrostannya-ekonomiki-i-socstandartiv
http://www.kmu.gov.ua/
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 МІНІСТРИ. МІНІСТЕРСТВА & ВІДОМСТВА 
 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.  

 
Аудиторами Вінниччини за січень 2019 р відшкодовано 

 втрат на понад 8,6 млн грн 
20.02.2019 

Фахівці Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій 
обл. впродовж січня забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат 
фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму понад 8,6 млн грн. 

До правоохоронних органів передано матеріали трьох заходів державного 
фінансового контролю, за результатами розгляду яких розпочато 5 досудових розслідувань 
та вручено 11 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення. У 7-ми випадках до установ та організацій, під час ревізій яких виявлено 
порушення бюджетного законодавства, застосовані фінансові санкції у вигляді 
попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства, призупинення 
бюджетних асигнувань та операцій із бюджетними коштами. За результатами заходів 
державного фінансового контролю керівники місцевих органів влади, підприємств, установ 
та організацій прийняли 46 управлінських рішень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій обл. 

 
Відбувся публічний звіт Голови АРМА  

Антона Янчука 
26.02.2019 

В понеділок, 25 лютого 2019 року відбувся публічний звіт Голови 
Агентства з розшуку та менеджменту активів Антона Янчука про підсумки 
діяльності відомства у 2018 році. 

А. Янчук презентував інформацію про основні результати діяльності АРМА щодо 
реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, 
використання коштів державного бюджету, а також організаційної структури Агентства. 
Представляючи інформацію щодо реалізації АРМА функції виявлення та розшуку активів, А. 
Янчук відзначив, що у 2018 році було розглянуто 1064 звернення з виявлення та розшуку 
активів від правоохоронних органів України, для порівняння – у 2017 році 69 звернень. 
Найбільше звернень надійшло від органів прокуратури – 493, Національної поліції України 
– 275, Національного антикорупційного бюро України – 134, Служби безпеки України – 85, 
Державної фіскальної служби – 71, судів – 5. Під час опрацювання звернень у 2018 році 
АРМА виявлено та розшукано активи як на території України, так і за її межами, з метою їх 
арешту і конфіскації, зокрема: корпоративні права – частки у статутних капіталах компаній 
вартістю 21160 млн грн, цінні папери вартістю 557 млн грн, 7093 об’єктів нерухомості, 3758 
транспортних засобів, 4457 земельних ділянок, 848 фактів володіння правами на винаходи, 
торгові марки, 950 одиниць сільськогосподарської техніки, 2522 одиниці іншого майна, 357 
млн грн, 97,8 млн дол. США, 1,9 млн євро. "У результаті опрацювання інформації про активи, 
які були виявлені АРМА, за зверненнями правоохоронних органів було накладено арешти 
на понад 220 об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 500 млн грн. Це не поганий 
результат для початку", - наголосив Голова відомства. У рамках транскордонного обміну 
інформацією у 2018 році АРМА направлено 81 звернення стосовно виявлення та розшуку 
активів в межах кримінальних проваджень за запитом правоохоронних органів. До АРМА 
надійшло 15 запитів від іноземних органів стосовно виявлення та розшуку активів, зокрема 
від Великої Британії, Латвії, Польщі, Португалії, Британських Віргінських островів, 
Німеччини, Італії, Франції, Ізраїлю, Литви, Молдови, Данії та Бельгії. Це свідчить про 
міжнародне визнання АРМА. «Станом на сьогодні АРМА доєдналась до всіх існуючих на 
планеті глобальних транскордонних мереж з обміну даними про розшук активів", - 
акцентував увагу А. Янчук. Звітуючи про виконання відомством функції управління 
арештованими активами, Голова АРМА повідомив, що на кінець 2018 року ухвалами слідчих 
суддів в управління Агентству передано 646 різноманітних об’єктів, арештованих у рамках 
кримінальних проваджень, з них: 57% – передано в управління за договором, 42% –
знаходяться на різних стадіях опрацювання, 1,24% – реалізовано. Серед найбільших 
активів, переданих АРМА в управління управителям на підставі договорів, – 
Новороздільська та Новояворівська ТЕЦи у Львівській області, 4 поверхи в БЦ «Гулівер», 
понад 100 об’єктів нерухомості у 18 обласних центрах України, які належать групі компаній 
«АІС», Одеський ЦУМ та готель «Чорне море» в м. Одесі. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби АРМА 

 
ДРС проводиться постійна робота щодо  

удосконалення дозвільних процедур 
01.03.2019 

Ми продовжуємо знайомити наших читачів з основними 
результатами роботи ДРС у 2018 році. Нагадаємо, публічний звіт Голови 
Державної регуляторної служби України відбувся 20 лютого 2019 року.  

Раніше ми вже детально розповідали про звернення бізнесу стосовно проблемних 
питань видачі документів дозвільного характеру в окремих сферах у 2018 році, та про те, як 
у 2018 році ДРС працювала над недопущенням додаткових для бізнесу дозвільних 
процедур. Також пропонуємо знайомитись із деталями повного звіту ДРС за 2018 рік. У 
2018 році представники ДРС разом з фахівцями інших центральних органів виконавчої 
влади, брали участь у нарадах з питань внесення змін до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.10.2011  № 1107. Наприкінці року ДРС розглянула розроблений 
Мінсоцполітики проект Змін до вказаного Порядку, яким передбачається скорочення 
переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної, експлуатація (застосування) яких 
вимагає наявності дозволів, розширення переліку таких машин, механізмів, устаткування, 
експлуатація (застосування) яких може виконуватися на підставі декларації відповідності 
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, розширення 
переліку робіт підвищеної небезпеки, які можуть виконуватися на підставі подання 
зазначеної декларації, а також спрощення процедури продовження строку дії дозволів. За 
результатами розгляду до Мінсоцполітики направлено пропозиції та зауваження для 
врахування при доопрацюванні проекту змін до Порядку. В рамках узагальнення практики 
законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру підготовлено та 
розміщено на сайті ДРС інформацію щодо введення в дію Закону України від 23.05.2017 № 
2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля», яким встановлюються правові та організаційні 
засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, 
забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження 
господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням 
державних, громадських та приватних інтересів. На реалізацію цього Закону ДРС 
долучалась до опрацювання проектів постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на 
приведення дозвільних процедур у відповідність до вимог Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля». Також в дозвільній системі існує багато проблемних питань, 
пов’язаних з видачею окремих документів дозвільного характеру місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Так, дозволи на розміщення 
зовнішньої реклами уповноважені видавати місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування, що потребує координації їх дій.  … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДРС 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 НАБУ 
 

 
 

НАБУ знайшло прояви української корупції  
в 65 країнах світу 

20.02.2019 

Майже півтисячі запитів про міжнародну правову допомогу 
надіслало НАБУ до компетентних органів інших держав. Із них лише у ІІ 
півріччі 2018-го — 118, із яких на 52 надана відповідь.  

Мета запитів - з’ясувати обставини вчинення корупційних злочинів, в результаті 
яких завдано шкоди інтересам України. Потреба у міжнародній комунікації викликана тим, 
що більшість корупційних схем, насамперед пов’язаних із діяльністю держпідприємств та 
реалізацією національних проектів, передбачає участь компаній, що зареєстровані за 
кордоном. Зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову 
частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти 
та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів. Ці 
деталі детективи НАБУ з’ясовують під час досудових розслідувань. Прикладами криміналь-
них проваджень НАБУ, розслідування яких привело детективів за кордон, є: заволодіння 
247 млн грн ДП «АМПУ», завдання $12,87 млн збитків ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія», завдання $60,5 млн збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація». 
НАБУ і САП попередньо підрахували, що через корупцію, в якій задіяно іноземних 
контрагентів, державним інтересам завдано збитки на суму близько 7 млрд грн. Такі дані 
наводяться у Звіті про діяльність НАБУ за ІІ півріччя 2018 р. Українська корупція залишила 
слід у 65 країнах світу. Найчастіше детективам доводиться звертатися по допомогу до 
правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії. Зі свого боку НАБУ 
також намагається оперативно реагувати на запити, отримані від закордонних колег: 90% 
із них виконані. Нагадуємо, 8 лютого 2019 року Директор НАБУ презентував Звіт про 
діяльність НАБУ за ІІ півріччя 2018 р. За звітний період про підозру повідомлено 44 особам, 
стосовно дій 61 особи розслідування завершено, до суду скеровано 28 справ. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: У 48 справах від НАБУ і САП 
судовий розгляд не розпочато >>> 

За матеріалами НАБУ 
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Зареєстровано Вищий антикорупційний суд  
як юридичну особу 

25.02.2019 

Відповідно до статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус 
суддів" 22 лютого 2019 року здійснено державну реєстрацію новоутвореної 
юридичної особи – Вищого антикорупційного суду. 

Ідентифікаційний код юридичної особи – 42836259. Місцезнаходженням юридичної 
особи визначено: м. Київ, вул. Липська, буд. 18/5. Наразі тривають інші заходи стосовно 
забезпечення необхідних дій для належного початку роботи Вищого антикорупційного 
суду та представництва такого суду, як органу державної влади, у зносинах з іншими 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та 
юридичними особами. Відзначимо, 20 лютого 2019 року у приміщенні Державної судової 
адміністрації України відбулася робоча зустріч Голови ДСА України Зеновія Холоднюка з 
представниками міжнародних донорських організацій, де обговорено питання створення 
Вищого антикорупційного суду. У зустрічі взяли участь: голова Антикорупційної ініціативи 
ЄС Катерина Ткешелашвілі, експерт Антикорупційної ініціативи ЄС Клеменс Мюллер, 
керівник Програми USAID  "Нове правосуддя" Девід Вон, заступник  керівник Програми 
USAID  "Нове правосуддя" Наталія Петрова, експерти Програми USAID  "Нове правосуддя" 
Маркус Зіммер, Тімоті Діббел, директор IDLO в Україні Леван Дучідзе, представник  
делегації ЄС в Україні Генрік Ларсен, представник посольства США в Україні Олена Кустова, 
головний національний експерт Проекту ЄС "Право-юстиція" Оксана Матіяш, національні 
експертки з правових питань Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Марта Басистюк, 
Катерина Гай, радник з правових питань Програми USAID "Нове правосуддя" Ольга 
Ніколаєва, фахівці ДСА України. Як відомо, процес формування Вищого антикорупційного 
суду знаходиться на завершальному етапі і Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
спільно з Громадською радою міжнародних експертів незабаром приймають рішення про 
надання рекомендацій кандидатам на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. Тому, 
поряд з добором суддів, особливої уваги потребує питання забезпечення діяльності суду, 
зокрема, добору апарату суду, ремонт та реконструкція приміщень для розміщення суду, 
забезпечення безпеки у суді, тощо. Нагадаємо, Державною судовою адміністрацією України 
прийнято рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника апарату 
Вищого антикорупційного суду до призначення керівника апарату цього суду згідно з 
процедурами, визначеними законодавством про державну службу (з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів"). Тимчасово 
виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює дії щодо реєстрації новоутвореного 
суду як юридичної особи, забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи 
та представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. 
Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює вказані повноваження 
керівника суду як юридичної особи до моменту призначення, обрання чи переведення на 
посаду судді такого суду щонайменше одного судді та продовжує здійснювати виконання 
обов’язків керівника апарату суду до призначення відповідного керівника апарату суду 
згідно з процедурами, визначеними законодавством про державну службу, з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Наказом 
Державної судової адміністрації України від 19 лютого 2019 року № 56/к тимчасово 
виконуючим обов’язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду призначено 
Жукова Олексія Володимировича. Жуков О. В. з 28 березня 2018 року обіймає посаду 
заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності – начальника 
відділу адміністрування нерухомим майном Державної судової адміністрації України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Державної судової адміністрації України 
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Розпочалися консультації з Групою експертів НАТО із  
розбудови системи національної стійкості 

19.02.2019 

Упродовж трьох днів понад 70 українських держслужбовців із 24 
державних відомств братимуть участь у спільних консультаціях щодо 
розбудови системи національної стійкості із Групою експертів НАТО.  

Відкриваючи захід, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що цьогорічні консультації є 
унікальними, адже мають на меті розв’язати не ситуативну проблему, а розробити 
ефективну, попереджувальну систему національної стійкості саме на стратегічному рівні. 
«Сучасні загрози еволюціонують із неймовірною швидкістю. Відтак і реакція має бути 
відповідною. Україна має унікальний досвід, адже 5 років безперервних гібридних атак 
неабияк загартували наш «імунітет». Однак для того, щоб стійкість не залишалася 
спонтанною і реактивною, ми і маємо створити далекоглядну систему захисту на 
стратегічному рівні», – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе. За словами Віце-прем’єр-
міністра, для ефективного функціонування такої системи необхідно, насамперед, три перші 
кроки: створити єдину систему міжвідомчої координації, підготувати правову основу для 
функціонування національної системи стійкості (через  відповідні стратегічні документи та 
рішення), а також підготувати  висококваліфікованих фахівців із питань розбудови системи 
національної стійкості. «Сьогодні ми вперше об’єднуємо досвід країн НАТО з нашим 
власним, аби оцінити стан вітчизняної системи стійкості, а також закласти підвалини нової, 
ефективної системи. Переконана, що ця важлива робота допоможе нам упевненіше 
рухатися до євроатлантичного майбутнього» , – підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе. ... 

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

 
Президент України провів зустріч з Головою 73-ї сесії  

Генеральної Асамблеї ООН 
20.02.2019 

Президент України в рамках робочого візиту до США провів зустріч 
з Головою 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Міністромзакордонних 
справ і міграції Еквадору Марією Фернанда Еспіноса Гарсес. 

Співрозмовники обговорили конкретні кроки з метою забезпечення імплементації 
резолюцій Генеральної Асамблеї, ухвалених протягом останніх років у контексті протидії 
російській агресії. Марія Фернанда Еспіноса Гарсес висловила солідарність з Україною у 5-
ту річницю вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні. Президент України також звернув 
увагу на декларацію з нагоди вшанування 85-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 
рр., підготовлену українською стороною та поширену у якості офіційного документа 73-ї 
сесії ГА ООН. У цьому контексті Глава Українською держави наголосив на важливості 
проведення в ООН відповідних тематичних дебатів. Нагадаємо, 14 січня 2019 року Україна 
передала свої письмові зауваження та позицію (далі - Письмова заява) до Міжнародного 
Суду ООН (далі – МС ООН) у відповідь на заперечення Російської Федерації з приводу 
відсутності в Суду юрисдикції розглядати міждержавний спір щодо застосування та 
тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та 
Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. У своєму позові до 
МС ООН Україна вимагає від Російської Федерації відшкодування збитків за триваючі і 
систематичні порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 
та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. У червні 2018 
року Україна подала Меморандум на підтримку своїх вимог, що супроводжуються широким 
переліком задокументованих доказів серйозних порушень Росією вищезгаданих конвенцій. 
Росія подала свої заперечення з приводу юрисдикції до МС ООН у вересні 2018 року. 
Письмова заява України, яка передана сьогодні до МС ООН, переконливо демонструє, що МС 
ООН має юрисдикцію розглядати усі позовні вимоги України. По-перше, Україна заявляє, що 
дотрималась усіх необхідних вимог досудового врегулювання спору, що надає МС ООН 
юрисдикцію розглядати спір з Російською Федерацією щодо застосування та тлумачення 
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції 
про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. По-друге, Україна доводить, що більшість 
заперечень Російської Федерації є неприйнятними на попередньому етапі розгляду справи, 
оскільки вони можуть розглядатись під час заслуховування справи по суті. По-третє, 
Україна вказує, що питання стосовно тлумачення конвенцій мають вирішуватись на етапі 
розгляду справи по суті. Якби навіть Суд розглядав такі спори під час винесення рішення 
щодо наявності юрисдикції, то всі вони були б вирішені на користь України. Україна 
ініціювала свій позов проти Російської Федерації в січні 2017 року.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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ЄС розробляє програми для підтримки  
Приазов'я 

19.02.2019 

Євросоюз готує нові заходи для підтримки українських територій 
поблизу Азовського моря. Про це заявила Верховна представниця ЄС із 
зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. 

"Ми обговорили подальші елементи підтримки, яку ми можемо надати, особливо для 
територій в регіоні Азовського моря", - зазначила Могеріні  за підсумками засідання Ради 
ЄС у понеділок, 18 лютого. Вона нагадала, що у кінці січня - на початку лютого українське 
Приазов'я відвідали чиновники ЄС. За результатами цього візиту в Брюсселі і визначали 
сфери подальшої пітримки. За словами Могеріні, в першу чергу йдеться про розвиток 
автомобільного і залізничного сполучення, створення навчальних центрів у містах 
Приазов'я, а також підтримка малих і середніх підприємств. Цього ж дня Брюссель відвідав і 
міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, рішення щодо цих 
програм планують ухвалити наступного тижня, коли Україну відвідає віце-президент 
Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який завідує фінансами та питаннями соціального діалогу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами blackseanews.net 
 

 

 
 

 
 

 
 

Геннадій Зубко розказав про результати 
зустрічей у Брюсселі 

27.02.2019 

Віце-прем’єр-міністр - Міністра регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України Геннадія Зубка зустрівся з представниками Європарламенту 
і Єврокомісії у Брюсселі 26-27 лютого. 

Продовження підтримки ЄС реформ в Україні, підтримка розбудови інфраструктури 
Азово-Чорноморського регіону і Півдня України, продовження санкцій проти РФ – ключові 
питання, які піднімались під час зустрічей. «Для України є дуже важливою підтримка 
Євросоюзом реформ. Незважаючи на майбутні  вибори до Європарламенту і виборчі 
кампанії в Україні, ми бачимо зацікавленість і незмінність курсу ЄС з підтримки реформи 
децентралізації. Йдеться про реалізацію другої фази програми «U-LEAD з Європою». Також 
маємо підтримку реформи енергоефективності:  на перемовинах ми обговорювали з 
європейськими колегами окрім Фонду енергоефективності,  можливість залучення  
технологій, які допоможуть модернізувати промисловий сектор, транспортну галузь і 
енергетику.  Це величезний напрямок, який Україна, імплементуючи 27 Директиву ЄС, 
починає зрушувати з місця», — зазначив Геннадій Зубко. Віце-прем’єр-міністр повідомив, 
що на зустрічі з Віце-президентом Європарламенту Зджіславом Краснодебскі було 
проговорено ряд прийнятих рішень ЄС щодо Керченського мосту, результатам 
моніторингової оціночної місії ЄС у Приазов’ї. … 

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

 

Президент України зустрівся з Віце-президентом  
Європейської Комісії 

28.02.2019 

Президент України провів зустріч з Віце-президентом Європейської 
Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, 
фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом. 

Глава Української держави та Віце-президент Європейської Комісії обговорили 
необхідність посилення тиску на Кремль, зокрема для повного виконання російською 
стороною Мінських угод, зупинення повзучої анексії Азовського моря, звільнення всіх 
українських військовополонених, повернення окупованих територій. Президент України 
привітав запланований візит Валдіса Домбровскіса до українського Приазов’я та звернувся 
до Віце-Президента Єврокомісії з пропозицією щодо розробки ЄС спеціального пакету 
соціально-економічної допомоги цьому регіону. Співрозмовники також обговорили стан 
реалізації Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди між Україною та 
Євросоюзом щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі €1 млрд. 
Віце-Президент Єврокомісії високо оцінив зусилля Президента та Уряду у впровадженні 
політичних та соціально-економічних реформ та запевнив у продовженні всебічної 
підтримки України з боку ЄС на шляху перетворень та імплементації Угоди про асоціацію. 
Відзначимо, Європейський Союз продовжить підтримувати Україну як у політичному, так і у 
фінансовому плані. Про це заявив віце-голова Європейської комісії і єврокомісар з питань 
євро- і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс під час виступу у КНУ імені Тараса Шевченка 
у Києві. "ЄС як і раніше засуджує дії Росії, у тому числі недавні дії у районі Азовського моря. 
ЄС зберіг високий рівень економічних санкцій проти Росії. І ми будемо продовжувати 
підтримувати вас як політично, так і фінансово", - заявив Домбровскіс у Twitter. … 

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

 

Кримський міст побудували з геополітичною ціллю –  
Бухарестськa дев'яткa 

01.03.2019 

Учасники саміту Бухарестської дев'ятки у словацькому Кошице 
ухвалили спільну декларацію, в якій заявили про стурбованість триваючим 
російсько-українським конфліктом. 

"Ми залишаємося особливо стурбованими триваючим конфліктом на сході України 
та нещодавньою напруженістю в Азовському та Чорному морях, що випливає з незаконної 
анексії Криму та нарощування військових ресурсів", - йдеться у документі, повідомляє 
"Європейська правда". Морська ескалація в декларації названа "ще одним проявом зневаги 
Росії до міжнародного права, її конфронтаційної моделі поведінки та використання 
військових, а також невійськових заходів, таких як будівництво мосту через Керченську 
протоку, для просування своїх геополітичних цілей". Все це, наголошують лідери держав, 
вимагає від Альянсу ще більш узгодженого та стратегічного підходу. "Ми також серйозно 
стурбовані суттєвим порушенням договору про ДРСМД Росією та нездатністю повернутися 
до повного та достовірного дотримання, що призвело до припинення дії Договору та 
повідомлення Сполучених Штатів про вихід", - зазначила "дев'ятка". … 

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

 

В уряді розповіли про ступінь виконання вимог ЄС 
для отримання €500 млн макрофіну 

01.03.2019 

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що український 
уряд на сьогодні виконав більше половини зобов'язань, необхідних для 
надання Україні другого траншу в розмірі 500 млн євро. 

За словами Маркарової, ще 5 з 12 передбачених програмою умов знаходяться на 
різних етапах виконання. Зокрема, міністр зазначила, що вже найближчими днями будуть 
оголошені результати відбору суддів Вищого антикорупційного суду України, а Верховна 
Рада 28 лютого ратифікувала Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, що 
стосуються угод про оподаткування з метою протидії розмивання податкової бази і 
виведенню прибутку з-під оподаткування, а також був прийнятий у першому читанні 
законопроект про введення інституту уповноваженого економічного оператора. "Тепер 
наше завдання - зробити все можливе, щоб уже в найближчі тижні Верховна Рада прийняла 
законопроект про запобігання та протидію відмиванню доходів, який є одним з 
центральних зобов'язань України перед ЄС, і ввела інститут уповноваженого економічного 
оператора", - зазначила міністр. Віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс 
зазначив, що важливо забезпечити прийняття парламентом законопроектів, необхідних 
для реалізації заходів, передбачених програмою, зокрема про авторизованого економічного 
оператора та протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Наступний 
візит місії Європейського Союзу з оцінки виконання 4-ї програми макрофінансової 
допомоги ЄС запланований на 13-15 березня 2019 року. Міністерство фінансів вважає 
реалістичним отримання другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу на 500 млн 
євро у березні-квітні. Відзначимо, Україна виконала тільки половину планових завдань на 
2018 щодо Угоди про асоціацію з ЄС. Парламент, уряд та інші органи виконавчої влади 
поліпшили рівень виконання планових завдань щодо Угоди про асоціацію, але ще далекі від 
того, щоб відповідати планам. Про це йдеться в урядовому звіті, який є в розпорядженні 
"Європейської правди". Згідно з урядовими даними, 52% питань, які були передбачені 
урядом на 2018 рік, позначені як виконані. Найвищий рівень виконання продемонстрували 
уряд і центральні органи виконавчої влади - 55%. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами eurointegration.com.ua, ukranews.com 
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 ПІВНІЧНА ЄВРОПА 
 

Торгівля між Україною і Великою Британією торік  
зросла до $2,5 мільярда - МЕРТ 

21.02.2019 

У 2018 р. двостороння торгівля між Україною і Великою Британією 
склала $2,5 млрд, що на 7,6% більше, ніж у 2017 р. Про це повідомляє прес-
служба Мінекономрозвитку на своїй сторінці у Facebook. 

"Двостороння торгівля між Україною та Великою Британією у 2018 році склала аж 
$2,5 млрд, що на 7,6% більше, ніж у 2017-му", - йдеться в повідомленні. Відповідно до 
Експортної стратегії Україна і Велика Британія мають подальші великі перспективи 
динамічного розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин. Саме з цією метою 
перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів 
зустрічався з торговим комісаром Великої Британії Джудіт Слейтер, де наголосив, що після 
виходу Великої Британії з ЄС слід зберегти високі показники в торгівлі. За результатами 
2018 року Велика Британія є 10-тим за обсягом торговим партнером України серед 
європейських країн. Обсяг торгівлі між країнами складає 3,21% від загального товарообігу 
з країнами Європи. У ході зустрічі перший віце-прем'єр-міністр підкреслив важливість 
розвитку співробітництва між країнами за всіма напрямками від торгівлі та інвестицій до 
промислової кооперації, участі у регіональних та загальноєвропейських ланцюгах 
створення доданої вартості. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Кабинет министров утвердил соглашение с Данией  

о программе Danida Business Finance 
25.02.2019 

Кабмин утвердил проект соглашения с правительством Дании 
относительно общих условий и процедур, организационных мер и 
финансовых условий реализации в Украине программы Danida Business Finance.  

Соответствующее распоряжение Кабмин принял во время заседания 20 февраля. "С 
целью укрепления сотрудничества между правительством Украины и Королевства Дания, 
Министерство иностранных дел Дании, в рамках Danida Business Finance, согласилось 
предоставить средства для инвестирования в устойчивые инфраструктурные проекты, 
которые реализуются датскими поставщиками", - указанно в рамочном соглашении. 
Указанная программа предполагает предоставление Данией правительству Украины, или 
хозяйственным субъектам под госгарантии, беспроцентных займов для финансирования 
проектов, касающихся возобновляемой энергетики, энергоэффективности, водоснабжения 
и водоочистки. Кредитором будет выступать коммерческий банк или финучреждение с 
представительством в Дании, которое заключило соответствующее соглашение с МИД 
Дании. Проекты будут отбираться в соответствии со стратегией устойчивого развития 
"Украина-2020" и утверждаться программным комитетом "Данида" при Министерстве 
иностранных дел Дании. Ориентир стоимости одного проекта составляет EUR100 млн. 
Проекты стоимостью менее EUR13,5 млн не подлежат финансированию, за исключением 
отдельно отобранных проектов. При этом отмечено, что заем может покрывать до 100% 
стоимости объекта, и не менее 35%. Помимо платы за финансирование, отсутствует также 
экспортно-кредитная премия и банковская маржа. Заимствования будут предоставляться в 
евро или долларах США. Срок возврата средств – до 10 лет после реализации объекта, под 
который привлекается заем.  

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
 

 СХІДНА ЄВРОПА 
 

Нові перспективи українсько-чеського 
експорту й імпорту 

19.02.2019 

Посол України Євген Перебийніс і радник з економічних питань 
Посольства Валерій Корома провели зустріч з головою правління чеської 
державної Експортної гарантійної та страхової компанії (EGAP) Яном Прохазкою. 

У ході зустрічі було обговорено перспективи активізації діяльності EGAP на 
українському напрямку для забезпечення експортно-імпортних операцій українських та 
чеських підприємств. Під час розмови українські дипломати констатували позитивні 
тенденції у розвитку українсько-чеського торговельно-економічного співробітництва 
протягом останніх трьох років, стабільне зростання двосторонньої торгівлі товарами та 
послугами, обсяги якої за підсумками 2018 року становили понад 2 млрд. доларів США. Крім 
того, Я.Прохазка відзначив позитивні зміни в Україні внаслідок ініційованих реформ, 
поліпшення бізнес-клімату та умов ведення підприємницької діяльності. Керівник EGAP 
також висловив зацікавлення у налагодженні контактів з нещодавно створеною 
аналогічною структурою в Україні - ПрАТ «Експортно-кредитне агентство». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Чехії 

 
Посол України в Угорщині зустрілася з  

угорськими бізнесменами 
01.03.2019 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов 
Непоп 1 березня 2019 року зустрілася з угорськими бізнесменами 
«Ділового клубу Східної Європи». Про це повідомляє МЗС України. 

У ході зустрічі Л.Непоп поінформувала присутніх про економічну ситуацію в Україні, 
основні позитивні економічні тенденції за результатами 2018 року та водночас негативні 
економічні наслідки військової агресії РФ проти України. Окремо було поінформовано про 
втрати морської галузі України через агресію Росії та блокування руху суден через 
Керченську протоку, а також про деталі військового нападу РФ на українські кораблі 
поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року, коли РФ обстріляла і захопила 
українські кораблі та 24 моряків. До угорських бізнесменів було доведено інформацію про 
здійснення реформ в Україні, зокрема в сферах енергетики, інфраструктури, медицини, 
приватизації, пенсійній та судовій, фіскальній політиці, дерегуляції, заходи щодо протидії 
корупції, а також інші кроки щодо створення сприятливого інвестиційного та бізнес-
клімату в Україні. В контексті обговорення енергетичної тематики увага була привернута 
до політичних і безпекових загроз від будівництва Північного потоку -2 та необхідності 
запобігання реалізації цього проекту. Окремо Посол зупинилася на питаннях сучасного 
стану та перспектив розвитку двосторонніх українсько-угорських торговельно-
економічних та інвестиційних відносин, можливості та основних напрямків їх поглиблення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Угорщині 

 

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Зустріч Посла України в Йорданії з Віце-президентом  
Торгової палати ЙХК 

17.02.2019 

Посол Сергій Пасько провів зустріч з віце-президентом Торгової 
палати Йорданії, Головою Промислової палати Ірбіда Гані Абу Хассаном та 
директором «Green Land Hybrid Technology» Саміром Флайфілом. 

Сторони обговорили поточний стан двостороннього співробітництва та шляхи 
розширення українсько-йорданської торговельно-економічної співпраці. Відзначимо, в 
продовж останніх років українсько-йорданське інвестиційне співробітництво залишається 
стабільним, з незначним зростанням чи скороченням. Відповідно до даних Державної 
служби статистики, станом на 1 жовтня 2017 р. ЙХК інвестувало в економіку України 3,600 
млн. дол. США, що на 40 тис. дол. США менше, ніж в аналогічний період 2016 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Йорданії 

 
Зустріч із Головою Національної Асамблеї  

Кувейту М.Аль-Ганімом 
19.02.2019 

У вівторок, 19 лютого 2019 р. відбулася зустріч Посла України в 
Державі Кувейт Володимира Толкача з Головою Національної Асамблеї 
(парламенту) Держави Кувейт Марзуком Алі Аль-Ганімом. 

Сторони обговорили шляхи активізації міжпарламентського співробітництва, а 
також внутрішньополітичну ситуацію в країнах, регіональні виклики миру і стабільності. 
Під час зустрічі було передано вітальний лист Голови Верховної Ради України А.Парубія 
своєму кувейтському колезі з нагоди національних свят Кувейту. Нагадаємо, 13 грудня 
2018 року Посол України в Державі Кувейт Володимир Толкач зустрівся з заступником 
Міністра закордонних справ Держави Кувейт з питань Європи Валідом Алі Аль-Хубейзі. Під 
час зустрічі сторони обговорили шляхи реалізації домовленостей, досягнутих в ході 4-го 
засідання Міжурядової українсько-кувейтської комісії з економічного, технічного та 
торговельного співробітництва (6-8 листопада 2018 року). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт 

 
Україна та Туреччина мають намір розвивати  

торгово-економічні зв'язки 
25.02.2019 

У Торгово-промисловій палаті України за інформаційної підтримки 
Платформи ЛІГА:ЗАКОН відбулася міжнародна конференція «Україна-
Туреччина». Про це повідомляє biz.ligazakon.net 

З української сторони роботу Конференції розпочав Президент ТПП України 
Геннадій Чижиков. У вступній промові він зазначив, що Туреччина є стратегічним 
партнером для України, а зростаюча динаміка товарообігу, який на сьогодні становить 
близько 4 млрд доларів, ставить для нас нову мету - досягти у найближчі роки товарообігу 
10 млрд, а головною метою є підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та 
Туреччиною вже до кінця 2019 р. Турецька делегація була представлена ??багатьма 
відомими турецькими компаніями. Її очолив Надзвичайний і Повноважний посол 
Республіки Туреччина в Україні пан Ягмур Ахмет Гюльдере. Партнерами заходу виступили 
Рада зовнішньоекономічних відносин Туреччини в Україні (DEIK), яку представив голова 
DEIK Расим Бекмезджі, а також Платформа ЛІГА: ЗАКОН, яку представляв керівник напряму 
«Бізнес» Олександр Липський. Генеральним партнером заходу виступила компанія lifecell, 
яку на заході представляв генеральний директор Ісмет Язиджи. Зона вільної торгівлі та 10 
млрд. доларів товарообігу - про такі найближчі перспективи українсько-турецького 
торговельно-економічного співробітництва говорили представники бізнес-спільноти та 
профільних міністерств на Конференції. Учасники дискусії також обговорили перспективні 
галузі для інвестування та співробітництва. Зокрема, для турецького бізнесу найбільший 
інтерес представляє український агропромисловий сектор (переробка 
сільськогосподарської сировини та експорт продовольства), IT-розробки та стартапи, 
оборонний комплекс, а також туризм і розвиток логістичної інфраструктури. Не 
залишилися без уваги і проблеми, з якими стикається турецький бізнес в Україні. ... 

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

 
Посол України взяв участь у зустрічі Голови парламенту  

Катару з керівниками іноземних дипмісій 
28.02.2019 

Посол України в Катарі Євген Микитенко взяв участь у зустрічі 
Голови Консультативної Ради (парламенту) Катару Ахмеда Аль Махмуда з 
главами іноземних дипломатичних місій. 

Зустріч відбулась в рамках підготовки до проведення в м.Доха 140-ї сесії 
Міжпарламентського Союзу у період з 6 по 10 квітня ц.р. У заході очікується участь високої 
парламентської делегації України. Нагадаємо, 18-19 лютого 2019 року українська делегація 
на чолі з Міністром фінансів України Оксаною Маркаровою здійснила робочий візит до 
Держави Катар, у ході якого були проведені зустрічі і переговори з Міністром фінансів 
Катару Алі Аль Емаді, Виконавчим директором Катарської інвестиційної адміністрації 
Мансуром Аль Махмудом, керівництвом провідних банківських установ країни - 
Катарського Національного банку (QNB), Центрального банку та інших. Сторонами було 
обговорено економічну ситуацію в обох державах, перспективи інвестиційної співпраці у 
різних галузях. Оксана Маркарова поінформувала катарську сторону про прогрес України у 
впровадженні реформ упродовж останніх років у державному банківському секторі. 
Домовлено про продовження двосторонніх контактів, у т.ч. під час міжнародних 
спеціалізованих заходів, а також про вивчення можливостей реалізації проектів, що 
становлять взаємний інтерес. У ході візиту українську делегацію супроводжував Посол 
України у Катарі та співробітники дипмісії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України у Державі Катар 
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7 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

 АЗІЯ 
 

Презентація інноваційної технології  
розробленої в Україні 

19.02.2019 
Посол України в Республіці Корея О.Горін відвідав офіс K-Startup 

Grand Challenge. Він прийняв участь в презентації нової інноваційної 
технології розробленої в Україні компанією TechNovator. 

Technovator була переможцем конкурсу K-Startup Grand Challenge та звернула велику 
увагу з боку корейських провідних наукових інститутів зокрема Корейського 
політехнічного Університету та Корейського Інституту Електронних технологій та низки 
корейських бізнес компаній. Під час демонстрації діючого прототипу було 
продемонстровано роботу першої у світі системи дистанційної зарядки. Зазначена 
інноваційна система дозволяє заряджати до 8 пристроїв одночасно на відстані до 5 м від 
базової станції, без будь якого дротового з’єднання або спеціальних платформ. Система 
працює на  частотах до 100 Mhz що є безпечним для людини, тварин та навколишнього 
середовища. Ми бажаємо компанії TechNovator успіхів на Корейському та міжнародних 
ринках та нових винаходів. Відзначимо, 18 лютого в Києві до ТПП України завітала 
делегація з Республіки Корея – керівники провідних компаній в агропромисловому, 
інноваційному секторах і в сферах нерухомості та краси. Представники  бізнесу взяли 
участь в українсько-корейському бізнес-форумі для того, щоб поглибити співробітництво 
двох країн в аграрній сфері. «Республіка Корея, одна з 7 відомих азіатських «тигрів»,  
належить до провідних торговельних партнерів України в Азії. ТПП України націлена на 
зміцнення взаємодії обох держав», – сказав віце-президент ТПП України Валерій Король, 
вітаючи гостей. Захід відбувся за участі  Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки 
Корея в Україні Лі Янг Гу. Учасникам форуму були представлені проекти трьох корейських 
компаній – ECOPARTNERS, HEALTHWISE і KREVES, зацікавлених у сільськогосподарському 
розвиткові та побудові SMART-ферм. За даними Державної служби статистики України, 
обсяг корейських інвестицій в економіку України, а саме в промисловість, оптову та 
роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, професійну, наукову та 
технічну діяльність,  становив 198,8 млн дол. США. Після пленарної частини форуму 
представники бізнесу двох країн мали можливість обговорити можливі шляхи співпраці. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Кореї, ТПП України 

 

 
 

 АФРИКА 
 

Україна та Нігерія розширюють  
співпрацю 

19.02.2019 

Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів зустріч з 
Гендиректором Національно агентства з регулювання та контролю 
продуктів харчування та лікарських засобів Нігерії М.Х.Адеєє 

У ході зустрічі обговорювалися питання виходу українських компаній на ринок 
Нігерії, а також сертифікації товарів українських виробників. Відзначимо, за даними 
Держкомстату товарообіг у  2018 р. склав 106,45 млн. дол. США (показник збільшився на 
11,3% у порівнянні з 2017 роком). Експорт товарів склав 105,22 млн. дол. США (збільшився 
на 11,1 %). Структура експорту: чорні метали – 55,1%; зернові культури – 31%; цукор і 
кондитерські вироби з цукру – 4,7%; різні харчові продукти – 1,7%; реактори ядерні, котли, 
машини – 0,6%; молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед – 0,4%; 
алкогольні і безалкогольні напої та оцет – 0,2%; добрива – 0,2%. 

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

 
Щодо проекту Угоди між урядами України та ПАР 

про повітряне сполучення 
20.02.2019 

В м. Преторія 19-20 лютого ц.р. відбулися переговори між 
Міністерством транспорту ПАР та Державною авіаційною службою України 
щодо проекту Угоди про повітряне сполучення. 

Мова йде про відповідну Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Південно-
Африканської Республіки. Відзначимо, за перші десять місяців 2018 р. обсяг двосторонньої 
торгівлі товарами склав 140 млн. дол. США та зменшився у порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року на 30,8%. Експорт товарів з України до ПАР склав 27 млн. дол. США та 
знизився у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 63,5%, імпорт товарів з ПАР в 
Україну склав 113 млн. дол. США та знизився на 11,9%. Негативне сальдо для України за цей 
період склало 86 млн. дол. США. Обсяг торгівлі послугами у січні-вересні 2018 р. склав 4,4 
млн. дол. США. та збільшився у порівнянні з попереднім періодом більш ніж у 1,5 рази. При 
цьому експорт послуг збільшився майже втричі у порівнянні з відповідним показником 
2017 року, склавши більш ніж 3,6 млн. дол. США, імпорт послуг зменшився на 54,6% й 
становив майже 738 тис. дол. США. Позитивне сальдо двосторонньої торгівлі послугами для 
України за вказаний період склало 2,9 млн. доларів США. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України у Південно-Африканській Республіці 

 
Посол зустрівся з Міністром  

туризму Єгипту 

25.02.2019 
Відбулася зустріч Посла Геннадія Латія з Міністром туризму Єгипту 

пані Ранією Аль-Машат, у ході якої було відзначено позитивну динаміку 
співпраці у туристичній сфері та важливість її подальшого розвитку. 

Так, було зауважено, що за підсумками 2018 року Єгипет відвідали понад 1 млн. 170 
тис. українців, склавши другу за кількістю групу іноземних туристів. Посол Г. Латій 
висловив сподівання, що український напрямок також ставатиме все більш популярним 
серед єгиптян, які подорожують до Європи, передав Міністру туристично-інформаційні й 
іміджеві буклети про Україну та проінформував її про проведення в Києві у березні та 
жовтні цього року великих міжнародних туристичних салонів. Своєю чергою Міністр Р. аль-
Машат виявила приязну цікавість до України та висловила готовність відвідати Київ з 
робочим візитом. Було обговорено важливість започаткування постійної співпраці та 
діалогу щодо сприяння розвитку туризму в обох напрямах на міжурядовому рівні. 
Нагадаємо, 8 - 10 грудня ц.р. в Каїрі відбулася міжнародна спеціалізована виставка харчової 
продукції «Food Africa», в якій взяли участь українські компанії – Loostdorf Ltd., Львівська 
кавова фабрика «Галка», ПрАТ «Чумак» та «Kaissa oil». У рамках виставки Послом Геннадієм 
Латієм та співробітниками Посольства України в АРЄ було проведено робочі зустрічі з 
представниками українських компаній, під час яких було погоджено алгоритм подальшої 
взаємодії з метою просування продукції українських компаній на єгипетський ринок. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Арабській Республіці Єгипет 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

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

 

 

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Посол України в Перу прийняв Голову комісії з  
ринкового контролю Республіки Еквадор 

19.02.2019 
Посол України в Республіці Перу Ігор Тумасов 18 лютого прийняв 

Голову комісії з ринкового контролю Республіки Еквадор Даніло Сілва 
Пазміно. Про це повідомляє МЗС України. 

Під час зустрічі обговорені питання поглиблення економічного співробітництва між 
Україною та Еквадором, зокрема в галузі високих технологій та телекомунікацій. Посол 
України та керівник регуляторного органу Еквадору взаємно високо оцінили досягнутий 
рівень співпраці двох країн у освітній галузі. Було відзначено, що за кількістю 
підготовлених в Україні останніми роками фахівців з вищою освітою, і т.ч. з ІТ 
спеціальностей, Еквадор є лідером з усіх країн Західної півкулі. 

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

 

Посол України зустрівся з Першим заступником  
Міністра закордонних справ Мексики 

26.02.2019 
Посол України в Мексиканських Сполучених Штатах Руслан Спірін 25 

лютого 2019 р.зустрівся з Першим заступником Міністра закордонних справ 
Мексики Хуліаном Вентурою Валеро. 

Під час зустрічі обговорено широке коло тем двостороннього порядку денного, 
перспективи розвитку відносин між двома країнами, враховуючи значний потенціал 
співробітництва між Україною та Мексикою в різних сферах. Посол поінформував Першого 
заступника Міністра щодо актуальної ситуації в Україні, яка продовжує протистояти 
російській агресії. Відзначимо, 12-14 лютого Посол України Руслан Спірін здійснив на 
запрошення Президента Коста-Рики К.Альварадо Кесади робочий візит до цієї країни з 
метою участі у традиційній зустрічі Глави держави з керівниками диппредставництв, 
акредитованих в Коста-Риці за сумісництвом. У рамках візиту Посол провів зустрічі з 
Президентом Коста-Рики, Главою Адміністрації Президента, Міністром закордонних справ, 
Заступником міністра закордонних справ, депутатами Законодавчої Асамблеї … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Мексиці 

 

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

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ) 
 

Кожен громадянин України надзвичайно цінує, що  
США пліч-о-пліч з нами 

21.02.2019 

Президент Петро Порошенко зазначає, що у глобалізованому світі 
триваюча російська агресія проти України є викликом не тільки для нашої 
країни, а й для всього демократичного світу.  

«У глобалізованому світі триваюча російська агресія проти України є викликом не 
тільки для нас, а й для всієї демократичної спільноти», - сказав Петро Порошенко під час 
виступу на церемонії отримання відзнаки «Міжнародний державний діяч» Ради з питань 
світових справ Філадельфії. «Я ціную тверду і непохитну позицію Сполучених Штатів, яка 
закликає Росію дотримуватися міжнародного права. Я можу запевнити вас, що кожен 
громадянин України надзвичайно цінує те, що Сполучені Штати виступають за нашу країну 
пліч-о-пліч з нами», - підкреслив Глава держави. Петро Порошенко додав: «Ми, українці 
дивимося на вас з надією, що ця підтримка не зникне, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб бути 
справді надійним стратегічним партнером для США і справжньою опорою демократії на 
східному фронті вільного світу». Глава держави також підкреслив, що Україна бореться не 
лише за свій суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. «Ми боремося за свободу, 
ми боремося за демократію», - наголосив він.  Президент особливо відзначив стабільну 
підтримку двох партій у Конгресі США, а також Адміністрації США. «Це надзвичайно 
важливо для нас», - сказав він.  «Ми вдячні за допомогу не лише у протистоянні російській 
агресії, але також у проведенні реформ - складному завданні для країни, що перебуває у 
стані війни. А також за внесок США у розвиток сектору оборони та безпеки України та 
підтримку громадянського суспільства України», - зазначив Петро Порошенко. Він також 
зауважив, що у Філадельфії батьки-засновники створили Сполучені Штати. «Незважаючи на 
той факт, що наша країна має сотні років історії, справжній час для засновників держави 
саме зараз. Тому, що зараз ми створюємо демократичну, вільну та незалежну державу. Нині 
ми відходимо від російської колоніальної держави. Нині ми повертаємо нашу велику націю 
в родину Європейського Союзу», - зазначив Президент. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Канада виділила $3,8 млн на план дій 
Ради Європи для України 

27.02.2019 
Канада виділила 5 мільйонів канадських доларів (близько $3,8 млн) 

на реалізацію плану дій Ради Європи для України. Про це повідомили 
"Європейській правді" у Постійному представництві України у Раді Європи. 

Про виділення коштів оголосили на засіданні Комітету міністрів Ради Європи (РЄ) в 
рамках візиту віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе. План РЄ спрямований на покращення законодавства 
України і приведення роботи інституцій відповідно до європейських стандартів у сфері 
прав людини, верховенства права і демократії. Від реалізації проекту очікують: підвищення 
ефективності інституційного механізму та міжвідомчої координації на національному і 
місцевому рівнях для попередження гендерного насильства; покращення систем захисту на 
місцевому і регіональному рівні для тимчасово переміщених осіб з метою їх інтеграції і 
розширення можливостей; посилені, гендерно чутливі інстутиційні механізми для кращого 
проведення процесу децентралізації і реформи місцевого уряду; посилення систем і правил 
на місцях для покращення захисту журналістів і для запобігання дискримінації проти жінок 
і боротьби із сексизмом у медіа; посилення захисту національних меншин і їхніх мов, 
включаючи ромів. Канада має статус спостерігача у Раді Європи. Відзначимо, Україна і 
Канада обговорили ряд потенційних контрактів з закупівлі озброєння і техніки, що можуть 
бути укладені у 2019 і 2020 роках. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак 
під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО. "Під час зустрічі з 
колегою з Канади (Міністром національної оборони Канади- ред.) Харджитом Сінгхом 
Сейджжаном ми обговорили динаміку наших взаємовідносин, і плануємо її значно 
наростити через активний воєнно-політичний діалог, який буде відбуватись у першому 
кварталі цього року. Він буде уточнювати нашу співпрацю на 2019-2020 роки", - заявив 
Полторак. За його словами, Україна та Канада також продовжать співпрацю в рамках 
операції UNIFIER. "Ми обговорили ряд потенційних контрактів по закупці озброєння і 
техніки, які ми уже здійснили у 2018 році і в перспективі на 2019 і 2020 роки", - сказав 
міністр. Нагадаємо, протягом двох років у підрозділи Держслужби надзвичайних ситуацій 
надійшло понад 10 тон протипожежного обладнання та оснащення від Канади, яка й надалі 
планує надавати Україні матеріально-технічну підтримку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами eurointegration.com.ua 
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Ремонт української бюрократії: Куди рухається  
реформа державного управління? 

27.02.2019 
Ключова ідея реформи держуправління – це побудова сучасної, 

цифрової та сервісно-орієнтованої держави. Про це пише Іван 
Хілобок, керівник групи реформування державного управління Офісу 
реформ КМУ. 

 
На практиці це означає розбудову сильних державних інституцій, підготовку якісних 

урядових рішень, формування професійної державної служби, запровадження 
електронного урядування та надання зручних послуг громадянам. Реалізація багатьох 
реформ, які потрібні для економічного розвитку, залучення інвестицій та створення 
робочих місць по всій країні, залежить від спроможності державного апарату розробляти та 
впроваджувати ефективну політику ("policy"), мінімізуючи адміністративне навантаження 
на підприємців. Сучасне державне управління також є ключовим елементом у побудові 
довіри громадян до держави, у тому числі завдяки наданню якісних та доступних публічних 
послуг на рівні не гірше приватного сектору. Спроможна бюрократія – необхідний, хоч і не 
достатній фундамент для реалізації всіх важливих для українців реформ, запорука 
успішності та конкурентоздатності будь-якої держави.  

 
Реформа держуправління розпочалася у 2016 р. із запровадження нового закону 

"Про державну службу" та прийняття комплексної Стратегії на 5 років, які були позитивно 
оцінені європейськими експертами та посадовцями, внаслідок чого Україна вже отримала 
десятки мільйонів євро фінансової допомоги. Підзвітне державне управління  – це важлива 
передумова євроінтеграційного курсу України, без якої неможливо побудувати сильну 
демократичну державу. Євросоюз продовжує підтримувати реформу держуправління, 
надаючи значну експертну, технічну та фінансову допомогу та включаючи її в перелік 
нечисленних успішних реформ в Україні. У 2018 році місія OECD/SIGMA  вперше провела 
масштабну оцінку системи державного управління України, оцінюючи не стільки прогрес у 
реформуванні, скільки поточний стан всієї державної машини. Оцінювали навіть сфери, що 
не входять до стратегії, наприклад, парламентський контроль та  адміністративні спори. 
Експерти ЄС дослідили проблеми, їх причини та підготували комплексні рекомендації для 
подальшої розбудови європейської системи державного управління в Україні. На основі 
оцінки та рекомендацій європейських експертів, а також аналізу вже отриманого досвіду за 
2,5 роки реформування, було оновлено Стратегію реформування держуправління. Чому це 
важливо? Сучасний світ змінюється занадто швидко. Переосмислення стратегій та перегляд 
планів – це вимога часу, прояв відповідальності та бажання дійсно вирішувати проблеми, а 
не ховатися за черговим важливим документом.    

 
У яких сферах державного управління очікувати подальших змін? Усі чотири 

напрями та цілі Стратегії не є відокремленими, а взаємно доповнюють один одного. 
Наприклад, якісні проекти урядових рішень не можуть бути підготовлені слабкими та 
неефективними державними службовцями. Або надання послуг, орієнтованих на громадян, 
неможливе без ефективних процесів в самих держорганах. Забезпечення сталого розвитку 
країни може відбуватися тільки в прозорому, відкритому та підзвітному державному 
апараті. Зробити урядові рішення обґрунтованими та скоординованими, а процеси їх 
підготовки відкритими та прогнозованими – це одне з найважливіших завдань реформи.  
Потрібно нарешті замінити практику "гасіння пожеж" на довгострокове планування 
розвитку держави. Україна вже перейшла до трирічного бюджетного планування. Далі 
необхідно продовжувати розвивати спроможність до стратегічного планування та 
формування державної політики, а саме: планувати на довгострокову (5-10 років) 
перспективу, забезпечуючи чіткий зв’язок між різними стратегічними документами в 
державі; розробляти проекти рішень завчасно та прозоро, відкрито залучаючи зацікавлені 
сторони до їх підготовки; ухвалювати тільки обґрунтовані рішення - на основі якісного 
аналізу, фінансових можливостей держави, з урахуванням впливу на різних стейкхолдерів. 
Створення ефективної та доброчесної державної служби, яка буде працювати на результат 
та захищати суспільні інтереси, - нелегке та довготривале завдання навіть для успішних 
західних країн. Канада витратила на це 15 років, а Швеція - майже 40 років.  В Україні 
особливо складно змінити культуру державної служби з підходу "в межах та спосіб" (див. 
Ст.19 Конституції України "посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України") на принципи 
"належного врядування". Саме тому новим пунктом Стратегії стало формування 
організаційної культури на основі цінностей нової державної служби - досягнення 
результатів, відповідальність, інноваційність, відкритість комунікацій та філософії 
служіння. Для перетворення держави на конкурентного роботодавця, крім культурних 
трансформацій, потрібно впровадити найкращі практики управління людськими 
ресурсами, що використовуються в сучасних організаціях, від бізнесу до публічного 
сектору. Фактично це означає впровадження сучасного HR циклу на державній службі – від 
рекрутингу, навчання, мотивації до оцінювання результатів, відповідальності та 
припинення служби. Ключові завдання наступні: Єдина електронна система управління 
людськими ресурсами (HRMIS). Державні органи зможуть працювати в єдиній ІТ системі, 
що об’єднає інформацію про структуру та штатний розпис, посади державної служби, 
особові справи державних службовців, нарахування і оплату праці, відпустки, кар’єрні 
досягнення, професійну компетентність та навчання. Це надзвичайно важливий крок до 
ефективної та прозорої держслужби. У лютому цього року, за тендерними процедурами 
Світового Банку, вже було обрано постачальника такої системи - ТОВ "IQusion IT". 
Упровадження буде тривати приблизно два роки в більш ніж 50-ти державних органах. … 

 
 

Читати повністю >>> 
 

© Іван Хілобок, керівник групи реформування 
державного управління Офісу реформ КМУ 

За матеріалами epravda.com.ua 
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На темной стороне. Почему сокращение теневой экономики  
Украины рано считать достижением 

19.02.2019 
Около 32% ВВП в Украине находится в тени. Такие данные 

обнародовало Минэкономразвития в отчете "Общие тенденции теневой 
экономики в Украине" за январь-сентябрь 2018 года. 

 

Фокус выяснил, почему, несмотря на заметное снижение доли тени, Украина по 
этому критерию остается в компании стран третьего мира. Нахождение в тени почти 
третьей части экономики украинские власти в 2019 году оценили как успех. По подсчетам 
Минэкономразвития (МЭРТ) доля теневой экономики в 32% от ВВП оказалась самой 
низкой за последние 10 лет. "Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать 
как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их 
обществом", - прокомментировали достижение в сообщении Минэкономразвития. 
Напомним, наивысший уровень теневой экономики за прошедшее десятилетие – 43% от 
ВВП – МЭРТ зафиксировал в переломном 2014 году. Далее показатель начал снижаться. Так, 
в сравнении с девятью месяцами 2017 года в январе-сентябре 2018-го доля тени 
сократилась на один процентный пункт. 

 

Средняя температура тени. В МЭРТ уровень теневой экономики рассчитывают на 
основе нескольких методов и выводят некий интегральный показатель, который должен 
оценивать явление относительно объективно. В числе таких методов – электрический, 
согласно которому доля тени составляет 22%, монетарный – 27%, "убыточность 
предприятий" – 22%, "расходы населения - розничный товарооборот" – 49%. "Теневую 
экономику считают на основе нормативно утвержденных методических рекомендаций 
образца 2009 года, которые уже давно пора пересмотреть, - комментирует методологию 
МЭРТ Игорь Лавриненко, старший аналитик BRDO. – Не смотря на это, каждый год 
показатель подсчитают все тем же способом и в этом году размер теневой экономики у нас 
самый маленький за последние пять лет". Как отмечает Вячеслав Черкашин, эксперт 
группы "Налоговая реформа" Реанимационного Пакета Реформ (РПР) на сегодня наука 
насчитывает более 10-12 методов оценки уровня теневой экономики, тогда как МЭРТ 
использует далеко не самые точные и современные из них. "Из методов МЭРТ на сегодня 
только "Расходы населения - розничный товарооборот" можно считать более-менее 
объективным, - уточняет Черкашин. – Поэтому оценки министерства, как минимум, 
слишком оптимистичны, а методика расчета требует модернизации". Как говорилось выше, 
исходя из критерия "Расходы населения - розничный товарооборот" доля теневой 
экономики соответствует почти половине ВВП и составляет 49%, однако за счет других 
методов оценки вес этого показателя размывается. Поэтому в целом политику 
правительства относительно определения уровня теневой экономики Черкашин называет 
самоуспокоением и нежеланием что-либо менять. В одном из наиболее авторитетных 
украинских объединений бизнеса - Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) - также не 
разделяют оптимизм власти. "По нашим ощущениям уровень теневой экономики в Украине 
несколько выше 32%, - говорит Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА. - Это 
официальная статистика, но на практике ситуация выглядит пасмурнее. Ведь компании - 
члены ЕБА из разных секторов пока не ощущают, что уровень теневой экономики падает". 
То, что оценки украинской власти излишне оптимистичны, также подтверждается их 
расхождением с данными исследования о теневой экономики в разных странах мира, 
которое недавно обнародовал МВФ (Shadow Economies Around the World: What Did We Learn 
Over the Last 20 Years?). В этом документе средний уровень теневой экономики в Украине за 
период с 1991 по 2015 год оценивается в 42,9%. Хуже всего дела обстояли в далеком 1998 
году во время президентства Леонида Кучмы, когда тень разрослась до рекордных 57%. 
Наиболее благополучный период, с точки зрения экспертов МВФ, в Украине был при 
президенте Викторе Ющенко накануне мирового финансового кризиса в 2008 году, когда 
неофициальный сектор экономики усох до исторического минимума в 36,6% ВВП. К 
сожалению, в исследовании МВФ нет данных за 2016-2018 годы. Однако, уровень теневой 
экономики в Украине в 2015 году в этом документе оценивают в 42,9% тогда как в МЭРТ 
приводят показатель 40%. 

 

В плохой компании. Даже если опираться на достаточно оптимистичную оценку 
уровня теневой экономики в 32% от ВВП, Украина по этому показателю разительно 
контрастирует с европейскими странами. "Считается, что около четверти мировой 
экономики находится в тени, - обобщает Игорь Лавриненко. - В развивающихся странах 
неформальный сектор составляет от трети до половины экономики. Так, что Украина 
имеет хорошие показатели по сравнению с Кенией или Таиландом, и, при этом, очень 
плохие даже по сравнению с Польшей". Для сравнения ситуации в разных странах из-за 
отсутствия более свежей статистики придется оперировать данными из вышеназванного 
исследования МВФ за 2015 год. Тогда, например, в соседней Польше уровень теневой 
экономики составлял 16,7%, Чехии - 10,5%, Словакии - 11,2%, Латвии - 16,6%, Эстонии - 
18,5%, Литвы - 18,6%, Венгрии - 20,5%, Болгарии - 20,8%, Румынии - 22%. Западная и 
Северная Европа еще "белее" - в Германии соотношение уровня теневой экономики к ВВП 
составляет 7,7%, Швейцарии - 6,9%, Голландии - 7,8% Великобритании - 8,3%, Ирландии - 
9,6%. Как обобщает Вячеслав Черкашин, по показателю уровня теневой экономики Украина 
находится в предпоследнем эшелоне (35-45%), что характерно для слаборазвитых стран 
третьего мира. Наши соседи по бедствию - Замбия, Уганда, Свазиленд, Шри Ланка, 
Филиппины, Никарагуа, Сенегал, Чад, Гвинея, а из стран СНГ - Киргизия, Казахстан, 
Таджикистан, Беларусь и Армения. Как бы нам того не хотелось, но по критерию 
соотношения объема теневой экономики к официальному ВВП Украина очень близка со 
страной-агрессором - Россией, где в 2015 году по данным вышеназванного исследования 
МВФ уровень "тени" также соответствовал одной трети ВВП (33,7%). 

 

Почему так плохо. Высокий уровень теневой экономики стал для Украины некоей 
затянувшейся болезнью роста, которую успешно смогли пройти балтийские страны и госу-
дарства бывшего соцлагеря - та же Польша и др. Ведь, в отличие от Украины, эти страны 
успешно прошли рыночную трансформацию и не увязли в рентной модели экономики. Так 
в экономической теории принято называть систему, которая базируется на получении 
выгоды за счет манипулирования законодательными или экономическими условиями. 
Попросту говоря, на коррупции. "Наша теневая экономика - прямое логическое продолже-
ние коррумпированности украинской власти и олигархической модели экономики, - 
говорит Вячеслав Черкашин. - С другой стороны, для многих простых украинцев теневая 
экономика дает возможность выжить без высоких налогов на труд, коррупции, взяток и 
бюрократических процедур, так как в государстве, где экономический рост и 
благосостояние граждан не является базовым приоритетом, человек вынужден выживать 
сам". Выходит, что и власть, и граждан устраивает некий статус-кво, предполагающий, с 
одной стороны, механизмы для обогащения за счет коррупции для истеблишмента, а с 

https://www.epravda.com.ua/columns/2019/02/27/645664/
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другой - возможность незаметного выживания в тени для населения. Пока этот статус-кво 
остается нерушимым теневую экономику преодолеть практически невозможно. Вместе с 
тем, по мнению Вячеслава Черкашина, правительство все более скатывается на старые 
методы борьбы с тенью – карательные акции Гоструда, рост штрафов, попытки 
реанимировать проверочные функции Пенсионного фонда и т.п. Такая позиция может 
привести не столько к детенизации, сколько к потере рейтинга власти. Ведь для того, 
чтобы бой с тенью стал популярной идеей, власть должна начинать этот процесс с себя. 

 

Медленное просветление. Справедливости ради стоит отметить, что детенизация в 
Украине происходит не только на бумаге в отчетах МЭРТ. "Крупный бизнес в медленно и 
постепенно приходит к пониманию, что платить налоги нужно в белую, - говорит Вячеслав 
Черкашин. - Но это скорее внутренние изменения, а не заслуга государства, так как украин-
ский бизнес в условиях войны и формирования мощного волонтерского движения начал 
самостоятельно социализироваться и осовремениваться". Как рассказала Анна Деревянко, 
бизнес-сообщество недавно обратились к премьер-министру Украины с предложением 
провести рабочую встречу с включением силовых ведомств, чтобы дать дополнительный 
импульс в борьбе с теневой экономикой - подделками, производством схожей продукции, 
контрабандой, нелегальной торговлей, нелегальной занятостью и т.п. В свою очередь 
Игорь Лавриненко считает, что можно достаточно быстро детенизировать отрасли, 
которые находятся в тени из-за неэффективности законодательства. В связи с этим в BRDO 
сейчас заняты детенизацией подключения электричества, разработкой разрешительных 
документов на строительство и введением новой процедуры торговли недрами и лесом - 
ведь эти инициативы позволит вывести из неформального сектора рынки объемом в 
несколько десятков миллиардов гривен. "Кроме решения вопроса коррупции в активе 
государства должна появиться налоговая реформа, предполагающая снижение налогов на 
труд и амнистию капиталов, ограничение вмешательства государства в бизнес и судебную 
реформу. Ведь без защиты закона активы экономически активных граждан не вернутся из 
офшоров и налоговых гаваней", - говорит Вячеслав Черкашин. По его словам огромные 
возможности для детенизации также предоставляют процессы международного обмена 
налоговой и финансовой информацией. Ведь когда мир становится фискально прозрачным 
- платить налоги станет как минимум разумно. "Существенные наказания за нарушения и 
их неотвратимость могли бы сделать уплату налогов более выгодной, - развивает мысль 
Анна Деревянко. - Но пока существует вероятность откупа за совершенные преступления, и 
его сумма порою существенно меньше выгоды от несоблюдения законодательства, люди, к 
сожалению, могут выбирать последнее". Однако, как отмечает собеседница Фокуса, игра в 
неуплату налогов в конечном итоге упирается в отсутствие богатого государства и 
достойной инфраструктуры. Поэтому неудивительно, что спустя много лет после развала 
СССР Украина оказалась беднейшим государством Европы. 

Читать полностью >>>                                                                            © Мария Бабенко 
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Кубів прогнозує зростання ВВП  
в 2021 році на 4,1% 

20.02.2019 

Уряд України очікує зростання економіки в 2020 р. на 3,8% і у 2021 
році на 4,1%. Про це заявив перший віце-прем'єр, міністр економічного 
розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання уряду 20 лютого. 

"Наразі ми впевнено прогнозуємо, що реальний ВВП зростатиме в середньо-
строковій перспективі: 2020 рік - 3,8%, 2021 рік - 4,1%", - сказав Кубів. За його словами, на 
сьогодні зафіксовано зростання економіки 12 кварталів поспіль - і це найдовший період з 
2008 року. Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в четвертому 
кварталі 2018 року збільшився на 3,4% до аналогічного періоду 2017 року, тоді як у 
третьому кварталі зростання склало 2,8%, у другому - 3,8% і в першому - 3, 1%. Нацбанк 
України в кінці січня 2019 року погіршив оцінку зростання ВВП України в минулому році з 
3,4% до 3,3%, оцінюючи його в четвертому кварталі в 3,3%. Згідно з його очікуваннями, в 
цьому році економіка країни збільшиться на 2,5%, а в 2020 - на 2,9%. Згідно з консенсус-
прогнозом, складеним Мінекономрозвитку в грудні, зростання ВВП України в 2018 році 
оцінювався на рівні 3,1%, в 2019р. - 2,9%. Держбюджет-2018 і держбюджет-2019 побудовані 
на прогнозі зростання економіки в ці роки на 3% щорічно. За даними МЕРТ, основним 
джерелом економічного зростання у 2018 році був внутрішній попит. 

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

 
Зростання ВВП України перевищило 3%  

вперше за 7 років 
28.02.2019 

Згідно попередньої оцінки Державної служби статистики, реальний 
валовий внутрішній продукт (ВВП) України у IV кварталі 2018 р. зріс на 3,4% 
у річному вимірі. Про це повідомляє прес-служба Альфа-Банку. 

Під кінець року відбулося суттєве прискорення зростання виробництва у аграрному 
секторі (передусім за рахунок рекордного врожаю кукурудзи). Проте водночас погіршилася 
динаміка переробної промисловості, яка відновила спад через слабкі показники багатьох 
галузей, особливо металургії та машинобудування. За нашими оцінками, зростання 
української економіки за підсумками 2018 р. становило 3,3%. Це найвищий темп зростання 
за останні 7 років. Проте це досі менше за зростання світової економіки (що у 2018 р. 
оцінюється як 3,7%) та суттєво відстає від темпів розвитку країн, що розвиваються (в 
середньому вони зростають у діапазоні 4-5% на рік). Для того, аби тільки відновити обсяг 
ВВП 2013 року в порівнянних цінах, Україні знадобиться ще три роки зростання такими ж 
темпами. Але варто зазначити, що зовнішні умови для зростання української економіки вже 
не такі добрі, як торік. У світовій економіці спостерігається невелике сповільнення темпів 
зростання, яке вже сьогодні спостерігається поміж деяких значущих торгівельних 
партнерів України (Туреччина, Китай, Польща). Що більше, на таких важливих для України 
ринках як сталевий запроваджено низку протекціоністських заходів, що супроводжується 
зниженням цін на продукцію українського експорту. У січні 2019 році експортні ціни на 
український метал були на 20% нижчими, аніж за рік до того. Відповідно, цього року 
Україна не зможе отримати того позитивного поштовху від зовнішніх ринків, як це було у 
попередні два роки. Ми очікуємо, що це призведе до сповільнення зростання реального ВВП 
України до 2,9% у 2019 році. Сповільнення економічного зростання не має стати завадою 
для збереження фінансової стабільності в Україні. Великий обсяг виплат за валютними 
боргами держави у 2019 році може бути покрито виконанням нової програми співпраці з 
Міжнародним валютним фондом та пов’язаним фінансуванням. Негативний ефект від 
зниження цін на метали віднедавна компенсовано зниженням світових цін на нафту, що 
обмежить темпи зростання українського імпорту, а отже обмежить і розширення дефіциту 
зовнішньої торгівлі. Станом на середину лютого 2019 року обмінний курс несуттєво 
коливається близько тих самих значень, де він перебував і у лютому 2018 року, і у лютому 
2017 року, та навіть у лютому 2016 року. Інфляція поступово вщухає: її останнє значення 
становить 9,2%, але ще рік тому інфляція становила 14,1%. Успішний досвід застосування 
виважених підходів до фіскальної та монетарної політики у 2018 році дає підстави 
сподіватися, що стабільність фінансового ринку буде збережено і посилено. 

Читати повністю >>> 
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Кабмин разрешил Минфину одолжить $630 млн  
на внешних рынках 

21.02.2019 

КМУ с целью выполнения госбюджета на 2019 г. разрешил Минфину 
осуществить внешние финансовые заимствования путем получения 
кредитов на сумму в евро, которая не превышает эквивалент $630 млн. 

Соответствующее постановление Кабмина №107 от 20 февраля обнародовано на 
официальном правительственном портале. "Внешнее государственное заимствование 
будет осуществлено путем привлечения кредита на общую сумму в евро, которая не 
превышает эквивалент $630 млн. Обязательства по кредиту в сумме в евро, не превышает 
эквивалент $375 млн, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и 
развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструк-
ции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Ltd", – сказано в 
комментарии к документу. Согласно утвержденным постановлением правительства 
условиям кредита, займ привлекается по процентной ставке до 5,9% годовых, комиссия за 
организацию кредита составит 0,8%. Кредит предусмотрен в виде двух траншей. .. 

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

 

Украина привлекла 2-й кредит на 529 млн евро  
под гарантию Всемирного банка 

01.03.2019 

Украина 28 февраля привлекла у Deutsche Bank кредит на сумму 529 
млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР, группа Всемирного банка). 

Как сообщается на веб-сайте Министерства финансов, средства получены двумя 
траншами: транш "А" в размере EUR240 млн со сроком погашения четыре года и транш "В" 
в размере EUR289 млн со сроком окончательного погашения 10 лет (через четыре года и 
шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению 
определенными суммами каждые полгода). По кредиту была использована вторая часть 
гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте из общей суммы гарантии Всемирного 
банка (ВБ) в размере $750 млн. Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 
декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в 
качестве поддержки государственной политики. Указанная гарантия поможет Украине 
привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд. В конце 
декабря 2018 года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн. По кредиту 
была использована первая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте. В 
настоящее время ВБ ведет переговоры с Министерством финансов Украины об инициации 
новой программы гарантий под государственные заимствования. … 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Нацбанк заложил в прогноз на 
три года размещение евробондов на $8 млрд. >>> 

По материалам interfax.com.ua 
 

 

 
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ  

 

В МЕРТ назвали найперспективніші сектори української  
економіки для іноземних інвесторів 

20.02.2019 

В 2018 р. прямі іноземні інвестиції в Україну становили $2,5 млрд, що 
на 8% більше, порівняно з 2017-м. Про це розповів перший заступник 
міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. 

Втім, наша ціль – створити такі умови, щоб ця цифра зростала значно швидше. З 
точки зору залучення інвестицій Максим Нефьодов називає найперспективніші галузі: 
Перше – це аграрний сектор. Тут вже є великим гравцем та займає 10-12% світового ринку з 
різних культур і має потенціал для збільшення. Другий напрям розвитку – Україна як 
промисловий майданчик Європи. Тут абсолютно проста інвестиційна стратегія. Навіщо 
Європі виробляти щось, в Індонезії, коли вона може виробляти це біля своїх кордонів? Від 
України до будь-якої країни Європи – один день їзди вантажівки. Плюс угода про асоціацію, 
бізнес-клімат, який щороку поліпшується, освічене працьовите населення. А третій 
напрямок – це IT. Україна вже лідирує в Східній Європі за кількістю інженерів. При цьому 
забезпечуючи досить високу якість життя представникам цієї професії. Він також зазначив, 
що останнім часом особливо часто згадують поліпшення позицій України в рейтингу Doing 
Business. “Це одна з найвідоміших оцінок бізнес-клімату. Рейтинг складається Світовим 
банком, і на нього насамперед дивляться інвестори, коли вибирають, куди заводити гроші. І 
Україна тут демонструє дуже значний прогрес. За 5 років ми піднялися з 112-го на 71-ше 
місце. У світі дуже мало подібних прикладів. Україна стала другою в світі за темпами 
зростання в цьому рейтингу. І це виділяє нас серед інших країн, і збуджує інтерес 
інвесторів, – коментує експерт, та додає: звісно, 71-м місцем навряд чи варто пишатися. 
Наше завдання на наступні 5 років – потрапити хоча б до ТОП-30”. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами news.finance.ua 

 
Приплив ПІІ в Україну в 2018 році  

прискорився до $0,69 млрд 
28.02.2019 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у вигляді 
акціонерного капіталу на кінець 2018 р. становив $32,29 млрд, що на $0,69 
млрд, або на 2,2%, перевищує показник на початок того ж року. 

Згідно з ретроспективними даними, які оприлюднила Державна служба статистики 
України, приплив ПІІ торік на 82,3% перевершив показник 2017 року, коли він становив 
$0,38 млрд, тоді як до цього три роки ПІІ скорочувалися - сумарно на $22,47 млрд. Держстат 
зазначає, що нерезиденти минулого року збільшили вкладення в Україну на $2,87 млрд, 
водночас вилучивши $0,97 млрд. Ще $1,22 млрд прямих іноземних інвестицій було списано 
за рахунок зміни вартості та курсової різниці, втрати, перекласифікації. Ці дані дещо кращі, 
ніж за 2017 рік, коли нерезиденти збільшили вкладення в Україну на $2,51 млрд, водночас 
вилучивши $0,76 млрд. Згідно з оприлюдненими раніше даними Держстату, поквартально 
приплив прямих іноземних інвестицій в Україну торік було зафіксовано в першому і 
четвертому кварталі - відповідно $1,15 млрд та $0,32 млрд, тоді як у другому і третьому 
кварталах було зафіксовано їх відплив - відповідно на $0,66 млрд і $0,12 млрд. Третина всіх 
іноземних інвестицій минулого року надійшла з Нідерландів - $951,5 млн, за якими йдуть 
РФ - $495,6 млн і Кіпр - $477,6 млн. За даними Держстату, нерезиденти з Австрії внесли 
$203,7 млн, із Франції - $110,9 млн, із Великої Британії - майже $98,7 млн, а з Польщі - $90,6 
млн. Відомство зазначає, що у фінансову і страхову діяльність нерезиденти інвестували в 
2018 році $1,215 млрд, або 42,3% усіх ПІІ, оптову та роздрібну торгівлю - $599,4 млн, 
операції з нерухомістю - $405,3 млн, промисловість - $302,1 млн, інформацію і 
телекомунікації - $119,4 млн. Як повідомлялося, Держстат у 2018 році суттєво переглянув 
показники ПІІ в Україні у вигляді акціонерного капіталу: якщо на 31 грудня 2017 року вони 
становили $39,14 млрд, то на 1 січня 2018 року - $31,59 млрд. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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У Держстаті назвали найбільші експортні позиції України  
минулого року 

19.02.2019 

У загальному обсязі експорту товарів з України у 2018 р. частка чорних 
металів, зернових, машин та обладнання становила 46,1%. Про це 
повідомляє Державна служба статистики України. 

Найвагомішою серед експортних товарних позицій у 2018 році були чорні метали – 
21% від загального обсягу, або 9,9 млрд доларів (на 14,7% більше, ніж у 2017 році). На 
другому місці – зернові культури: 15,3% загальноукраїнського експорту у 2018 році, або 7,2 
млрд доларів (на 11,4% більше, ніж у 2017 році). Машини, обладнання та механізми 
займають третю сходинку: 9,8% у структурі вітчизняного експорту за минулий рік, або 4,7 
млрд доларів (на 8,9% більше, ніж у 2017 році). Серед імпортованих за 2018 рік товарів в 
Україну перше місце займають палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки: 23,4% від 
загального обсягу, або 13,4 млрд доларів (на 14,3% більше, ніж у 2017 році). Друге – 
машини, обладнання та механізми: 20,9% у структурі імпорту за минулий рік, або 12,0 млрд 
доларів (на 20,7% більше, ніж у 2017 році). На третьому місці - продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості: 12,3% українського минулорічного імпорту, або 
7,0 млрд доларів (на 7,6% більше, ніж у 2017 році). Як повідомлялось, за даними Держстату, 
у 2017 році головними позиціями українського експорту також були чорні метали, зернові, 
машини та обладнання (сукупна частка – 44,9%), імпорту - палива мінеральні; нафта і 
продукти її перегонки; машини, обладнання та механізми; продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості (сукупна частка – 56,8%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Україна розширила географію  

експортних поставок 
22.02.2019 

За підсумками минулого року Україна розширила географію 
експортних поставок продукції, повідомляє Держслужба з питань безпеки 
харчових продуктів і захисту споживачів. 

Так, за рік було відкрито 85 нових ринків з різних видів продукції - це ринки Албанії 
та Гани (м'ясо птиці та продукти з нього), Гонконгу (м'ясо птиці та продукти з нього, яйця і 
яєчні продукти), Марокко (м'ясо птиці та продукти з нього, яєчні продукти), Македонії 
(молочна продукція, комбікорми), ОАЕ (живі вівці та кози, молодняк домашньої птиці, жива 
птиця, інкубаційні яйця), Тунісу (м'ясо птиці), Чорногорії (яйця і яєчні продукти) та ін. 
Також збільшилася кількість українських підприємств, які отримали право експорту 
харчових продуктів тваринного походження. Крім того, право експорту в країни Євросоюзу 
зараз мають 306 українських підприємств, у тому числі 126 виробників харчових продуктів 
(м'ясо птиці, риби, мед, яйця, молочна продукції). "Минулоріч було розроблено та 
погоджено 20 міжнародних сертифікатів на експорт і 24 сертифікати на імпорт тварин і 
продуктів тваринного походження - всього 44 форми міжнародних сертифікатів для 
імпорту/експорту. Це дозволило нівелювати економічний вплив від втрати ринку 
Російської Федерації і сприяло підвищенню рівня України як надійного торгового 
партнера", - відзначили в Держпродспоживслужбі. Відзначимо, обсяг зовнішньої торгівлі 
України в 2018 році склав 104,188 млрд доларів, що на 12% більше, ніж у 2017 році. 
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік становить 9,5 млрд доларів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами korrespondent.net 

 
Мінекономрозвитку оголосило тендер на будівництво виставкового  

павільйону України на «ЕКСПО–2020» 
27.02.2019 

Мінекономрозвитку України розпочинає прийом заявок на 
будівництво павільйону України на Всесвітній виставці “ЕКСПО-2020” у 
Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати. 

За умовами тендеру український павільйон має бути збудований під чистове 
оздоблення разом із підведенням всіх необхідних комунікацій (електро-, водопостачання та 
інше), а також облаштуванням прилеглої території відповідно до вимог Організаційного 
комітету «ЕКСПО-2020». Участь у тендері можуть взяти українські та іноземні компанії всіх 
форм власності, якщо вони відповідають кваліфікаційним критеріям: документований 
досвід будівництва принаймні одного національного павільйону в рамках Всесвітніх 
виставок «ЕКСПО»: у Шанхаї (2010), Мілані (2015) або будівництва павільйону на 
Міжнародних виставках під егідою Міжнародного бюро виставок «ЕКСПО»: в Йосу (2012) та 
Астані (2017), або наявність укладених договорів на будівництво національних павільйонів 
інших країн-учасниць у рамках «ЕКСПО–2020», що включають, у тому числі, проведення 
будівельно-монтажних робіт. Підрядник також має надати копії контрактів; наявність 
працівників відповідної кваліфікації, з необхідними знаннями та досвідом, а також усіма 
необхідними дозволами та ліцензіями відповідно до законодавства ОАЕ: консультант з 
проекту, дизайн-консультант проекту, консультант з нагляду, архітектор; наявність 
відповідних ліцензій та дозвільних документів на проведення будівельних робіт згідно з 
законодавством ОАЕ, виданих органами державної влади м. Дубай: документ, що 
підтверджує кваліфікацію; документ, що підтверджує кваліфікацію з питань енерго- та 
водопостачання; комерційна ліцензія; професійна ліцензія; електронна банківська гарантія 
на суму $27 000, яка видана банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних 
світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s) відповідає вимогам 
першокласних банків. Згідно з умовами договору підрядник, що буде здійснювати 
будівельні роботи, має завершити будівництво павільйону України відповідно до вимог 
Організаційного комітету «ЕКСПО-2020» - не пізніше 19 жовтня 2019 року. ДП «ЕКСПО-
2020», що виступає замовником будівельних робіт, спільно з підрядником регулярно 
інспектує ділянки та проводить моніторинг прогресу робіт на будівельному майданчику. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Протягом року в Україні має з'явитися  
держреєстр вакансій 

21.02.2019 

Уряд затвердив План заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії 
подолання бідності. Зокрема, протягом року планується запустити 
державний реєстр вакансій з вільним онлайн-доступом. 

Також передбачаються розроблення галузевих стандартів оплати праці та поетапне 
підвищення зарплат в усіх сферах економіки. Крім того, до серпня планують підвищити 
мінімальну зарплату шляхом удосконалення механізму його визначення. До липня 
Мінекономрозвитку, Мінфін та Мінсоцполітики мають підготувати пропозиції для 
підтримки самозайнятості та розвитку підприємництва. 

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

 
ЄБА закликає до дискусії в питанні ініціативи щодо подолання  

тіньової зайнятості на ринку праці 
21.02.2019 

На початку лютого Мінсоцполітики для публічного обговорення було 
опубліковано законопроект «щодо посилення захисту прав працівників та 
протидії застосуванню незадекларованої праці». 

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримує кроки Міністерства, спрямовані на 
детінізацію ринку оплати праці. Адже легальному бізнесу дійсно важко конкурувати з тими, 
хто намагається оминати закон. І про це бізнес-спільнота вже неодноразово наголошувала. 
«Модель трудових відносин та оподаткування дійсно потребує узгодження із сучасними 
реаліями. Однозначно, Мінсоцполітики декларує важливу ціль - подолання тіньової 
зайнятості. Але ключові кроки в напрямку досягнення цієї цілі мають бути більш 
системними. Ми цінуємо готовність до діалогу і бажання чути бізнес. Проте, наразі, на нашу 
думку, важливо модернізувати основу основ – Трудовий кодекс. А вже на цю базу 
нанизувати трудову реформу», - зазначила Світлана Михайловська, заступник директора 
ЄБА. В той же час, треба прораховувати ефекти від впровадження всіх ініціатив ще до їх 
прийняття. Враховувати специфіку окремих сфер та сучасні умови ведення бізнесу в країні. 
До прикладу, в IT-комітеті ЄБА наголошують, що відповідно до проекту Закону, майже будь-
які цивільно-правові відносин можуть трактуватися як трудові. Оскільки, прийняття 
рішення щодо кваліфікації цивільно-правових відносин як трудових залежатиме від 
рішення контролюючих органів. Тож існує побоювання, що такі норми можуть бути 
використані інспекторами праці для зловживання своїм службовим становищем. Бізнес-
спільнота закликає стратегічно підходити до вирішення ситуації з тіньовою зайнятістю. 
Найперше, змінити радянський Кодекс законів про працю України сучасним Трудовим 
кодексом. Оновлений текст перебуває у Верховній Раді та очікує на розгляд у другому 
читанні (законопроект №1658). Крім того, необхідно зменшити податкове навантаження 
на фонд оплати праці та при цьому керуватись зваженим підходом до специфіки ІТ. В 
протилежному випадку, на жаль, існує вірогідність того, що високоякісні ІТ-спеціалісти 
можуть мігрувати до країн з більш комфортними умовами праці для даної індустрії. 
Найближчим часом Європейська Бізнес Асоціація надасть свої коментарі та зауваження до 
законопроекту. Бізнес-спільнота готова до конструктивного діалогу задля створення 
комфортного та системного трудового законодавства в країні. .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ЄБА 
 

 

 

 

 
 

 
 

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

Держбюджет за 2018 рік не виконано –  
голова Держказначейства 

20.02.2019 

Державний бюджет України за 2018 рік не виконано, оскільки до 
загального і спеціального фондів надійшло 98,1% річних планових 
надходжень. Про це повідомляє economics.unian.ua 

про це повідомила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під 
час публічного звіту про роботу служби у 2018 році. «За підсумками 2018 року державний 
бюджет, на жаль, виконано не було, - сказала Слюз. - Виконання дохідної частини становило 
98,1% ». За словами очільниці Держслужби, річний обсяг надходжень до загального та 
спеціального фондів державного бюджету України у 2018 році становив 928,1 млрд грн. 
Водночас, як повідомили в Держказначействі, цей обсяг на 17% вищий за показник 2017 р. 
Відзначимо, державний бюджет України в січні 2019 року отримав 54,489 млрд грн доходів, 
що на 6,564 млрд грн, або на 10,8%, нижче від планового показника на цей період. Як 
свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, порівняно з аналогічним 
періодом 2018 року, доходи держбюджету за місяць скоротилися на 697 млн грн, або на 
1,3%. Довідка УНІАН: держбюджет України на 2019 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд 
грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% 
ВВП, граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу в сумі 2,449 трлн грн. 

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

 
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ  

 
Инвестиции в приватизированные объекты  

превысили 21 миллиард 
28.02.2019 

С начала приватизации по 1 января 2019 г. инвестиции в 
приватизированные объекты превысили 21 млрд грн. Об этом сообщил и.о. 
председателя ФГИ Украины Виталий Трубаров в Facebook. 

"На 1 января 2019 г. (за все время приватизации) инвестиции в приватизированные 
объекты в национальной валюте составили свыше 21 миллиарда грн. Это на 2 миллиарда 
больше, чем было предусмотрено договорами купли-продажи на этот период", - говорится 
в сообщении. Объемы инвестиций в иностранной валюте также превышают 
предусмотренные условиями продажи. Так, на предприятия поступило инвестиций на 520 
миллионов долларов больше, и суммарный показатель составил 2,5 миллиарда долларов. 
Также было внесено 72 млн евро, а это на 53 миллиона евро больше, чем предусмотрено 
договорами на начало января 2019 года. Отметим, с момента запуска в Украине малой 
приватизации поступления в бюджет от продажи небольших объектов государственного 
имущества составили 808 млн грн, сообщила пресс-служба Министерства экономического 
развития и торговли Украины со ссылкой на заявление руководителя ведомства, первого 
вице-премьер-министра Степана Кубива. Согласно ЗУ «О приватизации государственного и 
коммунального имущества», ФГИ Украины, а также местные органы власти выставляют 
объекты малой приватизации в системе ProZorro.Продажи. И здесь чрезвычайно интересна 
текущая ситуация, по которой ФГИУ идет с муниципалитетами бок о бок. Так, из 808 
миллионов гривен, которые должны получить организаторы аукционов, ФГИУ получит 405 
миллионов от 280 аукционов, а органы местного самоуправления - почти 404 миллионов 
313 от успешных аукционов, - пояснил Кубив. 

Читать полностью >>>  
По материалам ibc.ua 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2643855-u-derzstati-nazvali-najbilsi-eksportni-pozicii-ukraini-minulogo-roku.html
https://ua.korrespondent.net/business/economics/4068140-ukraina-rozshyryla-heohrafiui-eksportnykh-postavok
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minekonomrozvitku-ogolosilo-tender-na-budivnictvo-vistavkovogo-paviljonu-ukrayini-na-ekspo-2020
https://biz.ligazakon.net/ua/news/184267_protyagom-roku-v-ukran-ma-zyavitisya-derzhrestr-vakansy
https://eba.com.ua/yeba-zaklykaye-do-dyskusiyi-v-pytanni-initsiatyvy-shhodo-podolannya-tinovoyi-zajnyatosti-na-rynku-pratsi/
https://economics.unian.ua/finance/10432689-derzhbyudzhet-ukrajini-v-sichni-nedootrimav-mayzhe-7-milyardiv-planovih-dohodiv.html
https://economics.unian.ua/finance/10452927-derzhbyudzhet-za-2018-rik-ne-vikonano-golova-derzhkaznacheystva.html
https://ura-inform.com/ru/economics/2019/02/18/malaja-privatizatsija-prinesla-bjudzhetu-808-millionov-griven-kubiv
https://ura-inform.com/ru/economics/2019/02/18/malaja-privatizatsija-prinesla-bjudzhetu-808-millionov-griven-kubiv
https://ura-inform.com/ru/economics/2019/02/18/malaja-privatizatsija-prinesla-bjudzhetu-808-millionov-griven-kubiv
https://ibc.ua/articles/investicii-v-privatizirovannye-obekty-prevysili-21-milliard-139098
https://www.expo2020dubai.com/
https://www.expo2020dubai.com/
https://eba.com.ua/
http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://www.spfu.gov.ua/ua/


 

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

 

 RICH PEOPLE & BUSINESS GROUP 
 

 
 

Годовой доход Порошенко превысит  
1,3 млрд грн, - СМИ 

17.02.2019 

Президент Украины Петр Порошенко с начала февраля 
задекларировал 118,5 млн грн доходов. Об этом свидетельствуют 
данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на 
исполнение функций государства. 

Так, 15 февраля 2019 г. Президент задекларировал 60 млн грн дивидендов от ПАО  
"Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм 
Эссетс Кэпитал". Ранее, с 1 февраля он задекларировал 29,6 млн гривен дивидендов от 
"Прайм Эссетс Кэпитал", 1,1 млн гривен процентов от Международного инвестиционного 
банка (МИБ), 27,5 млн гривен возврата Министерством финансов стоимости приобретения 
облигации внутреннего госзайма и 0,3 млн гривен инвестиционной прибыли при 
погашении ОВГЗ. Издание отмечает, что в январе Порошенко задекларировал 576 млн 
гривен доходов. В частности, 1 января - 548,7 млн гривен дивидендов от Rothschild Trust и 
26,2 млн гривен дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал", а 8 января - 1,1 млн гривен 
процентов от вкладов в МИБ. В то же время, поскольку существенные изменения в 
имущественном состоянии необходимо задекларировать в десятидневный срок с момента 
их получения, январские декларации могли относиться как к доходу за 2018 год, так и за 
2019-й. Полную декларацию о доходах за 2018 год Порошенко обязан подать до 31 марта 
включительно. Согласно задекларированным им в течение года существенным 
изменениям в имущественном состоянии, его годовой доход превысит 1,3 млрд гривен, что 
более чем в 80 раз больше, чем доход за 2017 год, который составил 16,3 млн гривен. 

Читать полностью >>>  
По материалам focus.ua 
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Суд відхилив позов НБУ до нардепа Клімова  

на 310 млн грн 
18.02.2019 

Приморський райсуд м. Одеси 14 грудня відмовився 
задовольнити позов НБУ до нардепа Леоніда Клімова  (в справі 
№522/179/16-ц) про стягнення як з поручителя “Імексбанку” 310 
млн грн заборгованості за стабілізаційним кредитом від 28.11.2014. 

Суд скасував арешт майна Л. Клімова (у т.ч. легковий автомобіль ВАЗ-2109, 1989 р. 
випуску; акції у ПрАТ «Футбольний клуб Чорноморець», ПрАТ «Інвестиційна компанія 
«Примор’є-Інвест», ПАТ «Чорноморська транспортна компанія», АТЗТ «Центральний 
універмаг», ПрАТ «Страхова компанія «Примор’є», ПАТ «Спецавтоматика»). Таке рішення 
суд обгрунтував тим, що НБУ подав позов до Л. Клімова із запізненням - 06.01.2016, тоді як 
строк дії поруки закінчився 27.11.2015 року (останній день шестимісячного строку, 
передбачений законодавством для пред’явлення вимог після початку процедури ліквідації 
“Імексбанку”). Нагадаємо, 15.01.2015 НБУ ухвалив рішення про віднесення "Імексбанку" до 
категорії проблемних, а 21.05.2015 – про його ліквідацію. Л. Клімов був найбільшим 
акціонером “Імексбанку”, а сьогодні є членом комітету Верховної Ради з питань фінансової 
політики і банківської діяльності. Згаданий позов НБУ до Л. Клімова розглядається в судах 
по другому колу. У 2016 році Приморський райсуд м. Одеси задовольнив позов НБУ, але 
Апеляційний суд Одеської області це рішення скасував. У свою чергу Вищий 
спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2017 році скасував 
рішення судів нижчих інстанцій та направив справу на новий розгляд. Згідно з судовими 
матеріалами, загальний обсяг вимог НБУ до “Імексбанку” за кредитами рефінансування, 
який був визнаний Фондом гарантування, - 3,47 млрд грн. Як писав Finbalance, НБУ 
намагається також стягнути заборгованість “Імексбанку” за кредитним договором ще від 
2009 року на 3,16 млрд грн за рахунок звернення стягнення на предмети іпотеки компаній - 
майнових поручителів банку (які в т.ч. перебувають в процедурі банкрутства). У кінці 2018 
року Фонд гарантування подав позов до колишніх акціонерів і топ-менеджерів “Імексбанку” 
про стягнення 19 млрд грн заподіяної шкоди (серед відповідачів - у т.ч. Л. Клімов). ... 

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

 
 

ДБР розслідує справу про держзраду нардепа  
Сергія Рибалки 

19.02.2019 

Розслідувати справу про держзраду нардепа-радикала 
Сергія Рибалка буде Державне бюро розслідувань, зокрема, – слідчі 
Центрального апарату бюро. Ця інформація випливає з даних 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 17 січня 
2019 року внесли співробітники НАБУ. Наразі визначена підслідність справи, однак про 
підозру депутату не повідомляли. Сам Сергій Рибалка заявляв, що це спроба тиску силових 
органів: “Чергові безпідставні звинувачення з боку злочинної влади на мою адресу свідчать 
про зростання рейтингу нашого кандидата у президенти Олега Ляшка. Уявляєте, 
генпрокурор звинуватив мене у державній зраді? Те, що силовики йдуть на черговий 
злочин та намагаються використати фейкові кримінальні провадження у передвиборчій 
боротьбі, підтверджує: влада боїться Олега Ляшка. Вони розуміють, що коли прийде час, і 
переможе наш лідер, вони всі будуть відповідати за системну корупцію. Влада свідомо годує 
народ обіцянками про світле далеке майбутнє та відволікає людей на теми мови, релігії та 
війни. Це такий передвиборчий хід: усіх, хто не служить цій корумпованій верхівці, 
представляти зрадниками та агентами Кремля. Натомість фракція Радикальної партії – 
єдина фракція Верховної Ради України, яка потрапила до російських санкційних списків у 
повному складі. Чи вимогу встановити справедливі ціни на газ вони вважають державною 
зрадою? Можновладці, які давно живуть, як коти у маслі, не хочуть помічати, як мільйони 
громадян України не можуть дожити до зарплати чи пенсії після сплати за комунальні 
послуги. Усі ці звинувачення, які дозволяють собі працівники правоохоронних органів, це 
тиск та злочин сьогоднішньої влади, і всі учасники цих фальсифікацій, рано чи пізно 
постануть перед судом”. Відзначимо, що Сергій Рибалка фігурує ще в двох справах – про 
торгівлю з окупованими територіями (так званими “ДНР” і “ЛНР”), а також про відмивання 
доходів, отриманих злочинним шляхом у 2017 році (ст. 110-2 і ст. 209 Кримінального 
кодексу). Як відомо, в 1995 р. разом зі своїм партнером Іваном Омельченком Сергій Рибалка 
заснував приватне підприємство у галузі оптово-роздрібної торгівлі. У 2000 році партнери 
заснували “Снек-Експорт” — майбутнього лідера снекового ринку України і виробника 
брендів Semki, “Козацька розвага”, “Флінт”, “Мачо” і “Морські”. У 2007 році бізнес 
поповнився виробництвом товарів народного споживання (компанія “Рідний продукт”), 
целюлозно-паперової продукції (компанія “Чиста планета”), дистрибуцією товарів, 
транспортними перевезеннями і девелопментом. Всі підприємства були об'єднані в групу 
компаній під назвою S.I. Group. У 2013 році річний оборот S.I. Group склав 2,7 млрд грн. У 
вересні 2014 року відбулася реорганізація S.I. Group. Причиною реорганізації став тиск з 
боку колишнього тестя — Геннадія Буткевича. …. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами factor-news.info 

 

 
Долю “Газпрома” в “Газтранзите” приобрел фонд  

нардепа-юриста Fozzy Group 
19.02.2019 

АО “Закрытый недиверсифицированный венчурный 
корпоративный инвестиционный фонд “Голдмен” приобрел 40,2% 
акций ЧАО “Газтранзит”, ранее принадлежащих ПАО “Газпром” (РФ). 

 
Конечным бенефициаром “Голдмен” указан Андрей Нестеренко, а управляющим 

партнером фонда является ООО “Группа компаний “Инвестиционные партнеры” народного 
депутата от партии "Самопоміч" Андрея Журжия, который до избрания в парламент в 2014 
году 10 лет проработал руководителем юридического департамента Fozzy Group Вадима 
Костельмана. В июле 2018 года Журжий написал заявление о сложении депутатского 
мандата. 4 октября п.г. Верховная Рада отказалась прекратить его полномочия. Как писала 
Lenta.UA, Журжий уже длительное время не посещает заседания парламента. Согласно 
данным торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции 
“Газтранзита” в конце января 2019 года были проданы за 41 млн 024.755 тыс. грн, что на 
2% выше их стартовой цены (40 млн 220,349 тыс. грн). Напомним, 15 ноября 2018 года 
Украина принудительно продала принадлежавшую ПАО “Газпром” 40%-ю долю в ПАО 
“Институт “ЮжНИИГипрогаз” (Донецк). В январе 2016 АМКУ обратился в Киевский 
апелляционный хозяйственный суд с требованием оштрафовать "Газпром". После серии 
судебных рассмотрений российского монополиста оштрафовали на 172 млрд грн. В апреле 
2017 года АМКУ обратился в Государственную исполнительную службу с заявлением о 
принудительном взыскании штрафа с компании "Газпром". 

Читать полностью >>>  
По материалам lenta.ua 

 
Через ферросплавные активы Коломойский вывел больше, чем  

из Приватбанка и "Укрнафты" вместе взятых 
19.02.2019 

Начиная с 2010 г. благодаря злоупотреблению монопольным 
положением и ценовым манипуляциям Игорь Коломойский вывел из 
Украины, скрыл от налогообложения и получил в виде преференций 
от государства больше $6 млрд. 

Как говорится в статье сопредседателя фонда энергетических исследований 
Дмитрия Марунича, размещенной на "Цензор.НЕТ", в частности, на приобретение своих 
ферросплавных активов олигарх, благодаря использованию админресурса и рейдерских 
схем, потратил всего чуть более 100 млн грн, недоплатив государству около 1 млрд 
долларов. Благодаря организации экспорта ферросплавов на собственные оффшорные 
компании по сверхнизким ценам и последующей их перепродаже уже по рыночным ценам 
Игорь Коломойский мог сосредоточить на оффшорных счетах около 2,75 млрд долларов. 
Как отмечает Дмитрий Марунич, импорт марганцевой руды из рудников, принадлежащих 
основателю группы "Приват" в Австралии и Гане, наоборот, происходил по существенно, 
почти в два раза, завышенным ценам. Это позволяло декларировать убытки отечественных 
ферросплавных заводов и дополнительно вывести в оффшоры еще больше 1,1 млрд 
долларов. При этом длительное время ферросплавные заводы Коломойского получали от 
разных украинских правительств преференции в виде уменьшенной цены на 
электроэнергию, что позволило ему дополнительно заработать еще больше 160 млн 
долларов. Ферросплавная бизнес-группа Игоря Коломойского является вертикально 
интегрированной структурой, которая объединяет все стадии производства – от добычи 
руды до получения готовой продукции. В нее входят Покровский горно-обогатительный 
комбинат (ГОК) в Днепропетровской и Марганцевый ГОК в Запорожской областях. Сырье 
перерабатывают ферросплавные заводы – Никопольский и Запорожский. Еще один 
ферросплавный актив – Стахановский завод ферросплавов – сейчас находится на 
неподконтрольной Украины территории, производство на нем остановлено в 2014 году. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 

 

САП снова направила Луценко представление  
на Дубневича 

20.02.2019 

Специализированная антикоррупционная прокуратура вновь 
передала генеральному прокурору Юрию Луценко представление на 
привлечение к уголовной ответственности народного депутата 
Ярослава Дубневича. 

Как сообщила начальник пятого отдела прокуроров САП Ольга Яровая в 
комментарии журналисту «Слова и Дела», проект представления направили в Генеральную 
прокуратуру на прошлой недели в четверг, 14 февраля. Она добавила, что Генпрокуратура 
пока не приняла решение по документу. По версии следствия, Дубневич может быть 
причастен к присвоению 93,2 миллиона гривен филиала «Центр обеспечения 
производства» ПАО «Укрзализныця» при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-
2017 годах. По версии следствия, нардеп является организатором присвоения этих средств, 
будучи главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Как считают детективы 
НАБУ, Дубневич организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств 
ЦОП УЗ в нарушение законной процедуры по завышенным ценам. Вместо переговорной 
процедуры закупки нардеп организовал проведение процедур открытых торгов с 
привлечением подконтрольных предприятий – ООО «Арго» и ООО «Корпорация КРТ», что 
нанесло ущерб на сумму 93,28 млн грн. Как известно, ГПУ вернула в САП на доработку 
представление на Дубневича. Позже, руководитель САП Назара Холодницкий 
прокомментировал возврат этого представления. В то же время, НАБУ сообщило о 
подозрении фигурантам стрелочного «дела Дубневича». Также суд избрал меры пресечения 
первым трем подозреваемый, а позже – еще трем. Кроме того, судья отпустил под личное 
обязательство еще одну подозреваемую в деле. Как сообщалось, НАБУ задержало во Львове 
четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и 
ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК 
"Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн. Конечными бенефициарами всех трех 
компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи. 
Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 гг. покупали 
природный газ у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. 
Для такой категории потребителей "Нафтогаз" продает газ дешевле, чем для коммерческих 
потребителей. Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не 
планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи. НКРЭКУ 
подтвердила, что "Энергия-Новояровск" использовала не по назначению 28,6 млн куб м 
природного газа в 2014 г. и 47,3 млн куб м в — 2015 году. А "Энергия-Новый Роздол" — 52,3 
млн куб м в 2014 г. и 53,9 млн куб м в 2015 г. Осенью 2016 года декларации Богдана и 
Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были 
указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество 
зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества. В частности, 
братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству 
задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., 
его жена Татьяна располагает 137,1 млн грн. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 
миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тыс. евро и 5 млн грн наличных средств. 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Братья Дубневичи зарабатывают на 
«Укрзализныце» 1 млрд грн в год >>> 

По материалам slovoidilo.ua 
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Братья Суркисы остались без самолета:  
борт P4-GIS отдали "за долги" 

20.02.2019 

Братья Игорь и Григорий Суркисы лишились самолета. 
Суркисам пришлось расстаться с частным воздушным транспортом с 
бортовым номером P4-GIS из-за долгов.  

 
Произошло это летом 2018 года. Косвенно такую информацию наших источников 

подтверждают и данные портала flightaware.com,  где легко можно отследить перемещение 
любого воздушного судна. Так вот, последний полет самолета Сурксов был зафиксирован в 
июне 2018 года. Борт взлетел в Париже в 9 утра и в 11.03 приземлился там же. В Киев 
самолет, судя по всему, с тех так и не возвращался. Согласно информации flightaware.com 
ранее P4-GIS летал очень активно и совершал в среднем более 50 рейсов в год. О том, что у 
Суркисов с финансами не густо, писали на днях ряд украинских СМИ. В частности 
отмечалось, что президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис сократил финансирование 
клуба в 3 раза. А еще ранее стало известно, что в новый 2019 год динамовцы вошли с 
большими долгами по зарплате. Удалось ли их погасить перед игроками, Суркис пока так и 
не сообщил. По данным отдельных источников и журналистки Ярославы Кобы, в прошлом 
году Суркисы истратили часть капитала на информационную войну и борьбу за место для 
Григория Суркиса в составе Исполкома УЕФА. Речь приблизительно о 3 млн. евро. 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Суркис сократил 
финансирование клуба в три раза >>>  

По материалам bagnet.org 
 

Тарута розказав, коли в Україну 
прийдуть інвестиції 

20.02.2019 

Кандидат у президенти України, лідер політичної партії 
«Основа» Сергій Тарута під час зустрічі з киянами ознайомив їх зі 
своєю виборчою програмою. Про це повідомляє портал glavcom.ua 

 

У конференц-залі столичного готелю «Хрещатик» зібралися жителі столиці, яким 
небайдуже, як розвиватиметься Україна та розбудовуватиметься Київ у найближчі роки. 
Кандидат у президенти повідомив, що команда політичної партії «Основа» розробила 
Стратегію «Україна 2030», що передбачає стрімкий розвиток економіки нашої держави та 
підвищення якості життя людей. Серед однодумців Сергія Тарути - професіонали, за 
плечима яких - конкретні реалізовані справи, спрямовані на розвиток держави. Та й сам 
кандидат у президенти пройшов шлях від майстра мартенівського цеху до керівника 
потужної металургійної корпорації. У найскладніші для України часи він очолював 
Донецьку обласну державну адміністрацію, організовував визволення, а пізніше захист 
Маріуполя, громада якого згодом обрала його народним депутатом України. Стратегію 
розвитку України Сергій Тарута разом з однодумцями презентував в Європі. Ще тоді 
європейські політики та економісти наголошували, що нашу державу не врятують кредити 
МФВ, адже вони - як швидка допомога. Україні потрібні потужні інвестиції. І Сергій Тарута 
знає, як їх залучити. За словами Тарути, якщо буде довіра до керівництва країни, 
парламенту, тоді прийдуть інвестиції. «Тоді почнуть будуватися нові підприємства, 
модернізуватися на інноваційній основі старі. Буде підвищуватися заробітна плата, 
зростатимуть надходження до бюджету, а значить збільшуватимуться пенсії, соціальні 
виплати. Країна запрацює та почне розвиватися», - наголосив кандидат у президенти 
України. На переконання Сергія Тарути, перед українцями нині постає непростий вибір. 
Адже потрібно визначитися з кандидатом у президенти серед 44 претендентів на цю 
посаду. Водночас нині побутує думка, що старі політики – це погано, повинні бути молоді та 
популярні. «Президент, прем’єр-міністр, міністр – це посади, що потребують великої 
компетенції, досвіду, розуміння, команди і професійності. Думаю, що ніхто не захоче, щоб 
артист, який грає лікаря, робив операцію людині», - зазначив Сергій Тарута.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 

 

НБУ відсудив у компанії Жеваго  
нерухомість в Києві 

20.02.2019 

Госпсуд м. Києва 30 січня задовольнив позов НБУ до ТОВ 
“Ініціатор-Ріелті” (в справі №910/20059/16) та в рахунок 
часткового погашення заборгованості банку “Фінанси та кредит” по 
рефінансуванню звернув стягнення на предмет іпотеки - нежилий 
будинок (літ. А) площею 2551,6 кв. м. за адресою м. Київ, вул. 
Кудрявська, 3/5. 

“Встановити спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом продажу на прилюдних 
торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України «Про 
виконавче провадження», з початковою 58 608 903 грн”, - йдеться в судовому рішенні. За 
даними держреєстру, серед засновників ТОВ “Ініціатор-Ріелті” - ПАТ "Київсоюзшляхпроект" 
і прАТ "F&C Realty", які пов’язували з нардепом Костянтином Жеваго (який і контролював 
банк “Фінанси та кредит”). Нацбанк повідомляв, що сукупний обсяг інсайдерських кредитів 
у портфелі банку "Фінанси та кредит" - близько 22 млрд грн (понад 70% портфелю). 
Балансова вартість активів банку К. Жеваго становила 45,1 млрд грн, але оцінювачі ФГВФО 
оцінили їх у 9,9 млрд (22% від "номіналу"). За даними Фонду гарантування, на 01.01.2019 
вкладникам "Фінанси та кредит" у межах гарантійної суми виплачено компенсації на 9,94 
млрд грн (сумарні виплати складуть 10,45 млрд грн). За даними НБУ, борг банку "Фінанси 
та кредит" по рефінансуванню на середину березня-2018 становив 6,3 млрд грн. 27.09.2017 
Апеляційний суд м. Києва відмовився відкривати апеляційне провадження за апеляційною 
скаргою ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» на ухвалу Шевченківського райсуду 
м. Києва від 29.01.2016, якою було відкрито провадження в справі №761/709/16-ц за 
позовом НБУ до Костянтина Жеваго про стягнення з нього 1,5 млрд грн заборгованості як з 
поручителя банку «Фінанси та кредит» по кредитам рефінансування. Згідно із судовими 
матеріалами, крім особистої поруки Костянтина Жеваго на 1,5 млрд грн та Білоцерківської 
ТЕЦ, майновими поручителями банку перед НБУ виступали також "Київський 
суднобудівельно-судноремонтний завод", "Київмедпрепарат", "Готель "Салют", ТОВ 
"Будівельна компанія "Основа", ТОВ "Ініціатор-ріелті". НБУ в рамках позову до К. Жеваго 
про стягнення 1,5 млрд грн боргу по рефінансу звертався до суду з клопотанням про арешт 
всього нерухомого й рухомого майна нардепа, у т.ч. акцій Ferrexpo, частки в компанії The 
Minco Trust (Швейцарія). Торік у листопаді Шевченківський райсуд вдруге відмовився 
задовольнити таке клопотання (перша невдала спроба НБУ була в березні), мотивуючи тим, 
що «відсутність конктетизації майна унеможливлює обов’язкову перевірку відповідності 
забезпечення позову, який просить застосувати особа, позовним вимогам». Екс-глава НБУ 
Валерія Гонтарева публічно висловлювала думку, що хоча акції компанії Ferrexpo 
(основний актив К. Жеваго) ніколи не були в заставі НБУ по рефінансу, забезпеченням була 
персональна гарантія, а тому К. Жеваго має відповідати по зобов’язанням всіма своїми 
активами. «Будемо намагатися забрати всі можливі активи для погашення кредиту, під 
який видана ця гарантія», - казала глава НБУ. Також вона зауважувала, що хоча персональна 
гарантія К. Жеваго оформлена за українським законодавством, вона висловлювала надію, 
що «ми зможемо в усіх судах пред`явити її по будь-якому законодавству». «Може, потім ми 
дізнаємося про інше громадянство пана Жеваго. Так що ця довга історія ще не закінчилася», 
- багатозначно констатувала В. Гонтарева. 

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

СБУ и налоговики ворвались на территорию 
IT-холдинга KM Core 

20.02.2019 

Президент IT-холдинга KM Core Евгений Уткин сообщил, что 
сотрудники Государственной фискальной службы и Службы 
безопасности Украины пришли с обыском на территорию его 
предприятия.  

Бизнесмен уточнил, что поводом для визита стали следственные действия в 
отношении производителя военной экипировки, которому KM Core сдает в аренду 
площади. "По дороге в Борисполь получил информацию о том, что СБУ с ДФС ворвались на 
территорию моего предприятия. Основание - постановление судьи Днепровского райсуда в 
отношении нашего партнера, который арендует у нас часть территории для производства и 
реализации современной военной экипировки . Им предъявляется уклонение от уплаты 
налогов", - написал Уткин на своей странице в Facebook вечером во вторник, 20 февраля. 
Бизнесмен выразил недоумение, зачем правоохранителям врываться в помещения, не 
запросив у предприятия интересующие их документы. Его также "удивило" участие СБУ во 
время войны в оперативном сопровождении налоговиков. Евгений Уткин – украинский 
инвестор и меценат. В 1990 году он основал одну из первых на постсоветском пространстве 
IT-компаний "Квазар-Микро" (сегодня это холдинг KMCore), которую вывел на IPO. Уткин 
занимается венчурным инвестированием: в портфеле холдинга множество стартапов и 
зрелых компаний. Также он развивает образовательные и культурные проекты: 
"Гогольfest", Jazz in Kiev, культурно-образовательный центр "Мастер Класс". Напомним, в 
августе 2016 года сотрудники СБУ и ГПУ приходили с обыском в компанию Евгения Уткина 
KM Core. ГПУ провела выемку документов в офисе ООО "Юармс", принадлежащей 
учредителю "Квазар-Микро", по делу о закупке в 2012 году компанией "Укргаздобыча"  
программных продуктов SAP. После обыска Уткин встретился с президентом Петром 
Порошенко и рассказал ему о регулярных "наездах" правоохранителей на IT-компании. 

Читать полностью >>> 
По материалам zn.ua 

 
 

Тігіпко розповів про мотивацію в бізнесі і  
назвав суму прибутку групи ТАС 

28.02.2019 

Найбільше прибутку для групи ТАС у 2018 році приніс 
фінансовий бізнес. Про це сказав її засновник і основний акціонер 
Сергій Тігіпко в ексклюзивному інтерв'ю виданню НВ . 

"За 2018 р. уся група ТАС отримала 2,8 млрд грн прибутку. З них фінансовий сектор - 
1,5 млрд грн, агро - 720 млн, промисловість - 391 млн. А в 2017-му у напрямку 
"промисловість" був прибуток в 190 млн", - зазначив він. За словами Тігіпка, його група 
купує "підприємства, які не особливо комусь цікаві," і робить їх досить прибутковими. 
"Спитися біля басейну ми завжди встигнемо. Це не приваблює. Я не рантьє, мені цікаво 
щось створювати, отримувати задоволення від справи", - сказав бізнесмен. Він відзначив, 
що зараз в групі працює 24 тис. людей. Група ТАС заснована у 1998 році, має активи в 
фінансовому та промисловому секторах, сільському господарстві, нерухомості, 
фармацевтиці та венчурних проектах. У неї, зокрема, входять ТАСкомбанк, Універсал Банк, 
ПАТ "Дніпровагонмаш", ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод".  

Читати повністю >>>                                                                    © Олександр Медведєв / НВ 

За матеріалами biz.nv.ua 
 
 

Суд арестовал особняки Фирташа в Лондоне  
по иску российского банка 

28.02.2019 

В Лондоне по требованию российского банка ВТБ арестованы 
два особняка, принадлежащих Дмитрию Фирташу. Лондонский суд 
также обязал олигарха раскрыть все свои активы, на которые может 
быть обращено взыскание. 

По данным источников издания, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан 
представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города 
Лимасол, который ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и 
имущества Дмитрия Фирташа. Заявление представителей ВТБ было признано 
обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, 
зарегистрированное на территории Великобритании. В пресс-службе банка ВТБ 
подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре. "Мы 
приветствуем решение Высокого суда Англии и Уэльса об аресте имущества Дмитрия 
Фирташа", – заявили в банке, подчеркнув, что ВТБ "будет добиваться всеми доступными 
способами в рамках законодательства". В частности, под арест попали два "объекта 
элитной недвижимости" в центре Лондона. Одним из них оказался относительно новый 
пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. м, находящийся в престижном 
районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком с бассейном, садом и этажом для прислуги. 
Второй арестованный особняк господина Фирташа фактически является историческим. Его 
ориентировочная площадь составляет порядка 2,6 тыс. кв. метров. В свое время, по данным 
британских СМИ, он являлся частью бывшей станции лондонского метро "Бромптон-роуд", 
которую закрыли в июле 1934 года. Сейчас в составе комплекса имеются тренировочный 
зал, гаражи, офисы и столовая, а также подземные помещения, ранее использовавшиеся как 
часть станции "Бромптон-роуд". Кроме особняков суд наложил арест на акции господина 
Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых, согласно финансовой 
отчетности, составляет около 2 млн фунтов стерлингов. Кроме этих обеспечительных мер 
на общую сумму более чем 50 млн фунтов суд обязал Фирташа раскрыть перед ВТБ 
информацию о всех его активах, на которые также может быть обращено взыскание. Как 
отмечает издание, отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и 
оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы. Как 
сообщалось, ранее Суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество 
Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. По данным Коммерсанта, поводом для ареста стал иск 
российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры Фирташа – ЧАО "Юкрейниан 
Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", являющиеся собственниками ряда 
заводов в Крыму. Общая сумма задолженности составляет более $37 млн. Еще в апреле 
2015 года эти предприятия взяли крупные кредиты в ВТБ, но в феврале следующего года 
перестали их обслуживать – общий долг составил около 2,5 млрд руб. Банк обратился в 
российские суды, которые обязали должников выплатить суммы, а после – в кипрский суд. 
Истец потребовал арестовать и активы Group DF Holdings Limited – компании, которая 
фактически является головной в структурах Дмитрия Фирташа, и его собственное 
имущество на $45,7 млн, что и было сделано. Отметим, ранее сообщалось, что бывшая жена 
и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать на него исковое заявление о 
нанесении убытков почти €5 млрд в прокуратуру Вены. Об этом сообщили источники 
"Австрийского агентства прессы". 

 
 

Читать полностью >>>  
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Совладелец "Милкиленда" использовал свой банк  
в качестве "карманного" 

01.03.2019 

После признания неплатежеспособным ПАО "Украинский 
профессиональный банк" (УПБ) в мае 2015 года временной 
администрацией было выявлено, что вместо заявленных на 
балансе 1,4 млрд грн активов, фактически они составляли меньше 
180 млн грн, тогда как общая сумма заявленных кредиторских 
требований превышает 1,1 млрд грн. 

По словам главы департамента расследования противоправных деяний Фонда 
гарантирования вкладов физических лиц, деньги из банка выводились с помощью 
практически всего спектра схем: кредитования связанных компаний, вывода залогового 
имущества, продажи по заниженным ценам высоколиквидного недвижимости, "мусорных" 
ценных бумаг. "По всем признакам ПАО "УПБ" был "карманным" банком, обслуживающим 
компании, подконтрольные его фактическому владельцу Анатолию Юркевичу – 
председателю совета директоров компании "Милкиленд-Украина". Практически весь 
кредитный портфель банка представлял собой кредиты, выданные подконтрольным 
юридическим лицам, в том числе ПАО "Украинская инвестиционно-финансовый альянс", 
ПАО "Еврофинанс", компании "Ланекс", Инк." (Lanex, Inc.), и займы эти, очевидно, заведомо 
не были рассчитаны на возвращение", – сказано в сообщении. В частности, Фондом 
гарантирования установлено, что банк наличными выдал кредит в сумме более 13,04 млн 
грн физическому лицу, связанному с его руководством и собственниками. При этом 
заемщик получал средства через кассу банка ежедневно по 150 тыс. грн, а "погашение" 
задолженности происходило путем внутренних операций уже в период финансового 
кризиса банка – через перевод средств с текущих счетов УПБ без фактического 
привлечения в банк реальных денег. "Подобным образом – через внутренние банковские 
операции без фактического поступления средств – за 5 дней до введения временной 
администрации в ПАО "УПБ" состоялось "свертывание" кредитов физических лиц на 56,7 
млн грн. То есть займы, которые имели обеспечение, погашались за счет средств, 
переведенных с депозитов в этом же банке, а банк, соответственно, терял ликвидное 
залоговое имущество по этим кредитам", – пояснила директора департамента 
расследования противоправных деяний Екатерина Мисник. По данным главы 
департамента, выводились деньги из банка и с помощью другой популярной схемы – через 
иностранный банк. В частности, $10 млн были выведены из ПБ из Bank Frick&Co.AG 
(Лихтенштейн). Как рассказала Мисник, схема была реализована следующим образом: на 
30 июня 2015 года задолженность по кредитам связанных лиц банка "УПБ" составляла 
596,5 млн грн. В залог по этим кредитам были переданы имущественные права по депозиту 
ООО "Лого Сфера" в ПО "УПБ" в размере $10 млн. Учитывая отсутствие в банке "живых" 
денег, между ООО "Лого Сфера" и ПАО "УПБ" были подписаны документы, по которым ООО 
"Лого Сфера" фактически получало право распоряжаться деньгами ПАО "УПБ" на 
корреспондентских счетах в Bank Frick&Co.AG. "Абсурдность ситуации заключается в том, 
что право на распоряжение деньгами ПАО "УПБ" на корсчете Bank Frick&Co.AG был дан "в 
обмен" на то, что ООО "Лого Сфера" не будет требовать от ПАО "УПБ" возврата депозита. В 
итоге, $10 млн ПАО "УПБ" на корсчета в Bank Frick&Co.AG были списаны в пользу компании-
нерезидента", – отметила глава департамента. По данным Фонда гарантирования, в 
результате реализации этих и других схем оценочная стоимость активов ПАО "УПБ" 
оказалась почти в 78 раз ниже балансовой. В то же время, на 1 февраля Фонд выплатил 
вкладчикам ПАО "УПБ" 639,12 млн грн, что составляет 98,6% от суммы, начисленной к 
выплате по гарантированным вкладам. 

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

 
Смарт-Холдинг в 2018 году увеличил налоговые  

платежи до 1,7 миллиарда гривен 
01.03.2019 

По итогам 2018 года предприятия, входящие в группу Смарт-
Холдинг (без учета компаний Метинвест и HarvEast), уплатили в 
бюджеты всех уровней 1,721 млрд грн налогов и сборов. 

 
Отчисления по налогу на прибыль выросли более чем вдвое – до 275,9 млн грн, а 

рентные платежи на 69,7% – до 710,2 млн грн. Сумма налогов по фонду оплаты труда в 
2018 году достигла 186,7 млн грн. В местные бюджеты перечислено 76,3 млн грн налога на 
доходы физических лиц и 5,9 млн грн налога на землю. Как отметил генеральный директор 
Смарт-Холдинга Алексей Пертин: «Больше всего налоговых платежей перечислили 
предприятия газодобывающего направления группы, входящие в Smart Energy. Почти 
половина этой суммы составили рентные платежи, из которых 37 млн грн поступили в 
местные бюджеты. Все эти компании, кроме того, что несут обязательную налоговую 
нагрузку, активно сотрудничают с местными общинами, оказывая им благотворительную 
поддержку». По данным Метинвеста, с учетом ассоциированных компаний и совместных 
предприятий, группа в 2018 году перечислила в бюджеты всех уровней Украины 22,2 млрд 
грн, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 года. Смарт-Холдинг – одна из 
крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины, которая объединяет 
предприятия, разделяющие общие стратегические цели и принципы ведения бизнеса. 
Интересы Смарт-Холдинга сосредоточены в отраслях, которые являются ключевыми для 
экономики страны. Предприятия Смарт-Холдинга инвестируют в объекты сферы горно-
металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, 
девелопмента, судостроения и недвижимости. В качестве портфельного инвестора 
предприятия Смарт-Холдинга участвуют и в других бизнес-проектах. Отметим, 
Международный благотворительный фонд (МБФ) Вадима Новинского в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы в 2018 году направил на гуманитарные и благотворительные 
проекты свыше 195,5 млн грн. В прошлом году при финансовой поддержке Фонда 
реализовывались благотворительные проекты в области историко-культурного наследия, 
сфере здравоохранения, защиты материнства, детства, семьи. Фонд также стал 
соорганизатором фестивалей, конференций, конкурсов и других мероприятий. Одним из 
направлений деятельности Фонда является поддержка приюта для детей-сирот при 
Вознесенском Банченском мужском монастыре. Там живут и воспитываются более 400 
детей-сирот, среди которых дети с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, в том числе 
ВИЧ-инфицированные. Этому проекту более трех лет, и Фонд ежемесячно выделяет 
помощь на содержание приюта. В 2018 году она составила более 16 млн грн. На протяжении 
многих лет фонд является соорганизатором ежегодного международного фестиваля 
православного кино «Покров». В 2018 году фестиваль проходил с 8 по 12 октября в 
Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко. На его проведение в этом году фондом 
было выделено 1,5 млн грн. Бюджет БФ Вадима Новинского в области здравоохранения в 
2018 году также увеличился и составил более 18 млн. грн. В этом году продолжилась 
реализация всеукраинской программы «Помоги сердцу биться», в рамках которой 59 детей 
с врожденными пороками сердца получили кардиохирургическое лечение в Институте 
Сердца МЗ Украины. Также фонд поддержал проект Института Сердца «Выездные 
бригады», благодаря которому во многих областях Украины были проведены мероприятия 
по предварительной диагностике кардиологических недугов у детей. Всего бюджет по 
программе в 2018 году составил более 9,5 млн грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам Смарт-Холдинга 
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Арестованы мошенники, «продававшие» украинцам  
акции Tesla 

25.02.2019 

Голосеевский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух 
подозреваемых в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг 
американской компании «Tesla Motors Inc».  

Суд одновременно установил подозреваемым залог в сумме 5 миллионов гривен для 
каждого. Отмечается, что подозреваемые — супружеская пара из Одессы — создали 
интернет-сайт псевдо представительства американской компании «Tesla Motors Inc» в 
Украине, а также два предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп 
Украина», через которые предлагали гражданам приобрести ценные бумаги (акции и 
облигации) указанной американской корпорации. На самом деле никаких сделок с 
ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление 
деятельности на фондовом рынке у них не было, а денежные средства, полученные от 
граждан, присваивали. Сообщается, что на сегодня в правоохранительные органы уже 
обратилось 20 граждан, пострадавших от этой аферы. По предварительным подсчетам, 
сумма нанесенного им ущерба достигает 600 тысяч долларов США. Прокуратура города 
Киева продолжает искать пострадавших от этих мошеннических действий. 

Читать полностью >>>  
По материалам capital.ua 

 
На украинский рынок заходят акции Apple благодаря  

изменениям в инфраструктуре - НДУ 
28.02.2019 

Национальный депозитарий Украины (НДУ) продолжает 
последовательно работать над внедрением упрощенного допуска 
иностранных ценных бумаг на украинский фондовый рынок.  

С 25 февраля 2019 г. вступили в силу изменения правил центрального депозитария, 
согласованные с НКЦБФР, благодаря которым на рынок ценных бумаг Украины впервые 
вводятся акции Apple. В феврале 2018 года по инициативе НДУ принято решение N871 «О 
внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к 
обращению на территории Украины». Этот документ существенно упростил привлечение 
на украинский фондовый рынок качественных инструментов зарубежных эмитентов. 
Первым успешным кейсом стали еврооблигации Укрэксимбанка, выпущенные для обраще-
ния за рубежом. Они были заведены в Украину в ноябре 2018 г. В январе 2019 г., реагируя 
на запросы фондового рынка, НДУ внес изменения в «Правила центрального депозитария 
ценных бумаг», необходимые для обращения в Украине ценных бумаг, выпущенных в США. 
Изменения были согласованы с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому 
рынку. 25 февраля они вступили в силу. Первыми по новой процедуре в Украину будут 
заведены акции Apple. «Наша цель - устранение лишних барьеров для входа на украинский 
фондовый рынок качественных ценных бумаг. Украинские граждане должны иметь доступ 
к акциям мирового класса, облигациям, иметь альтернативу для своих накоплений. За 
последнее время мы смогли ликвидировать много бюрократических преград, и вот 
Национальный депозитарий устраняет технологические. Полный запуск новой IT-системы 
НДУ, соответствующей европейским стандартам, приблизит нас к мировым рынкам 
капитала», - отмечает Тимур Хромаев, Глава НКЦБФР. «Сейчас рынок испытывает острую 
нехватку в надёжных и привлекательных инструментах, которые могли бы заинтересовать 
отечественных инвесторов, как частных, так и институциональных. Именно поэтому мы 
выбрали акции компании Apple - самой известной и дорогостоящей компании в мире на 
сегодняшний день. Капитализация Apple на 27 февраля 2019 год составляет $822,01 млрд, - 
рассказывает Роман Осипов, директор компании ТОВ «БТС БРОКЕР», которой принадлежит 
инициатива ввода акций Apple на украинский рынок ценных бумаг. - Очень много людей, 
пользуются их гаджетами в Украине. Так что, по сути, все поклонники торговой марки – 
потенциальные инвесторы. Теперь у них появится возможность быть не только 
пользователями устройств Apple, но и легально стать акционером своей любимой 
компании на территории Украины. Мы ожидаем большой интерес к этой ценной бумаге как 
со стороны частных лиц, так и со стороны инвестиционных фондов и страховых компаний. 
Потому что кроме надёжности эмитента, данные акции обеспечивают ещё и защиту от 
курсовых колебаний, а это очень важно для негосударственных пенсионных фондов и 
лайфовых страховых компаний. При этом приобрести акции Apple, будет также просто, как 
купить любую ценную бумагу украинского эмитента. Для этого необходимо иметь счёт в 
ценных бумагах и брокера, через которого инвестор собирается приобретать акции Apple. 
Мы уверены что это позволит вдохнуть новую жизнь в украинский фондовый рынок и 
сделает его важной частью экономики страны». 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также! Миндаугас Бакас: Что 
«возродит» фондовый рынок >>>  

По материалам ua.cbonds.info 
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Госгеонедра перевыполнила план  
пополнения госбюджета 

21.02.2019 

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины за 
2018 год пополнила госбюджет на 798,8 млн грн.. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства, передает finance.liga.net 

"План на 2018 год составил 600 млн грн. Уже через десять месяцев 2018 года наша 
служба выполнила более 100% годового плана поступлений в бюджет. Только за продажу 
геологической информации поступило 33,5 миллиона. Всего за 2018 от продаж на 
аукционах и предоставления без проведения аукционов (в т.ч. продление срока действия) 
специальных разрешений на пользование недрами - почти 800 млн грн", - отметил в. и. о. 
председателя Госгеонедр Олег Кирилюк. Как сообщалось, в 2015 году служба направила в 
бюджет 179,4 млн грн, в 2016 году – 433,8 млн грн, в 2017 году – 2,019 млрд грн (включая 
плату за продление срока действия спецразрешений). В службе напоминают, в июне 2018 
года правительство приняло первый пакет изменений по упрощению ведения бизнеса и 
стимулированию инвестиций в отрасль недропользования в Украине, в частности, была 
отменена плата за продление срока действия разрешений (для нефтегазоносных недр). 
Вследствие таких изменений в 2018 году государство недополучило примерно 10 млрд грн 
поступлений за продление срока действия спецразрешений от нефтегазовых компаний. В 
2018 году Госгеонедра продали на аукционе 12 спецразрешений за 22 млн грн. Выдали 12 
спецразрешений на пользование недрами по результатам продаж на 3 аукционах. На 
аукционах по продаже спецразрешений Госгеонедра пополнили госбюджет на 22 млн грн. 
За геологическую информацию в 2018 году уплачено 33,5 млн грн, отмечают в Госгеонедра. 
В 2018 году служба выдала 582 спецразрешений на пользование недрами без проведения 
аукциона (предоставление, продление срока действия, внесение изменений, 
переоформление, дубликаты). … 

Читать полностью >>>  
По материалам finance.liga.net 
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Екс-регіонали досі при владі: хто керує 
Держгеонадрами 

 
21.02.2019 

Державна служба геології та надр України не має повноцінного 
керівника з 2015 р. Дотепер службою керували "виконуючі обов’язки" Олег 
Кирилюк та Микола Фощій, яких у 2017 незаконно призначили на ці посади.  

Тільки 2 роки потому суд скасував результати конкурсу, на якому їх обрали першим 
заступником і заступником голови Держгеонадр. Згадаймо події недалекого минулого. 
Миколу Фощія, якого у вересні спіймали на хабарі за сприяння отримання ліцензії на 
видобуток корисних копалин, Кабмін відсторонив з посади ще у грудні. Олег Кирилюк, т.в.о. 
голови цієї служби, одіозний чиновник, який, прийшовши до влади, чи не одразу видав 16 
ліцензій на видобуток газу на Полтавщині компанії "Голден Деррік" російського олігарха 
Павлу Фуксу. І от в грудні Сьомий апеляційний адміністративний суд у м. Вінниця виніс 
рішення скасувати результати конкурсу, на якому Кирилюка та Фощія було обрано 
першого заступника і заступника голови Держгеонадр. Надворі лютий 2019-ого. З моменту 
постанови суду минуло більше місяця, а Кирилюк та Фощій продовжують незаконно 
керувати службою. Чому суд визнав конкурс незаконним? Виявили низку грубих порушень 
під час його проведення, а Комісія з питань вищого корпусу держслужби не виконала ту 
функцію, що вимагає від неї законодавство як від суб'єкта владних повноважень. По-перше, 
учасники конкурсу користувались телефонами, фотографували монітор із завданням та 
надсилали повідомлення. Більше того, члени комісії, а також представник державного 
органу, в якому оголошено конкурс, були відсутніми в аудиторіях під час голосування. Що 
цікаво, незважаючи на свою відсутність, високі бали певним кандидатам вони поставили. 
Яким чином здійснювалось їхнє оцінювання? Нагадаю, що засідання конкурсної комісії є 
правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Окрім цього, під час 
розв'язання ситуативних завдань деякі претенденти мали змогу виходити з аудиторії. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами biz.censor.net.ua 

 

Спецдозволи на надра можна буде отримати лише  
через електронні торги 

27.02.2019 

Спеціальні дозволи на користування надрами до 1 грудня 2019 р. 
можна буде отримати лише через електронні торги. Про це на засіданні 
Уряду сказав т.в.о. голови Державної служби геології та надр Олег Кирилюк. 

"Ми запустили систему електронних торгів. З 1 січня 2019 року по 1 грудня лише 
електронні торги надаватимуть можливість отримати спецдозволи. Скасовано пункти 
апробацій для вуглеводнів – тепер не можна буде отримати спецдозвіл на підставі 
геологічної оцінки. Ми відмінили плату за продовження спецдозволів, забезпечили 
прозорість роботи служби, спростили розпорядження геологічною інформацією", - розповів 
Кирилюк. Він зазначив, що за 2 роки Держгеонадра виконали 90% завдань плану заходів 
щодо реалізації концепції розвитку газовидобувної галузі до 2020 року. "Ми удосконалили 
правила доступу до надр", - підкреслив Кирилюк.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Рух заявки про користування надрами 
можна перевірити онлайн 

28.02.2019 

На офіційному сайті Держгеонадр у розділі "Надрокористування" 
представник компанії зможе отримати повну інформацію про стан розгляду 
заявки для отримання спецдозволу на користування надрами.  

Це стало можливим тому, що в Україні запустили онлайн-систему розгляду заявок. 
За словами т. в. о. Голови Держгеонадр Олега Кирилюка, заявки розміщуються в 
електронній системі вже починаючи із січня 2019 р., а копії спецдозволів починаючи з 2016 
р. За словами п. Кирилюка, кожні 3 дні відбувається оновлення інформації про реєстрацію 
документів, кожні 10 днів оновлюється стан розгляду. Надрокористувач чи будь-яка 
зацікавлена особа абсолютно відкрито зможе переглянути по датах подані заяви, а також 
побачити номер вхідного документа і від якого саме кореспондента. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами jurliga.ligazakon.net 
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На колегії Держлісагентства обговорили результати  
та плани лісокультурної кампанії 

21.02.2019 

Під головуванням заступника Голови Держлісагентства Володимира 
Бондаря відбулося засідання колегії відомства на якому розглянуто питання 
про результати лісокультурного виробництва у 2018р. та завдання на 2019р. 

Зокрема, начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів 
Держлісагентства Володимир Романовський повідомив, що у минулому році відтворення 
лісів виконано на площі 43,9 тис. гектарів, що становить 109,9% до річного завдання. Весь 
обсяг робіт виконаний на землях лісогосподарського призначення і на землях, що передані 
державним підприємствам для лісорозведення. У тому числі на площі 1,9 тис. гектарів було 
створено нові ліси. Найбільший обсяг нових лісів змогли виконати Полтавське, Запорізьке, 
Кіровоградське та Луганське обласні управління лісового та мисливського господарства – 
разом 1292 га або 67,2% від загальної площі нових лісів. Через відсутність необхідного 
державного фінансування не виконали завдання по створенню нових лісів підприємства 
Донецького і Херсонського обласних управлінь лісового та мисливського господарства. До 
лісових культур зараховано також 14,9 тис. гектарів лісових насаджень, створених шляхом 
природного поновлення, що становить 35,6% від відновлення лісів у 2018 р. Майже 87% 
природного поновлення зосереджено на Поліссі і в Карпатському регіоні, тобто на 
територіях, що за лісорослинними умовами є сприятливими для відновлення лісів таким 
способом. Окрім того, на колегії зазначила, що обсяг відновлення лісів у 2018 році в цілому 
по Держлісагентству зменшився на 10 тисяч гектарів у порівнянні з 2017 роком або на 19%, 
в тому числі шляхом природного поновлення - на 4 тисячі гектарів або 21%. Це результат 
дії нових Санітарних правил в лісах України. У той же час підприємства Волинського 
обласного управління не зменшили, а навпаки, наростили обсяг лісовідновлення. Також 
Володимир Романовський поінформував щодо готовності підприємств галузі до 
лісокультурної кампанії у 2019 р. Для забезпечення весняних лісокультурних робіт якісним 
садивним матеріалом у 2018 р. в лісових розсадниках вирощено 245,8 млн шт. стандартного 
садивного матеріалу. Протягом 2019 року передбачається виконати відтворення лісів на 
38,2 тис. га, в тому числі 2,2 тис. га лісорозведення або нових лісів при передбаченому і 
своєчасному фінансуванні лісогосподарських підприємств Степової зони. У 8 областях 
південно-східного регіону, при сприятливих фінансових можливостях, буде створено 
більшу частину нових лісів – 1658 гектарів або 76%. «Необхідно зазначити, що є необхідний 
резерв земель для створення нових лісів. Однак майже всі вони знаходиться в степових 
областях. На сьогодні на 17,6 тис. гектарів оформлені речові права на земельні ділянки, що 
при належному фінансуванні дає нам можливість у кілька разів збільшити обсяг 
лісорозведення, ніж запланований на цей рік», - сказав Володимир Романовський. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держлісагентства 
 
 

 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

 
 

На Днепровской водопроводной станции начали строительство  
цеха по производству диоксида хлора 

01.03.2019 

На Днепровской водопроводной станции, которая обеспечивает 
питьевой водой треть потребителей Киева, начались работы по 
строительству цеха по производству диоксида хлора.  

Ориентировочно перейти на новую технологию планируют к концу лета 2019 года. 
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО “АК “Киевводоканал”. Работы 
начались в рамках стратегии постепенного отказа от обеззараживания питьевой воды 
хлором. В “Киевводоканале” сообщают, что диоксид хлора является более безопасным с 
точки зрения эксплуатации и имеет длительное обеззараживающее действие. Напомним, 
что ЧАО “АК “Киевводоканал” выбрало себе подрядчика для реконструкции Днепровской 
водопроводной станции, находящейся на столичной Оболони. Работы за 78,1 млн гривен до 
конца 2019 года должно выполнить ПАО “Киевметрострой” - победитель скандального 
тендера на строительство Сырецко-Печерской линии метро. Видимость конкуренции в 
торгах ПАО “Киевметрострой” составило ООО “Славия-АКБ” - компания давнего знакомого 
директора “Киевводоканала” Дмитрия Новицкого. Эта фирма уступила победу, повысив 
цену на 1 гривну. Отметим, что гендиректором ЧАО АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года 
является Дмитрий Новицкий. Координирует деятельность ЧАО "Акционерная компания" 
Киевводоканал" заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. 

Читать полностью >>>  
По материалам kievvlast.com.ua 
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Уряд затвердив Національний план управління  
відходами до 2030 р. 

20.02.2019 

Кабінет міністрів України затвердив Національний план управління 
відходами до 2030 р., яким передбачено розробку законопроектів про 
управління, захоронення і спалювання відходів. 

Тепер Кабмін має затвердити Національний перелік відходів на основі оєвропейсь-
кого спеціальний порядок процедури класифікації відходів, порядок внесення відходів до 
категорії небезпечних та порядок прийняття відходів для різних категорій полігонів, 
розробити Програми запобігання утворенню відходів та запровадження економічного 
стимулювання впровадження екологічно чистих технологій виробництва і розширення 
можливостей переробки відходів. У документі передбачено створення Фонду управління 
промисловими відходами та введення оподаткування екологічно небезпечної продукції. 

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

 
Рада одобрила введение контроля за выбросами  

парниковых газов 
28.02.2019 

Верховная Рада приняла за основу проект закона №9253 "Об основах 
мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". За 
принятие законопроекта проголосовали 243 народных депутатов. 

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас в Украине отсутствует единая 
методика расчета выбросов парниковых газов, а также система контроля за определением 
объемов таких выбросов. При этом создание эффективной системы контроля над 
выбросами является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. 
Поэтому законопроектом предлагается определить правовые и организационные основы 
мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Документом 
предусматривается, в частности, определить: сферу его действия; состав законодательства 
в сфере мониторинга, отчетности и верификации; органы государственного управления и 
их полномочия; порядок организации и осуществления мониторинга, отчетности и 
верификации; административные услуги в этой сфере; права и обязанности оператора и 
верификатора; а также ввести специальную административную ответственность за 
нарушение требований законодательства в соответствующей сфере и тому подобное. 
Верховная Рада также приняла в первом чтении проект закона "Об озоноразрушающих 
веществах и фторированных парниковых газах". За принятие законопроекта №9082 за 
основу проголосовали 240 депутатов. Законопроектом предлагается урегулировать 
отношения по производству, импорту, экспорту, хранению, использованию, размещению на 
рынке и обращению с озоноразрушающими веществами, фторированными парниковыми 
газами и продуктами, которые содержат или могут содержать вещества, использование 
которых влияет на озоновый слой и на уровень глобального потепления. Проектом, в 
частности, предполагается определить: органы государственного управления в сфере 
регулирования контролируемых веществ и их полномочия; основы регулирования 
операций с такими веществами (ведение Единого государственного реестра операторов 
контролируемых веществ, их использования и обезвреживания и т.п.); условия получения 
квалификационного документа (свидетельства) на осуществление соответствующей 
деятельности; особенности маркировки товаров и оборудования, содержащих 
контролируемые вещества; требования к учету, отчетности и контроля в этой сфере. 
Документом также предлагается ввести административную ответственность за нарушение 
правил по недопущению и предотвращению утечки и выбросов озоноразрушающих 
веществ и фторированных парниковых газов. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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ДТЭК открыл инновационную бизнес-платформу  
Academy DTEK на территории UNIT.City 

22.02.2019 

ДТЭК начал трансформацию корпоративного университета в иннова-
ционную образовательную бизнес-платформу AcademyDTEK. Учреждение в 
новом формате открыло свои двери на территории UNIT.City. 

«За десять лет работы Academy DTEK стала одним из самых успешных 
корпоративных университетов Украины. Наши специалисты разработали более 2 тысяч 
образовательных программ и стандартов, содействовали обучению и развитию более 219 
тысяч сотрудников ДТЭК, топовых компаний и 17 государственных органов. Сегодня мы 
начинаем новый этап развития Academy DTEK. Она становится инновационной 
образовательной бизнес-платформой, открытой для представителей бизнеса, госсектора, 
общественности, международных партнеров», – отметил директор по устойчивому 
развитию ДТЭК Александр Кучеренко. В новом качестве Academy DTEK будет внедрять в 
Украине международные HR-практики вместе со своими партнерами – ведущими бизнес-
школами и организациями: INSEAD, IE Business School, Thunderbird, HRCI, Киево-
Могилянской бизнес-школой. Уже в работе внедрение инновационных подходов на основе 
Big Data, стартап-разработки, VR-инструменты. Academy DTEK в новом формате будет 
работать на площадке UNIT.City – в пространстве, которое оборудовано новейшими 
техническими средствами и создает атмосферу для развития и генерации новых идей. … 
 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Производственные 
показатели ДТЭК за 2018 г. >>> 

По материалам пресс-службы Компании «СКМ» 
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Справу "Чернігівторфу" вже обговорюють у  
Верховній Раді та Кабміні 

25.02.2019 

Антикорупційний комітет парламенту звернувся до Гройсмана щодо 
врегулювання ситуації на «Чернігівторфі». Про це повідомляє колектив 
Смолинського торфозаводу ДП «Чернігівторф».  

Відповідну інформацію надіслали на електронну пошту Часу Чернігівського. Так, у 
листі за підписом голови парламентського антикорупційного комітету Ігоря Попова 
Володимира Гройсмана просять відреагувати на звернення голови профспілкової 
організації управляння ДП «Чернігівторф» Андрія Страхова та вжити необхідних заходів. 
Відповідний лист парламентарі з комітету з питань запобігання та протидії корупції 
направили також на адресу свого колеги – Голови Комітету Верховної Ради України з 
питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
Олександру Домбровському. Нагадаємо, з листопада минулого року на ДП «Чернігівторф» 
триває конфліктна ситуація між шахтарями Смолинського (село Смолин Чернігівського 
району) і Ірванцівського (село Кути Семенівського району) торфозаводів та міністерським 
призначенцем Іллею Рокоче, якого торф’яники звинувачують у спробах рейдерського 
захоплення заводів. У грудні 2018 року Чернігівський окружний адміністративний суд 
задовольнив у повному обсягові позовні вимоги первинної профспілкової організації 
Управління «Чернігівторф» Незалежної профспілки гірників України і скасував дії деяких 
наказів Міненерговугілля. Одним з них було звільнено з посади виконуючого обов’язки 
директора ДП «Чернігівторф» Юрія Бондаренка та призначення замість нього скандально 
відомого помічника одіозної Ірини Геращенко – Іллю Рокоче. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами cntime.cn.ua 
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Україна закупила вугілля у РФ  
майже на $2 млрд 

21.02.2019 

Наша країна продовжує закуповувати найбільше вугілля у Російській 
Федерації. Про це сказано в звіті Державної служби статистики, передає 
служба новин порталу businessua.com 

Відзначається, що в минулому році компанії з України купували вугілля в країнах ЄС, 
Африки, США та Америки і в трьох країнах СНД - Казахстані, Молдові та Росії. В цілому, 
Україна за 2018 рік імпортувала вугілля на суму 3,036 мільярда доларів. Перше місце по 
постачаннях вугілля зайняла Росія. З країни агресора прибуло товару на суму 1,82 мільярда 
доларів, це 60 відсотків усього імпорту. Також відомо, що в 2018 році, в порівнянні з 2017 
роком, Україна збільшила імпорт майже на 300 мільйонів доларів, в тому числі і з Росії. У 
позаминулому році з Росії в Україну було поставлено вугілля на суму 1,55 мільярда доларів. 
Антрацитовий вугілля, який використовується в ТЕЦ, в минулому році поставлявся саме з 
Росії - 3,624 млн т на 387,3 мільйона доларів (близько 90 відсотків). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами businessua.com 

 

Беларусь увеличила экспорт угля  
в Украину в 980 раз 

21.02.2019 

Согласно статистике Белстата, белорусский экспорт каменного угля в 
Украину вырос за год в 980 раз, антрацита - в 340 раз. Об этом со ссылкой на 
Радио Свобода сообщает БизнесЦензор. 

Беларусь не имеет своих месторождений каменного угля и антрацита, помимо 
бурого угля (общий объем - около 150 миллионов тонн). Как сообщает Белстат, 
белорусский экспорт каменного угля в 2018 году составил 853,9 тысячи тонн (в 2017-м - 
164,9 тысячи тонн) на сумму 74,9 млн долларов. Из них в Украину пошло 588,5 тысячи тонн 
(против 0,6 тысячи тонн в 2017 году) на 50,3 млн долларов (63 тысячи долларов в 2017-м), 
в страны Евросоюза - 265,4 тысячи тонн (в 2017-м - 163,4 тысячи тонн), в том числе в 
Польшу - 261,9 тысячи тонн (в 2017-м - 163,3 тысячи тонн). Импорт каменного угля 
составил 1648,5 тысячи тонн, в том числе из Казахстана - 374,9 тысячи тонн, из России - 
1273,5 тысячи тонн, из Украины - 69,9 тонны. Антрацит из Беларуси экспортировали в 2018 
году 107,3 тысячи тонн на сумму 9,3 миллиона долларов (в 2017 году экспорт составлял 
всего 0,3 тысячи тонн). Из этого количества 102,2 тысячи тонн на 8,8 миллиона долларов 
было поставлено в Украину (в 2017 году - 0,3 тысячи тонн). Импорт антрацита в Беларусь, 
по данным Белстата, составил 173 тысячи тонн. С России из этого объема- 172,8 тысячи 
тонн. Из Украины поставок, согласно статистике, не было. В августе 2018 года в 
белорусских СМИ высказывались подозрения, что в Европу через Беларусь попадает уголь 
из оккупированного Донбасса. Основным потребителем этого угля называли Польшу. 

Читать полностью >>>  
 

Читайте также: Украина потратила на 
импортный уголь "два транша МВФ" >>>  

По материалам biz.censor.net.ua 
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Україна в 2018 році закупила ядерне паливо  
на $523 млн - Держстат 

21.02.019 

За даними Державної служби статистики (Держстату), Україна в 2018 
році купила ядерне паливо (ЯП) на загальну суму $523 млн 151,4 тис. Про це 
повідомляє видання interfax.com.ua 

За минулий рік для українських атомних електростанцій (АЕС) було закуплено 
паливо російського виробництва на $374 млн 621,2 тис., шведського виробництва - на $148 
млн 530,2 тис. Отже, частка закупівель Україною ядерного палива в 2018 році у "ТВЕЛ" (РФ) 
у грошовому еквіваленті становить 71,6%, у Westinghouse (Швеція) - 28,4%. Як 
повідомлялося, Україна в 2017 році закупила ЯП на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, 
Швеції - на $164,458 млн), в 2016 році - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, Швеції - на 
$162,028 млн) , в 2015 році - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, Швеції - на $32,688 
млн), в 2014 році - на $628,176 млн (у РФ - на $588,831 млн, Швеції - на $39,345 млн), у 2013 
році - на $600,596 млн (усе - РФ), в 2012 році - на $600,334 млн (у РФ - на $555,355 млн, 
Швеції - на $44,979 млн). Оператором усіх чотирьох діючих АЕС України є 
держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", як купує ядерне паливо за контрактами з 
компаніями "ТВЕЛ" і Westinghouse Electric Sweden. "Енергоатом" експлуатує 15 
енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною 
встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт. 

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

 
Украина планирует построить завод по фабрикации  

ядерного топлива, – Насалик 
26.02.2019 

Украина планирует построить завод по фабрикации ядерного 
топлива на площадке Южно-Украинской АЭС, объявив осенью 2019 г. 
конкурс на строительство и финансирование проекта. 

"Буквально через полгода будем объявлять конкурс на строительство завода", - 
сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. По его словам, 
технологии предоставит компания Westinghouse, которая также готова софинансировать 
этот проект. Если американская компания выступит только в качестве поставщика 
технологий, то, по мнению министра, финансирование может обеспечить "НАЭК 
"Эенргоатом". По расчетам министра, стоимость сооружения завода, способного 
изготавливать топливные порошки и таблетки, составит около $400 млн, в случае 
упрощенной модели со сборкой комплектующих – $120-130 млн. Как сообщалось, на 
мощностях базирующегося в Южноукраинске ОП "Атомэнергомаш" начато производство 
комплектующих (хвостовиков) для топливных кассет. До аннексии Россией Крыма Украина 
планировала строительство завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии 
российской топливной компании "ТВЭЛ" в Кировоградской области. Было создано ЧАО 
"Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" 
принадлежит 50% плюс 1 акция в предприятии, "ТВЭЛ" – 50% минус 1 акция. Общая 
стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн. В феврале 2016 года 
Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворила заявление 
"Завод по производству ЯТ" на получение лицензии для проведения работ по сооружению 
топливного завода. 

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

 
Українське НВП "Радій" і американська Curtiss-Wright Corporation стали 

стратегічними партнерами - Порошенко 
28.02.2019 

Науково-виробниче підприємство (НВП) "Радій" (Кропивницький) і 
"Curtiss-Wright Corporation" (США) підписали угоду про стратегічне 
партнерство, повідомив президент України Петро Порошенко. 

"Укладено угоду про стратегічне партнерство між НВП "Радій" і Curtiss-Wright 
Corporation (США), що передбачає спільні проекти з модернізації систем безпеки ядерних 
об'єктів у США, із використанням інноваційної платформи RadiCS", - написав П.Порошенко в 
четвер у своєму мікроблозі в "Твіттері". НПП "Радій" - провідний в Україні розробник та 
постачальник програмно-технічних комплексів для систем гарантування безпечної 
експлуатації атомних електростанцій із реакторами типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Має 
великий досвід проведення модернізації і установки нових інформаційних та управляючих 
систем (ІКС) "під ключ" на чинних АЕС. Curtiss-Wright Corporation - американський 
багатогалузевий виробник. Раніше був найбільшим виробником літаків у США. Згодом від 
складання літаків компанія перейшла до виробництва компонентів для техніки. 

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

 
НАЭК "Энергоатом" закончил 2018 год с  

прибылью 4,6 млрд гривен 
28.02.2019 

В 2018 г. национальная атомная энергогенерирующая компания 
"Энергоатом" увеличила прибыль на 21% или на 809,4 млн грн до 4 631,8 
млн грн в сравнении с аналогичными показателями в 2017 г. 

Согласно отчёту компания увеличила чистый доход на 14% или на 5 567,6 млн 
гривен до 44 055,3 млн гривен. Также, в 2018 году себестоимость реализованной 
продукции (товаров, работ, услуг) увеличилась на 9% или на 2 859,3 млн гривен до 34 706,9 
млн гривен. Валовая прибыль компании в 2018 году увеличилась на 40,78% или на 2 708,3 
млн гривен до 9 348,3 млн гривен в сравнении с 2017 годом. В 2018 году "Энергоатом" 
увеличил EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 4% или на 
661,8 млн гривен до 18 219,4 млн гривен. Компания "Энергоатом" не уточняет, по каким 
стандартам финансовой отчетности был составлен данный отчет. Как сообщали Українські 
Новини, Президент  "Энергоатома" Юрий Недашковский задекларировал заработную плату, 
полученную по месту работы, в размере 7,266 млн гривен за 2018 год. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 
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 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА 
 СЕС 
 

 
 

Туреччина хоче побудувати в Україні більше  
десятка сонячних електростанцій 

18.02.2019 

Турецька компанія EMSOLT, в портфелі якої понад 60 МВт введених 
потужностей сонячної енергогенерації, планує запустити в Україні низку 
проектів з будівництва СЕС загальною потужністю понад 160 МВт. 

За інформацією компанії, портфель проектів в Україні на даний момент досяг 
загальної потужності 160,7 МВт, при цьому вже почалося будівництво станцій потужністю 
25 МВт, тоді як 85,7 МВт потужностей готові до будівництва, а решта 50 МВт знаходяться в 
стадії розробки. Зазначається, що за поточними проектами сонячних електростанцій 
передбачається реалізація більше десятка об'єктів у трьох областях України. Серед них 
Дніпропетровська область з найбільшим проектом потужністю 24 МВт, Житомирська 
область з найбільшим проектом під назвою "Коростень" потужністю 75 МВт, а також 
Хмельницька область. Точні локації об'єктів, їх вартість, а також терміни реалізації не 
зазначаються. Як повідомляв УНІАН, 16 лютого голова Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук за результатами зустрічі з 
представниками турецької компанії EMSOLT повідомив, що компанія вже почала 
будівництво сонячної електростанції в Хмельницькій області потужністю 11 МВт і планує 
розширити свій портфель до потужності понад 100 МВт. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

 
Только запустив крупнейшую СЭС Украины, ДТЭК 

анонсировал старт нового проекта на 240 МВт 
18.02.2019 

ДТЭК заключила контракт с компанией Siemens на поставку 
оборудования для строительства Покровской солнечной электростанции. 
Мощность будущей СЭС мощностью составит 240 МВт (АС). 

Подготовительные работы по проекту начнутся в феврале. Немецкий концерн 
Siemens выбран генеральным подрядчиком для строительства подстанции сбора мощности 
35/150 кВ с поставкой всего ключевого оборудования, такого как трансформаторы, 
распределительные устройства открытого и закрытого типа, системы контроля. Всего 
планируется использовать 874 тыс. панелей, которые разместятся в Никопольском районе 
Днепропетровской области - на землях бывшего карьера по добыче марганца. Эти земли 
относятся к категории рекультивированных грунтов, которые не являются ценными для 
сельхозпроизводства. «Мы начинаем еще один важный проект в возобновляемой 
энергетике Украины. Строительство таких крупных инфраструктурных проектов как 
Покровская СЭС является значительным вкладом в реализацию целей Энергетической 
Стратегии Украины. Только благодаря работе этой СЭС мы планируем производить 
порядка 375 млн кВт-ч «зеленой» электроэнергии, что позволит сократить выбросы 
углекислого газа в атмосферу на 400 тыс. тонн. Инвестиции в проект составят порядка 200 
млн евро», - отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш. Как сообщалось, в 
Никополе построили одну из наибольших солнечных электростанций в Европе мощностью 
246 МВт. Она принадлежит ООО «Солар-Фарм-1», которая входит в DTEK Renewables B.V. 

Читать полностью >>>  
По материалам elektrovesti.net 

 
Канадская TIU планирует этим летом завершить строительство  

двух солнечных электростанций в Одесской обл. 
27.02.2019 

Компания TIU Canada намерена летом завершить строительство двух 
солнечных электростанций в Лиманском районе Одесской области общей 
мощностью порядка 31 МВт. 

Говоря о планах по расширению портфеля СЭС до 100 МВт, директор TIU Canada в 
Украине Валентина Белякова отметила, что к ним компания вернется после принятия 
закона о "зеленых" аукционах. По прогнозу В.Беляковой, рынок строительства СЭС в 2020 
году после введения аукционов однозначно начнет падать. "Пока наладится система 
аукционов, придет понимание инвесторов, как по ней работать, пока выделят квоты… Тот 
объем, который планируется предоставить всем возобновляемым источникам (ВИЭ) сейчас 
– а озвучиваются цифры в 500-700 МВт в год, – небольшой", - сказала она. Комментируя 
факт высокого тарифа на покупку э/э СЭС в Украине, В.Белякова отметила, что в Германии, 
одной из первых внедрившей этот механизм поддержки ВИЭ, тариф действовал в течение 
10-15 лет на достаточно высоком уровне. В Украине же с момента установления "зеленого" 
тарифа прошло меньше времени, к тому же в 2015-2016 гг. уже происходило его снижение. 
"Кроме того, как проходят аукционы в Германии? Победителю предоставляют участки, 
техусловия на подключение, это значительно удешевляет проект. Инвестору остается 
только установить оборудование. У них четко определены территории, свободная 
мощность, условия подключения", - добавила руководитель TIU Canada в Украине, отметив, 
что в виду этого некорректно сравнивать тариф в 15 евроцентов за кВт-ч в Украине с 
тарифом 4-6 евроцентов в Германии. По словам В.Беляковой, стимулирование "зеленой" 
энергетики, несомненно, должно быть лишь до тех пор, пока ее доля не достигнет 
определенного уровня. "Но Украина пока не следует графику по ВИЭ, закрепленному в 
Энергостратегии", - отметила директор TIU Canada в Украине, напомнив, что доля 
альтернативных источников в общей генерации Украины остается на низком уровне - 
менее 2%. Как сообщалось, TIU Canada начала работать в Украине в июне 2017 года…. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Компания UDP Renewables ввела в эксплуатацию еще одну солнечную 

электростанцию в Запорожской обл. 
01.03.2019 

UDP Renewables бизнесмена Василия Хмельницкого 1 марта ввела в 
промышленную эксплуатацию свою третью солнечную электростанцию 
"Скифия-Солар-1" в Запорожской области мощностью 13 МВт.  

Инвестиции в проект составили $10,1 млн. Станция, на которой установлено 38,232 
тыс. солнечных панелей Jinko Solar, занимает территорию 20 га. Установленное количество 
модулей позволяет генерировать около 16,2 ГВт-ч э/э в год. Генподрядчиком 
строительства выступила группа KNESS, финансовым партнером – Укргазбанк (Киев). 
Согласно информации на сайте UDP Renewables, ее планы предполагают увеличение 
мощностей введенных в эксплуатацию СЭС с 24 МВт до 175 МВт в этом году. Как 
сообщалось, в ноябре 2018 года UDP Renewables ввела СЭС "Фри-Энерджи-Геническ" 
(Херсонская обл.) мощностью 18,3 МВт. Инвестиции в ее строительство составили $18 млн. 
В настоящее время UDP Renewables управляет также "Дымерской СЭС-1" (Киевская обл.) 
мощностью 6 МВт. UDP Renewables являются частью UFuture Investment Group с головным 
офисом в Брюсселе, которая была создана осенью 2017 года и объединила бизнес-проекты 
В.Хмельницкого. В состав группы вошла украинская девелоперская компания UDP, 
специализацией которой является реализация крупных инфраструктурных проектов. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 
 

 
 

 
 ВЕС 

На границе с Крымом установят ветропарк  
мощностью до 133 МВт 

18.02.2019 

На украинский рынок выходит немецкая компания «Nordex». Она 
установит 34 ветрогенератора для ветроэлектростанции «Сиваш» на 
границе с Крымом.  

Первая очередь ветроэлектростанции будет мощностью до 133 МВт. Мощность 
каждого ветрогенератора составит по 3,9 МВт. Общая мощность ветроэлектростанции 
составит 250 МВт. До конца 2019 г. компания поставит первую партию ветряков в Украину. 
Окончательная установка планируется до конца 2020 г. Эта ветроэлектростанция должна 
вырабатывать столько электроэнергии, которой хватит для обеспечения потребностей 
около 100 тысяч украинских семей, что равно населению города Ровно, говорят в 
компании. Ветроелектростанцию построит норвежская компания «NBT». Общая стоимость 
проекта составит $400 млн. Компания планирует построить 67 ветрогенераторов, а 
мощность ветроэлектростанции составит 250 МВт. ЕБРР (Европейский банк реконструкции 
и развития)частично выделил средства на проект, согласовав кредит на $150 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам kosatka.media 

 

NBT купила Азовинвестпром, который построит  
ветропарк в Украине за $1 млрд 

18.02.2019 

Норвежцы завершили сделку по приобретению 82% в компании, 
которая будет реализовывать проект строительства ветропарка мощностью 
750 МВт в Запорожской области. 

Такую информацию сообщил управляющий партнер компании Integrites, 
юридического советника компании NBT по сделке, Алексей Фелив. Он отметил, что первую 
фазу строительства планируют начать через полгода. К тому времени компания Integrites 
должна будет привести проект к международным стандартам, чтобы организовать 
международное кредитование. Напомним, что инвестиционное соглашение о 
строительстве ветропарка было подписано 23 января в Давосе. В частности в подписании 
участвовали Европейский банк реконструкции и развития, Северная экологическая 
финансовая корпорация (NEFCO) и Черноморский банк торговли и развития. Ранее, в 
апреле прошлого года, норвежская NBT приобрела украинскую компанию NBT 
Сивашэнергопром, которая обслуживает Сивашскую ветроэлектростанцию мощностью 
3МВт. Кроме того, компанія NBT заключила договор о строительстве ветроэлектростанции 
мощностью 250 МВт и стоимостью $375 млн. Станция будет расположена в Херсонской обл. 

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

 

Президент Украины принял участие в запуске первых  
ветротурбин Приморской ВЭС 

27.02.2019 

Петр Порошенко принял участие в торжественном запуске первых 
ветротурбин Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской 
области. Об этом сообщает пресс-служба Компании СКМ. 

Работа Приморской ВЭС позволит увеличить производство зеленой электроэнергии 
в Украине на 650-700 млн кВт-ч ежегодно. Это приблизит Украину к стратегической цели 
по диверсификации источников энергии и укреплению энергонезависимости. «Для нас 
критически важна инновационная модернизация энергетики. Я прекрасно понимаю, что 
это сложная и  многовекторная задача. Но нам нужно ее сделать. Мы увидели, что 
традиционные подходы в энергетической отрасли себя исчерпали. Новая энергетика –это 
один из первоочередных  вопросов для движения вперед нашей страны. На этом пути нам 
необходимо увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом 
балансе. И очень важно, что бизнес поддерживает такую позицию, что инвесторы доверяют 
Украине, верят в ее перспективу и готовы вкладывать средства именно в энергетику 
будущего», - заявил Президент Украины. Президент также подчеркнул, что Украина может 
использовать мощную энергетическую инфраструктуру страны для того, чтобы получить 
«энергетический безвиз» и стать крупным экспортером электроэнергии в Европу. На 
Приморской ветроэлектростанции будут установлены 52 ветротурбины производства 
компании GE единичной мощностью 3,8 МВт. Первая очередь ветроэлектростанции 
расположена в Приморском районе Запорожской области, вторая – в Приазовском. Полная 
сдача в эксплуатацию Приморской ВЭС ожидается до октября 2019 г. По завершению всех 
работ Приморский ветропарк благодаря хорошей силе ветра в месторасположении ВЭС 
будет выдавать в энергосистему страны 200 МВт экологически чистой мощности. Проект 
Приморской ВЭС прошел сложный путь. Подготовка к строительству объекта начиналась 
еще в 2011 году, а активная фаза была запланирована на 2013-2014 годы. Однако в связи со 
сложной экономической и политической ситуации в стране, сложившейся в то время, 
проект был приостановлен. Он был возобновлен в 2016 году. В начале 2018 года ДТЭК ВИЭ 
подписала контракт с компанией General Electric на поставку, установку и обслуживание 26 
ветротурбин для первой очереди Приморской ВЭС. А в октябре того же года компании 
подписали еще один контракт по второй очереди ВЭС. … 

Читать полностью >>>  
По материалам пресс-службы Компании СКМ 

 

ДТЭК Ахметова одолжит у немецких банков еще 90 млн евро  
на строительство новой ВЭС 

28.02.2019 

Компания "ДТЭК ВИЭ" привлечет еще €90 млн кредита у немецких 
коммерческих банков на строительство второй очереди Приморской 
ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области. 

"Финансирование этого проекта осуществляется за счет двух займов немецких 
коммерческих банков на общую сумму 180 млн евро. Это станет одним из крупнейших 
коммерческих займов в Украине за последние годы", – сообщил генеральный директор 
компании Филипп Лекебуш накануне в рамках открытия первой очереди станции, участие 
в которой принял президент Петр Порошенко. Ранее, в августе 2018 года, "ДТЭК ВИЭ" 
заявила о привлечении 90 млн евро для строительства первой очереди Приморской ВЭС 
мощностью 100 МВт. Лекебуш уточнил, что в целом инвестиции в строительство 
Приморской ВЭС установленной мощностью 200 МВт составят свыше 300 млн евро, 
среднегодовой отпуск электроэнергии ожидается на уровне 700 млн кВт/ч. Первый кредит 
на сумму 90 млн евро на строительство первой очереди Приморской ВЭС был предоставлен 
консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank 
Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным 
агентством Euler Hermes. Срок кредитования – 10 лет после ввода станции в эксплуатацию. 
Ввод в эксплуатацию двух очередей Приморской ВЭС планируется до 2020 года. В рамках 
строительства первой очереди будут установлены 26 ветротурбин мощностью 3,8 МВт 
компании General Electric. Как сообщалось, 26 февраля Национальная комиссия, 
осуществляющая госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины 
(НКРЭКУ), установила тариф на отпуск электроэнергии для первой группы ветроустановок 
мощностью 26,8 МВт ООО "Приморская ветроэлектростанция (ВЭС)", которую строит DTEK 
Renewables – операционная компания, управляющая активами энергохолдинга ДТЭК 
Рината Ахметова в сфере возобновляемой энергетики.. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Компания "Технолоджи АПС в Украине" летом запустит  
биогазовую станцию на 5 МВт 

05.02.2019 

В конце лета компания "Технолоджи АПС в Украине" введет в 
эксплуатацию биогазовую станцию мощностью 4,8 МВт на иловых полях 
"Днепрводоканала" в Днепре.  

Стоимость проекта составляет $ 11,2 млн, срок сдачи электростанции в 
эксплуатацию – июль-август 2019 года. "Технолоджи АПС в Украине" также заявила, что 
сможет реализовать проект строительства биогазовой электростанции на иловых полях 
станции аэрации КП "Кривбассводоканал" при ее мощности от 2 МВт. "В финансировании 
подобных проектов заинтересованы Европа, Украина и Китай, весь этот консорциум 
финансового инструмента интересует одно: прозрачная, понятная структура соглашения", - 
подчеркнул С.Кругляк. Установленная мощность биогазовых электростанций в Украине в 
2018 году по сравнению с предыдущим годом выросла с 34 МВт до 46 МВт. … 

Читать полностью >>>  
По материалам elektrovesti.net 

 

ЕБРР выделил Кернелу $56 млн на строительство 
 ТЭЦ на биомассе 

25.02.2019 

ЕБРР обеспечил «Кернел Групп» финансирование в размере $56 млн. 
Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на 
своей странице в Facebook. 

Как отмечается, финансирование пойдет на строительство и эксплуатацию четырех 
заводов на биомассе на производственных объектах компании в Харьковской, 
Николаевской, Одесской и Полтавской областях Украины. «Финансирование состоит из 
кредита ЕБРР в сумме $48 млн и кредита Фонда чистых технологий в сумме $8 млн. Все 
вместе эти заводы будут производить 338,5 тыс МВтч электроэнергии в год из около 228 
тыс. т лузги подсолнечника», — отметил Усов. Для справки: «Кернел» — крупнейший в 
мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и 
поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на 
мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно 
связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи 
подсолнечного масла; высокотехнологичное растениеводство; экспорт зерновых культур; 
оказание услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukragroconsult.com 

 

KSG Agro в опалювальному сезоні 2018-2019 рр. збільшив  
генерацію тепла на біопаливі на 37% 

26.02.2019 

Після введення в 2018 р в експлуатацію трьох нових котелень на 
біопаливі в Дніпропетровській області загальний обсяг теплової генерації 
на біопаливі — пеллетах — зріс на 37%.  

У 2018 р. котельні, що працюють на поновлюваному біопаливі, встановлено та 
введено в експлуатацію в школах двох сіл Дніпропетровської області — село Тритузне 
(потужністю 500 кВт), с. Надієвка (600 кВт), а також в торговому центрі «Міріада» м.Дніпро 
(800 кВт). Раніше, в 2017 р., агрохолдинг KSG Agro встановив і ввів в експлуатацію шість 
котелень на біопаливі: три на підприємстві «Рантьє» в с.Нива Трудова (кожна потужністю 
3,5 мВт), що обслуговує свинокомплекс холдингу, в школах сіл Новопокровка (1 ,75 мВт), 
Настасьєвка та Зоря (по 600 кВт). Дев’ять котелень загальною потужністю 8,35 мВт 
виробляють за опалювальний сезон (160 днів) 2080 Гкал тепла. «Інвестування в котельні 
на біопаливі — один з наших стратегічних пріоритетів, — говорить голова Ради директорів 
KSG Agro Сергій Касьянов, — Мова йде не лише про енергетичну незалежність 
дніпропетровського регіону, а й про істотну економію ресурсів для територіальних громад. 
Економія становить до 40% у порівнянні з природним газом та кам’яним вугіллям». …  

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroperspectiva.com 

 

Юзефо-Миколаївська біогазова компанія вкладе 7,5 млн євро  
у станцію на цукровому жомі 

28.02.2019 

Юзефо-Миколаївська біогазова компанія у травні запустить біогазову 
станцію потужністю 3 МВт, що працюватиме на жомі цукрових буряків. Про 
це повідомляє портал agrotimes.net 

Інвестиції в неї складуть близько 7,5 млн євро, повідомив на Міжнародному конгресі 
Sugar World-2019 Євген Лукашевич, керівник компанії UTC, що є генеральним підрядником 
проекту. За його словами, станція працюватиме на цукровому жомі, виробленому цукровим 
заводом ED&F Man. У мабутньому планується збудувати ще одну чергу біогазової станції, 
звільшивши її потужності до 5 МВт. Євген Лукашевич зауважив, що термін окупності 
проекту становить 2 роки. Виробничі витрати на станцію складатимуть ≈ €1,2 млн/рік, а 
дохід від реалізації електроенергії – €5 млн /рік. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 

 
Чистая прибыль перманентно выставляемого на приватизацию  

“Центрэнерго” упала почти в 4 раза 
01.03.2019 

ПАО “Центрэнерго” в 2018 г. сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 
1,391 млрд грн) по сравнению с 2017 г. — до 499,127 млн грн. Об этом 
свидетельствуют данные компании. 

Таким образом, в четвертом квартале 2018 года “Центрэнерго” получило чистую 
прибыль 9,619 млн гривен против 203,271 млн гривен чистого убытка в сентябре-декабре-
2017. Согласно повестке, компания рассматривает пять вариантов распределения прибыли 
за 2018 год с направлением на дивиденды: 30%, 50%, 75%, 80% или 90% от результата 
деятельности. Как сообщалось, торги по продаже государственного пакета акций ПАО 
“Центрэнерго”, назначенные на 13 декабря 2018 года, не состоялись. Претенденты — ООО 
“Укрдонинвест” и производственное унитарное предприятие “Нефтебитумный завод” 
(Беларусь) — не были допущены к участию, поскольку поданная ими документация не 
соответствовала требованиям законодательства. ФГИ выставлял на продажу 78,289% 
акций ПАО “Центрэнерго” по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Конкурс должен был 
состояться при наличии, минимум, двух участников, один из которых — иностранный. 
После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть 
компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО “Укрдонинвест” 
(Киев), бенефициаром которого выступает бизнесмен Виталий Кропачев, и белорусское 
унитарное предприятие “Нефтебитумный завод”, принадлежащее крупнейшему частному 
белорусскому нефтетрейдеру “Интерсервис”. “Центрэнерго” эксплуатирует 23 блока (18 — 
пылеугольные, пять — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС 
суммарной установленной мощностью 7690 МВт. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 
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Міністерство фінансів України відновило  
корпоратизацію "Укренерго" 

19.02.2019 

Мінфін поновив процес реорганізації держпідприємства "Укренерго" 
на приватне акціонерне товариство, що наблизить Україну до успішного 
впровадження нової моделі ринку електроенергії. 

"Перетворення "Укренерго" на акціонерне товариство і реформа корпоративного 
управління - обов'язкові умови сертифікації компанії в якості незалежного оператора 
системи передачі електроенергії, а також впровадження та подальшої роботи нової моделі 
ринку електричної енергії", - повідомляє прес-служба, цитуючи слова в. о. голови 
"Укренерго" Всеволода Ковальчука. Наголошується, що нова організаційно-правова форма 
надає додаткові можливості захисту інтересів держави як акціонера, при цьому подальший 
план передбачає проведення інвентаризації майна компанії, незалежну оцінку активів, а 
також проходження ряду інших стандартизованих процедур. При цьому Ковальчук 
зазначив, що на цьому відповідальному етапі реформи електроенергетики необхідні рішучі 
і послідовні рішення держави. Як повідомляв УНІАН, 6 лютого державна компанія 
"Укренерго", оператор Об'єднаної енергосистеми країни, перейшла під управління 
Міністерства фінансів України. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

 
Альфа-Банк відкликав позов до  

VS Energy на $31 млн 
19.02.2019 

Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/769/19 задовольнив 
клопотання Альфа-Банку та повернув йому позовну заяву до ТОВ “ВС 
Енерджі Інтернейшнл Україна”.  

Крім того, 13 лютого Госпсуд м. Києва повернув Альфа-Банку без розгляду його 
позовну заяву з аналогічними вимогами до цих же відповідачів у справі №910/649/19. Таке 
рішення суд ухвалив з огляду на те, що позивач (Альфа-Банк) не усунув недоліки позовної 
заяви у визначений судом 10-денний термін. Як писав Finbalance, в 2015 році Альфа-Банк 
намагався відсудити в компаній з групи VS Energy близько 70 млн дол. Разом з тим, як 
випливало із судових матеріалів, у грудні-2015 сторони домовилися про реструктуризацію 
заборгованості (як мінімум, значної її частини). У вересні 2016 року повідомлялося, що 
енергопостачальні компанії, підконтрольні групі VS Energy, мають намір залучити в "Альфа-
Банку" кредити на загальну суму $75 млн. Як зазначалося, "Житомиробленерго" залучає $9 
млн, "Одесаобленерго" - $15 млн, "Рівнеобленерго" - $15 млн, "Київобленерго" - $26 млн, 
"Чернівціобленерго" - $10 млн. Поручителем по кредитним лініям виступали 
"Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Севастопольенерго". Як зауважувалося, кошти 
залучаються до 01.02.2021. 08.10.2018 Госпсуд Київської області закрив провадження в 
справі №911/1253/17 за позовом кіпрської компанії “Грейтфорд Лімітед” (фігурує в 
переліку пов’язаних осіб російського “Альфа-Банку”) до ПрАТ “Київобленерго” та ПрАТ 
“Рівнеобленерго” про солідарне стягнення 10,8 млн дол у зв’язку з внесенням змін до 
кредитного договору №КС-817/13 від 29.10.2013 та викладенням його у новій редакції. ... 

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

 
Контрольный пакет Волыньоблэнерго  

переписали на офшор 
20.02.2019 

Кипрская компания San Posidanius Investments Limited выкупила 75% 
акций Волыньоблэнерго, которые ранее принадлежали фирме Укристгаз. 
Об этом облэнерго сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Помимо Волыньоблэнерго Укристгазу принадлежат мажоритарные пакеты 
Харьковской ТЭЦ-5. Компанию связывают с сопредседателем "Оппозиционной платформы - 
За жизнь" Юрием Бойко. В то же время в декларации Бойко отсутствует упоминание о 
каком Волыньоблэнерго и ее акционерах. В 2012 году Укристгаз приобрел пакеты 
Волыньоблэнерго и Харьковскую ТЭЦ-5, когда Бойко работал в правительстве Николая 
Азарова. В конце сентября 2017 г. у Укристгаза сменился номинальный владелец. Вместо 
киприота Димитриса Ионидиса им стал австриец Рубен Захарян. Последний является 
австрийским юристом и числится директором ITONS Holding GmbH. Укристгаз получила 
свои газовые лицензии в 2013 году, когда Бойко был вице-премьером по ТЭК. Бизнесмен 
Павел Фукс ранее заявлял, что ТЭЦ-5 связана с Юлием Иоффе. "Я не у Бойко покупал ТЭЦ-2, 
а у Юлия Иоффе. Она им не нужна. У них же есть харьковская ТЭЦ-5", - рассказывал Фукс в 
интервью Экономической правде. Владельцем Укристгаза является австрийская ITSH 
Holding GmbH. 99% этой структуры принадлежит San Posidanius Investments Limited, другим 
ее акционером является Avelizaro Holdings Ltd Вадима Новинского. 

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

 
ГП "Укрэнерго" подписало контракт с китайской компанией  

на реконструкцию подстанции "Броварская" 
01.03.2019 

ГП "Укрэнерго" подписало контракт с китайской Xian Electric 
Engineering Co. Ltd. на реализацию проекта по реконструкции подстанции 
330 кВ "Броварская" с установлением третьего автотрансформатора. 

Участие в тендере на реконструкцию приняли 11 компаний из 8 стран мира, 
стоимость проекта снизилась почти на 25% и составила 19,4 млн евро. Реконструкция 
подстанции "Броварская" предусматривает установление современных комплектных 
распределительных устройств с элегазовой изоляцией и модернизацию систем релейной 
защиты и противоаварийной автоматики. Также на подстанции будет установлен 
дополнительный автотрансформатор 330/110/35 кВ мощностью 200 МВА. Это обеспечит 
надежность и безопасность энергоснабжения потребителей части Киевского энергоузла - 
Броварского, Бориспольского и Барышевского районов Киевской области, в т.ч. аэропорта 
"Борисполь". Отметим, один из крупнейших заказчиков системы государственных закупок 
ProZorro и "ProZorro.Продажи" НЭК "Укрэнерго" в 2018 г. получила 190 млн грн экономии и 
более 170 млн грн дохода от реализации имущества, написал 4 января заместитель 
министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в Facebook. "Укрэнерго" 
работает в ProZorro с 2015-го, в прошлом же году компания провела 2,4 тыс. закупочных 
тендеров с ожидаемой стоимостью закупок более 4 млрд грн. Замминистра отметил, что 
достаточно легко проследить, куда идут сэкономленные и дополнительно заработанные 
компанией средства, поскольку "Укрэнерго" работает на регулируемом тарифе с 
фиксированной базой затрат. "Фактически все идет в развитие сетей, например, в 2018 
году 113 млн грн направлены на реконструкцию подстанции 330 кВ "Кременчуг", 
установление группы однофазных трансформаторов на подстанции 400 кВ "Мукачево" и 
реконструкцию линий электропередачи 330 кВ с заменой грозозащитного троса и так 
далее", – перечислил Нефьодов. 

 

Читать полностью >>>  
 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

 

https://elektrovesti.net/64415_tekhnolodzhi-aps-v-ukraine-letom-zapustit-biogazovuyu-stantsiyu-na-5-mvt-na-ilovykh-polyakh-dneprvodokanala
http://www.ukragroconsult.com/news/ebrr-vydelil-kernelu-56-mln-na-stroitelstvo-tec-na-biomasse
http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/25409
http://www.agrotimes.net/predpriyatiya/yuzefo-mikolayivska-biogazova-kompaniya-vklade-7-5-mln-evro-u-stanciyu-na-buryakovomu-zhomi-
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https://biz.censor.net.ua/news/3114399/ukrenergo_podpisalo_kontrakt_s_kitayiskoyi_kompanieyi_na_rekonstruktsiyu_podstantsii_brovarskaya
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http://www.xianelectric.com.cn/structure/aboutus/introduction?chunson
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"Нефтегаз" планирует начать выпуск еврооблигаций  
после президентских выборов 2019 

01.03.2019 

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" 
планирует начать выпуск еврооблигаций после окончания президентских 
выборов 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе "Нефтегаза". 

"Мы планируем выпуск еврооблигаций в этом году, это будет точно не до выборов", - 
сообщила пресс-служба компании. Другие вопросы по поводу условий и сроков выпуска 
еврооблигаций в пресс-службе не уточнили. Как сообщали Українськi Новини, ранее в 
ноябре 2018 года "Нефтегаз" отказался от выпуска еврооблигаций. Ранее Кабмин одобрил 
выпуск "Нефтегазом" еврооблигаций на 1 млрд долларов. В начале ноября международное 
рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций НАК 
"Нефтегаз Украины" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В-. Также 
присвоен рейтинг восстановления активов "RR4". 

Читать полностью >>>  
По материалам ua.cbonds.info 

 
Трибунал в Гааге подтвердил захват РФ активов  

"Нафтогаза" в Крыму 
01.03.2019 

Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что Россия 
нарушила соглашение о защите инвестиций, захватив активы НАК 
"Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий в Крыму. 

"Международный трибунал принял решение в пользу "Нафтогаза" и постановил, что 
Российская Федерация, в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите 
инвестиций между Украиной и Россией, отвечает за незаконный захват активов 
"Нафтогаза" в Крыму", – сказано в сообщении "Нафтогаза". В частности, Арбитражный 
трибунал пришел к выводу, что действия РФ против "Нафтогаза" были незаконными и 
нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите 
инвестиций, согласно которому Россия должна уважать и защищать украинские активы, 
включая те, что находятся в Крыму. При этом указанным решением трибунал не определил 
сумму убытков "Нафтогаза". Размер убытков будет установлен на следующем этапе 
процесса. НАК оценивает стоимость экспроприированных в Крыму активов как минимум в 
$5 млрд. "Решение позитивное. Мы смогли доказать в трибунале факт того, что 
юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. 
Второе: нам удалось доказать, что Россия как государство виновна в утрате наших активов 
и должна за это отвечать, т.е. предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", – 
сказал на пресс-конференции глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Интерфакс-
Украина. "Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего 
слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить 
решение о сумме компенсации", – добавил Коболев. При этом глава НАК не исключил, что 
РФ оспорит это решение в местном суде Нидерландов на процессуальных основаниях, как 
это было сделано и в деле "ЮКОСа" и по остальным решениям, связанным с захватом 
активов на полуострове. "Все остальные решения по Крыму Россия оспаривает именно 
таким образом. Мы ожидаем того же и у нас… Но, честно говоря, я сильных аргументов для 
его обжалования не вижу", –добавил глава компании. Как сообщалось, в сентябре 2017 года  
НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний – "Черноморнефтегаз", 
"Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины" - подали в 
трибунал, сформированного при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое 
заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов 
группы в АР Крым. Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе 
"Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, 
которая имеет положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и 
российских государственных компаний. "Нафтогаз" в 2015 году оценивал свои крымские 
активы – 15 месторождений нефти и газа, три перспективные площади залежей нефти и 
газа, Глебовское подземное газохранилище, магистральные газопроводы, 43 
газораспределительные станции – в $590 млн. Примерно в такую же сумму компания 
оценивала упущенную выгоду из-за потери около 2 млрд кубометров годовой добычи газа 
в Крыму. Кроме того, "Нафтогаз" требует вернуть две морские буровые установки, на 
которые он в 2011 году выдал Черноморнефтегазу кредит в размере $800 млн, а также 
хранившийся в Глебовском ПХГ газ. Из-за оккупации Крыма Россией украинские компании 
уже подали семь исков по защите инвестиций против РФ.  

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

 

 
 
 

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ 
 РИНОК. КОМПАНІЇ 

 
Госгеонедр на третий раунд нефтегазовых аукционов выставит 

девять нефтегазоносных участков 
18.02.2019 

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) на третий 
раунд нефтегазовых аукционов в системе "ProZorro. Продажи" выставит 
девять нефтегазоносных участков.  

Как сообщила пресс-служба Госгеонедр, участки, которые будут выставлены на 
аукционы расположены Харьковской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В 
настоящее время их перечень находится на согласовании в Министерстве экологии и 
природных ресурсов. Речь идет, в частности, о Ясенской, Юго-Сливкинской, Восточно-
Космацкой, Болеховско-Смолянской, Гошевской площадях (все – Ивано-Франкосвкая обл.), 
Коховской, Гошевской, Роздоловско-Успеновской (первая и вторая площади), Орельско-
Брусовской площадях (все – Харьковская и Днепропетровская обл.). Как сообщалось, с 24 
октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации экспериментального 
проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на 
пользование недрами. В соответствии с ним продажа спецразрешений осуществляется 
исключительно через электронные торги. Экспериментальный проект, целью которого 
является проверка эффективности открытых электронных аукционов в сфере разрешений 
на пользование недрами, продлится до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедр должна 
предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта. Госгеонедр 6 декабря 2018 
года выставила на электронные нефтегазовые аукционы первые 10 участков. На второй 
раунд в конце января выставили еще семь участков. Первый аукцион состоится 6 марта. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 
 

 

 
Smart Energy планирует увеличить  

добычу газа на 10% 
19.02.2019 

В 2019 г. группа компаний Smart Energy планирует увеличить добычу 
природного газа на 10% до 325,27 млн куб. м по сравнению с 2018 годом. Об 
этом пишет издание minprom.ua 

"Мы планируем в 2019 году порядка 10% прироста по добыче газа", - сообщил в ходе 
круглого стола журналистам генеральный директор группы компаний Smart Energy Сергей 
Глазунов. Также Глазунов отметил, что прирост планируется за счёт ввода в эксплуатацию 
одной скважины и проведения капитального ремонта на других скважинах. Как 
сообщалось, в 2018 году по сравнению с 2017 годом группа компаний Smart Energy 
увеличила добычу газа на 31%, или на 69,7 млн куб. м до 295,7 млн куб. м. Smart Energy - 
управляющая компания в составе "Смарт-холдинга", которая отвечает за развитие 
проектов в сфере геологической разведки и промышленной разработки месторождений 
углеводородов, а также альтернативной энергетики. Нефтегазовое крыло "Смарт-холдинг" 
представлено британской компанией Regal Petroleum, а также украинскими 
газодобывающими предприятиями "Пром-Энерго Продукт" (в 2016 вошел в состав Regal 
Petroleum) и "Укргазвыдобуток". "Смарт-холдинг" контролирует бизнесмен, депутат 
Верховной Рады Вадим Новинский (фракция "Оппозиционный блок"). 

Читать полностью >>>  
По материалам minprom.ua 

 
Китайское нефтегазовое предприятие  

осваивает украинский рынок 
19.02.2019 

В последнее время правительство Украины выдвинуло стратегию 
энергетического развития, определило цель по увеличению годового 
объема добычи природного газа с нынешнего 21 млрд. м³ до 35 млрд. м³ 

Правительство намерено на базе проведения международного тендера ускорить 
добычу природного газа внутри страны. В 2017 г., воспользовавшись возможностями 
строительства «Одного пояса и одного пути», и развития разведкой и разработкой 
природного газа в Украине,китайское предприятие Xinjiang Beiken Energy подписало 
контракт на оказание инженерно-технических услуг по бурению с газодобывающей 
компанией «Укргаздобыча» на сумму 400 млн. юаней. Это означает, что китайская 
компания официально вышла на украинский рынок добычи нефти и газа. Менеджер 
платформы буровой команды Ли Мэн в интервью журналистам сказал, что нефтяная 
промышленная база Украины относительно слабая, компания вкладывает большие 
средства для подготовки украинских работников. Благодаря подготовке и тренингу 
некоторые украинские работники начали работать с низов, постоянно получали 
повышение на службе. Каждое повышение приносит им увеличение заработной платы на 
20-30%. Кроме этого, компания каждый месяц выбирает «лучшие работники» и награждает 
их. ... 26-летний инженер-буровик Дима родом из Полтавы, окончил Полтавский 
национальный технологический университет по специальности буровое дело. Он сказал в 
интервью, что в первые три года после окончания университета, в связи с тем, что он не 
мог найти работу по профессии, он подрабатывал на мебельном заводе и в компании 
экспресс-доставки, кроме этого, он также начинал собственное дело. И только с приходом 
компании Beiken в Украину он смог осуществить свою мечту по бурению. «Я очень доволен 
нынешней работой, мне нравится рабочая атмосфера здесь, китайские мастера дали мне 
множество профессиональных знаний, научили многочисленным навыкам, я узнал много 
нового», — сказал Дима. Отец Димы Павел работал на нефтяных месторождениях в разных 
странах, сейчас он занимает должность помощника по закупкам компании Beiken в 
Украине. История о работе отца и сына в китайской компании на месторождении в стране 
повсеместно распространяется и восхваляется. Менеджер по маркетингу дочерней 
компании Beiken в Украине Ся Мао сообщил, что в настоящее время в компании 
насчитывается около 100 работников с китайской стороны и 249 украинских сотрудников. 
«Некоторые украинские работники по собственным причинам работали в местных и 
иностранных компаниях по бурению скважин, они овладели этой техникой, именно 
поэтому они нарасхват», — заявил он. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам economistua.com 

 

Фокуси Фукса з надрами України залишилися  
поза увагою НАБУ 

19.02.2019 

Національне антикорупційне бюро не зацікавилося фактом втрати 
державою контролю над українськими газовими родовищами на користь 
олігарха РФ, передає УНН. 

Наприкінці минулого року державна компанія "Надра України" відмовилася від 33% 
у компанії "Іст Юроуп Петролеум" російського олігарха Павла Фукса. Зробила вона це 
добровільно й без зайвого розголосу, вважаючи подальшу участь "неприбутковою". 
Передноворічний подарунок від "Надра України" отримала компанія "Авант Трейд Лімітед" 
з орбіти того самого Фукса. Копію рішення та суму угоди про продаж частки НАК "Надра 
України" утаємничила. Оскільки угода за всіма ознаками могла завдати реальної шкоди 
інтересам суспільства, УНН запитав у НАБУ, що планують роботи детективи для захисту 
інтересів держави. Як виявилося - нічого, оскільки Бюро про цей факт поки що ніхто не 
поінформував. "Звернення щодо законності продажу НАК "Надра України" частки в 
компанії "East Europe Petroleum" до детективів Національного антикорупційного бюро 
України не надходили. Відомості за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань детективами Національного бюро не вносились", - повідомило НАБУ у 
відповідь на запит УНН. Скандальна історія про продаж частки НАК російському олігарху 
набула широкого розголосу у пресі. А чинне законодавство передбачає можливість 
внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування на підставі публікації у 
ЗМІ. Нагадаємо, чому ця ситуація викликала такий резонанс у суспільстві. За часів міністра 
екології Едуарда Ставицького, який втік слідом за Віктором Януковичем, під його егідою 
було створено компанію "Голден Деррік" за принципом приватно-державного партнерства. 
Частка держави там становила 33%, інвестиції з бюджету становили 11 млн грн. Крім 
прямих інвестицій приватна компанія використовувала ресурси держави: ліцензії, 
георозвідки та інше. Після втечі Ставицького компанія, а точніше ті 67%, які посередньо 
належали екс-чиновнику, були перепродані російському олігархові Павлу Фуксу, і компанія 
стала називатися невдовзі "Іст Юроуп Петролеум". ЗМІ не раз констатували післямайданні 
успіхи компанії у газодобувній сфері. Держгеослужба, наприклад, видала Фуксу в один день 
16 ліцензій, всього у компанії - 19. При цьому Держгеослужба контролює НАК "Надра 
України", а Держгеослужбу контролює міністр екології Остап Семерак ("Народний фронт"). 
Примітний у всій цій історії і звіт Держаудитслужби, в якому зазначено, що НАК "Надра 
України" повністю усунулася від контролю за госпдіяльністю "Іст Юроуп Петролеум" і 
навіть не вимагала від них публічних фінансових звітів. І ось, 31 грудня, в останній день 
2018 року, в Державному реєстрі юридичних осіб з'являється запис про те, що НАК "Надра 
України" вийшла зі складу засновників "Іст Юроуп Петролеум" (Голден Деррік), а замість 
держустанови зайшла компанія з орбіти того ж Фукса "Авантр Трейд Лімітед". Як тільки 
інформація попала в ЗМІ, в НАК "Надра України" свій вчинок пояснили безперспективністю 
подальшого перебування у частці і неможливістю контролювати госпдіяльність компанії, 
що, як уже було сказано, прямо суперечить даним Держаудитслужби. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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"Вышки Бойко" отдыхают. Почему в скважины Коболева  
идут миллиарды, а добыча не растет 

19.02.2019 

Компанию "Нафтогаз", которая объединяет функции добычи, 
транзита и продажи газа для ПСО-потребителей (население и предприятия 
теплокоммунэнерго), ждут серьезные структурные трансформации.  

Пока речь не идет о долгожданном анбандлинге, подразумевающем разделение всех 
упомянутых выше операционных направлений деятельности. Также никто не собирается 
создавать между ними перегородки, препятствующие перекрестному финансированию. 
Ведь, имея финансовый поток от транзита российского газа в размере $3 млрд в год, можно 
особо не напрягать извилины в части диверсификации транзитных, операционных и 
сбытовых рисков и мирно почивать на лаврах "вечно молодого, вечно реформатора". 
Попутно выплачивая себе и подопечным бонусы, сопоставимые с вознаграждением в 
успешных западных частных компаниях. Вот только там они уплачиваются за счет 
акционеров, а у нас... Хотя у нас то же за счет них любимых, ведь собственником компании 
является Кабмин, но он лишь "доверенное лицо" коллективного акционера, то есть нас с 
вами. Несмотря на попытки возмущенной общественности отыскать в "застенках души" 
топ-менеджеров на службе государства хоть немного совести, они и не подумали 
прекратить мучить обывательское сознание. Пытка премиями продолжилась и в этом году, 
когда, по информации, просочившейся в прессу, "Нафтогаз" как единоличный собственник 
"Укргаздобычи", принял решение о выплате тамошнему руководителю премий, причем 
отдельно за каждый квартал 2018-го в размере 180% от месячного оклада с той лишь 
разницей, что во втором квартале прошлого года премиальный коэффициент составил 
почему-то 168%. Хотя стоит признать, что корпоративный дух в НАКе, не говоря уж о 
корпоративной культуре, в последнее время хромает. В Украине сложилась уникальная 
ситуация, когда компания ("Нафтогаз") подала в суд на своего акционера (Кабмин), требуя 
от последнего "компенсировать" миллиарды гривень за якобы выполнение "социальных 
функций" по продаже газа ПСО-потребителям. За последние годы "Укргаздобыча" получила 
настоящий карт-бланш на выполнение стратегической миссии - обеспечение 
энергетической независимости страны. Сегодня две трети внутренних потребностей 
Украина закрывает за счет внутренней добычи природного газа. Но добывающих 
мощностей госпредприятия все равно не хватает даже для покрытия потребностей 
бытовых потребителей: приходится дополнительно докупать на рынке до 3,7 млрд куб. м в 
год. Общая потребность населения и предприятий ТКЭ в газе составляет 17,8 млрд куб. м, 
из которых 10,6 млрд потребляет население, а 7,2 млрд - компании теплокоммунэнерго. 
Таким образом, выход на уровень добычи в 20 млрд кубов к 2020-м, означал бы примерно 
следующее: сейчас "Нафтогаз" вынужден докупать импортный газ для обеспечения 
социально незащищенного сегмента потребителей и тратит на это миллиарды гривень. В 
случае же выполнения программы структура газового баланса компании диаметрально 
изменилась бы: вместо закупок за границей "Нафтогаз" смог бы продавать коммерческим 
потребителям на внутреннем рынке излишки, которые оставались бы после 
удовлетворения нужд населения, то есть примерно 2,5-3 млрд кубов (с учетом сокращения 
потребления в бытовом секторе). Выход в коммерческий сегмент является одним из 
реальных рычагов по минимизации ценового давления на население и коммунальный 
сектор. Но реальные цифры говорят, к сожалению, о том, что амбициозные планы по 
наращиванию добычи украинского газа превратились в обычный "газовый пузырь", 
который можно использовать лишь на красочных презентациях и "фаер-шоу". 
Соприкасаясь с реальностью, эта эфемерная идея неизбежно лопается, производя лишь 
"разрывы воздуха", а не "горизонтальных пластов". Единственный "позитив" - программа 
"20/20" стала хорошей наживкой для вытягивания "карпов" в виде увеличенного 
финансирования "бурения". Если раньше Украина прославилась "вышками Бойко", то 
теперь бьет рекорды по финансовому освоению в "скважинах". … 

Во всем "Бендик" "виноват" >>>  
По материалам minprom.ua 

 
Burisma Group будує газопровід  

на Харківщині 
20.02.2019 

У січні, Міжнародна енергетична група Burisma розпочала 
будівництво газопроводу в Харківській області. Нова установка з’єднає два 
родовища, які розробляє група, – Водянівське та Карайкозівське. 

Довжина нового газопроводу складе 16,6 км. Інвестиції в проект складуть близько 60 
млн грн. «Новий газопровід дозволить збільшити не тільки продуктивність, але і більш 
ефективно управляти потоками між родовищами з подальшим будівництвом 
турбодетандерної установки», – вважає Тарас Бурдейний, CEO Burisma Group. Нагадаємо, у 
2019-му Група пробурить 21 свердловину і продовжить збільшувати ефективність. 
Міжнародна енергетична група Burisma Group представила результати роботи за 
підсумками 12 місяців 2018 р. У 2018 р. видобуток вуглеводнів склав 1080 млн кубометрів. 
Для цього Група пробурила 13 нових високотехнологічних свердловин і провела 
капітальний ремонт 26 свердловин. «Проведені технічні заходи (введення в експлуатацію 
нових свердловин, капітальний ремонт свердловин, інтенсифікація газовидобутку) дають 
підставу нам говорити про досягнення планових показників видобутку у 2018 році», – 
зазначив Тарас Бурдейний, CEO Burisma Group. В результаті, лише 2018 року компанії 
Burisma Group перерахували до бюджету понад 2,25 млрд грн ренти. Раніше зазначалось, 
що у 2018 р. Burisma Group збільшила видобуток нафти та газового конденсату на 56%, 
видобувши 74,1 тис. тонн. Роком раніше цей показник склав 47,5 тис. тонн. Це рекордний 
показник зростання не лише в рамках Групи, але і серед усіх українських приватних 
газовидобувних компаній. «Ми маємо усі передумови для подальшого стійкого зростання і 
досягнення поставлених цілей у 2019 році. В цьому році ми запланували пробурити 21 нову 
свердловину. Ми запустили холодильну установку на Рокитнянському родовищі та почали 
будівництво нового газопроводу. Станом на 1 січня одночасно в процесі буріння 
знаходилися 9 свердловин, також ведеться інтенсифікація та капремонт на 4 свердловинах. 
Це посилить виробничі потужності та дозволить збільшити постачання газу кінцевим 
споживачам», – стверджує Тарас Бурдейний. На динаміку роботи Групи у 2018 р. вплинули 
позитивні результати геологорозвідувальних робіт. Завдяки успішним геологорозвіду-
вальним роботам і продовженню розбурювання родовищ, доведені запаси вуглеводнів у 
Групі зросли. Лише 2018 р. Burisma Group провела сейсмічні роботи в форматі 3D на площі 
176 кв. км, уклавши договори з кількома іноземними компаніями на перехресне дослідже-
ння та інтерпретацію отриманих даних. «Burisma Group сьогодні є лідером за обсягом 
геофізичних робіт в Україні. Наразі ми змушені інтенсифікувати роботу над оптимізацією 
обсягів і зростанням ефективності геологорозвідувальних робіт, щоб гарантувати 
стабільне зростання видобутку в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Група 
інвестує значні кошти у вивчення нових площ, дослідження й розробку родовищ. Лише 
сьогодні ми очікуємо результати інтерпретації та уточнення колишніх даних по більш ніж 
1000 кв км. І уточнень по 200 кв км у форматі 3D в межах Рокитнянського та Огульців-
ського родовищ», – зазначив Тарас Бурдейний. Згідно з інвестиційної стратегії Burisma на 
2019 рік за сейсмікою 2D заплановано дослідження понад 500 погонних кілометров, по 3D – 
більше ніж 1500 кв км. «У 2019 ми продовжимо працювати над оптимізацією розробки, 
технологічністю буріння і зростанням ефективності геологорозвідувальних робіт, щоб 
гарантувати стабільне зростання видобутку в середньостроковій і довгостроковій перспек-
тиві», – переконаний Генеральний директор Burisma Group Тарас Бурдейний. З початку 
року компанії Burisma Group вже успішно провели операції ГРП на Степківській площі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Burisma Group 

У 2019 році «Укрнафта» продовжує нарощувати  
видобуток вуглеводнів 

20.02.2019 

У січні 2019 року ПАТ «Укрнафта» видобула 128 тис. тонн нафти та 
конденсату та майже 99 млн м3 газу. Про це повідомляє офіційний сайт 
компанії, передає слухба новин порталу zik.ua 

Це відповідно на 4,4% та 7,4% перевищує дані за січень 2018 р. та на 3,3% та 3,3% – 
за грудень. Зросли і добові показники видобутку вуглеводнів, вони складають 4,1 тис. тонн 
на добу нафти та конденсату і 3,2 млн м3 на добу газу. На підприємстві зазначають: 
продовжують нарощувати видобуток вуглеводнів, ефективно працюючи з нинішнім 
фондом свердловин. Збільшення видобутку досягається завдяки ремонту перспективних 
свердловин та заходів з інтенсифікації видобутку, зокрема – прострільно-вибуховим 
роботам з використанням перфораційних систем іноземного виробництва підвищеної 
ефективності. У цьому місяці видобуток продовжує зростати. Зокрема, станом на 14 лютого, 
середньодобові показники видобутку для нафти та конденсату становили 4,2 тис. тонн на 
добу, а для газу – 3,2 млн м3 на добу. Нагадаємо, 6 грудня 2018 р. Державна служба геології 
та надр продовжила дію 23 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів ПАТ 
«Укрнафта». Окрім 11 спецдозволів, термін дії яких закінчився в 2018 році, регулятор також 
продовжив 9 ліцензій компанії, строк дії яких спливає в 2019 році, а також 3 ліцензії 2013-
2014 р. У повідомленні йдеться, що команді «Укрнафти» вдалось отримати продовження на 
20 років дозволів на ведення видобувної діяльності на Прокопенківському, Вигода-
Витвицькому, Монастирщенському, Росільнянському, Турутинському, Миколаївському, 
Луквинському, Довбушансько-Бистрицькому, Пасічнянському, Андріяшівському, Орів-
Уличнянському, Долинському, Струтинському, Спаському, Щурівському, Бориславському, 
Перекопівському, Малосорочинському, Сагайдацькому, Рожнятівському, Тростянецькому, 
Волошківському та Танявському родовищах. Загалом у цьому році закінчується дія 27 
спецдозволів, тож «Укрнафта» очікує на продовження ще 16. У 2019-му ж спливає дія всього 
22 спецдозволів «Укрнафти», з яких дев’ять вже продовжено. Також в «Укрнафті» 
зазначають, що на сьогодні компанія має 85 діючих спеціальних дозволів на ведення 
видобувних робіт та один спецдозвіл на геологічну розвідку. Попри затримку в 
продовженні ліцензій, в 2018 році підприємство знайшло «правове рішення» і не зупиняло 
видобуток на жодному із родовищ.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 

 
Суд стягнув із фірми Онищенка понад 20 млн  

податкового боргу 
20.02.2019 

Київський окружний адмінсуд стягнув з ТОВ «Надра Геоцентр» 23,78 
мільйона гривень податкового боргу. Про це повідомляє «Судовий репортер» 
із посиланням на рішення суду від 28 січня 2019 року. 

З позовом звернулася Карлівська об’єднана державна податкова інспекція Головного 
управління ДФС у Полтавській області. Борг утворився за договором 2007 року про спільну 
діяльність ТОВ «Надра Геоцентр» і ПАТ «Укргазвидобування». "Стягнути кошти з рахунків 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Надра Геоцентр" (код ЄДРПОУ 34763705) у 
банках, обслуговуючих платника податків на користь Державного бюджету України у сумі 
23786593 (двадцять три мільйона сімсот вісімдесят шість тисяч п'ятсот дев'яносто три) 
грн. 59 коп.", - йдеться у рішенні суду. Як встановлено судом, заявлена до стягнення 
заборгованість із рентної плати за користування надрами рахується за ТОВ «Надра 
Геоцентр» як особою, відповідальною за сплату податків в межах договору про спільну 
діяльність. За даними НАБУ, «Надра Геоцентр» контролюється народним депутатом  
Олександром Онищенком. Юридично засновником є кіпрська компанія «Фастіло Трейдинг 
ЛТД». Раніше співзасновником був сам Онищенко. Нагадаємо, що антикорупційна 
прокуратура передала до суду справу Онищенка з приводу заволодіння коштами ПАТ 
«Укргазвидобування». За версією слідства, народний депутат Онищенко є засновником та 
керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 
року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу в рамках 
договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Внаслідок таких дій ПАТ 
«Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України») 
спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн. Загалом детективи встановили 
причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Группа Smart Energy начала бурение скважины  

в Полтавской области 
21.02.2019 

Британская компания Regal Petroleum, которая входит в группу Smart 
Energy, начала бурение новой разведочной скважины №119 на Мехедовско-
Голотовщинском месторождении в Полтавской области. 

Проектная глубина скважины составляет 4 850 метров. Завершение бурения 
планируется в третьем квартале текущего года, а начало добычи при условии последующих 
успешных испытаний – в четвертом квартале. «Как и ранее, мы планируем использовать 
инновационные технологии бурения, крепления и испытания скважин, которые уже 
успешно применяли на предыдущих проектах. Это позволит нам качественно вскрыть 
продуктивные горизонты и надежно эксплуатировать объект с оптимальными 
параметрами», – отметил технический директор группы компаний Smart Energy Виктор 
Дудзич. Как сообщалось, группа Smart Energy возобновила после капремонта эксплуатацию 
скважины №21 на Островерховском месторождении в Харьковской области и достигла 
максимальной суточной добычи газа за время работы группы на уровне 960 тыс. м3/сутки. 
Regal Petroleum plc является публичной британской компанией, акции которой котируются 
на Лондонской бирже AIM. В Украине осуществляет свою деятельность через 
Представительство «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» в Полтавской области и ООО 
«Пром-Энерго Продукт» в Харьковской области, которые владеют специальными 
разрешениями на добычу углеводородов. Все компании входят в группу Smart Energy. В 
свою очередь группа Smart Energy входит в Смарт-Холдинг, осуществляет реализацию 
проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов. 
Нефтегазовое направление Smart Energy, кроме активов Regal Petroleum, представлено 
газодобывающей компанией «Укргазвыдобуток» (Харьковская область). 

Читать полностью >>>  
По материалам пресс-службы Компании «Смарт-Холдинг» 
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В Україні до літа планують відновити роботу  
шести газових свердловин 

22.02.2019 

До кінця травня в Україні планують повернути в роботу чотири газові 
свердловини на старих родовищах, на додачу до двох на Чутівському та 
Машівському родовищах, також повернутих в роботу.  

"В умовах критичної нестачі нових ліцензій, "Укргазвидобування" робить все, щоб 
збільшити видобуток газу на старих родовищах", - повідомив голова правління НАК 
"Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Завдяки технології забурювання бічних стовбурів вже 
повернуто в роботу дві свердловини на Чутівському та Машівському родовищах. "Середня 
продуктивність кожної з них – 70 тис. куб. м газу на добу, надалі ми проведемо операції з 
інтенсифікації, які дозволять ще підняти цю цифру", - додав він. Коболєв додав, що завдяки 
технології ЗБС запуск свердловини в роботу обходиться вчетверо дешевше, ніж при бурінні 
"з нуля". "До кінця травня плануємо за рахунок забурювання бічних стовбурів повернути до 
життя ще 4 свердловини", - зазначив Андрій Коболєв. "Робимо все можливе на старих 
родовищах і з нетерпінням чекаємо розблокування ситуації з видачею нових ліцензій – без 
цього досягти енергетичної незалежності не вдасться", - резюмував він. Нагадаємо, 
структурний підрозділ "Нафтогазу", компанія "Укргазвидобування" фактично провалила 
план видобутку газу до 2020 р. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 
під час засідання уряду. "Я вкрай незадоволений тим, що, насправді, "Укргазвидобування" 
компанії "Нафтогаз" фактично план видобутку газу, який ми затвердили тут до 2020 року, 
фактично вони його провалили", - зазначив прем’єр. За його словами, дуже важливо 
виправити ситуацію із видобутком власного газу найближчим часом. При цьому він додав, 
що видобуток власного постійно зростає: видобуток власного газу минулого року склав 21 
млрд м³ газу, що на 2,5% більше ніж 2017 р. Крім того, за його даними, на 30% скоротилась 
залежність від постачання ядерного палива з РФ. Нагадаємо, з 15 березня 2019 року НАК 
"Нафтогаз" припинить контракт з головою АТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком з 
15 березня 2019 р. Генеральна прокуратура України затримала двох посадовців 
"Укргазвидобування", які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення. 

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

 

На Сумщині СБУ припинила діяльність організованого  
угруповання викрадачів державної нафти 

27.02.2019 

На Сумщині співробітники СБУ спільно з поліцією припинили діяльність 
організованого угруповання, учасники якого займалися розкраданням 
державної нафти на території регіону. 

Оперативники спецслужби встановили, що 5 мешканців Полтавської та Сумської обл. 
систематично викрадали нафту з нафтогонів, розташованих в Охтирському р-ні. Зловмис-
ники здійснювали несанкціоновані врізи у нафтопроводи та, використовуючи спеціальне 
обладнання, перекачували викрадену продукцію в автоцистерни. Потім сировину доставля-
ли на приватні підприємства в інші регіони, де реалізовували комерційним структурам для 
переробки. За попередніми оцінками вартість викрадених тільки з початку року нафто про-
дуктів становить майже 100 тис. грн. У ході обшуків за місцями проживання учасників 
угруповання правоохоронці вилучили засоби зв’язку, підроблені автомобільні номери та 
знаряддя для незаконних так званих «врізів». У межах відкритого кримінального 
провадження за ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 292 Кримінального кодексу України організатору 
незаконної схеми повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо 
повідомлення про підозру іншим фігурантам справи. Триває досудове слідство. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 

"ДТЭК Нефтегаз" планирует за 5 лет нарастить  
добычу газа вдвое 

27.02.2019 

"ДТЭК Нефтегаз" планирует до 2024 г. увеличить добычу природного 
газа почти в два раза – до 3 млрд куб. м в год, сообщил генедиректор 
компании Игорь Щуров в ходе выступления на Ukrainian Energy Forum. 

По его словам, в связи с положительными регуляторными изменениями в 
нефтегазодобывающей сфере, в том числе со снижением рентных ставок за пользование 
недрами, компания пересматривает инвестиционные программы и планирует увеличение 
объемов бурения. Кроме того, "ДТЭК Нефтегаз" изучает возможность перехода на бурение 
скважин глубиной более 7 км. "ДТЭК Нефтегаз" в 2019 году намерена в два раза увеличить 
инвестиции в добычу по сравнению с 2018 годом – до 3 млрд грн. Как сообщалось, по 
итогам 2018 года компания добыла 1,649 млрд куб. м природного газа, что практически 
соответствует уровню этого показателя в 2017 году (1,65 млрд куб. м). Отметим, компания 
ДТЭК Нефтегаз постоянно инвестирует в добычу украинского топлива. На Семеренковском 
месторождении работает уже несколько десятков скважин компании. «ДТЭК Нефтегаз 
крайне ответственно подходит к реализации этой задачи. В текущем году мы пересмотрели 
в очередной раз наши инвестиционные планы, и увеличили объем инвестиций в два раза. С 
полутора миллиардов гривен в прошлом году – до трех миллиардов в текущем году. В том 
числе и объемы глубокого бурения. Мы планируем пробурить, ввести в эксплуатацию еще 
4 новые глубокие скважины, что несомненно станет весомым вкладом в достижение 
энергетической независимости страны», – говорит генеральный директор ДТЭК Нефтегаз 
Игорь Щуров. Частные компании добывают 20% украинского газа. И темпы появления 
новых скважин и увеличение объемов добычи постоянно растут. А чем больше добывают 
украинские компании, тем меньше страна зависит от импортного топлива… 

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

 
"Укргаздобыча" заплатит американской компании 2 

0 миллионов за оценку запасов газа 
01.03.2019 

АО "Укргаздобыча" 26 февраля по результатам тендера заключило 
соглашение с компанией DeGolyer and MacNaughton Corp. (США) об оценке 
своих запасов углеводородов за 20,25 млн грн. 

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в 
системе "Прозорро". Согласно условиям договора, до конца года нужно выполнить 
независимую оценку резервов углеводородов 157 месторождений и 49 перспективных 
площадей "Укргаздобычи" с распределением по приоритетности дальнейшего освоения, а 
также газа уплотненных коллекторов, по состоянию на 1 января с актуализацией на 1 
июля. Отчет по результатам этой оценки будет содержать в частности краткий 
комментарий о состоянии разработки и материальных рисках, связанных с дальнейшей 
эксплуатацией месторождений. Предусмотрено обеспечение исполнения договора в форме 
залога, банковской гарантии или резервного аккредитива в размере 5%, наложенный 
платеж в течение месяца и систему штрафов. Цена сделки на 60% ниже ожидаемой 
стоимости закупки в 49,25 млн грн. Конкурентами победителя тендера были фирмы 
Sproule International Limited (Канада) и Miller and Lents, Ltd. (США), которые активно 
торговались, что и привело к значительной экономии. Созданная в 1936 году американская 
фирма DeGolyer and MacNaughton Corp. (Demac) принадлежит председателю совета 
директоров Джону Уоллесу (13%), президенту Чарльзу Бойетту (12%) и нескольким 
десятками миноритарных акционеров - вице-президентов. Контактным лицом фирмы в 
"Прозорро" указанный московский менеджер по развитию бизнеса Альмир Бачин. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Кабмін "вжарив" облгази, знизивши норму  
для споживачів 

01.03.2019 

Кабмін знизив норму споживання газу для споживачів без 
лічильників до 3,28 куб. м з 3,29 куб. м на одну людину для домогосподарств 
з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням. 

Дане рішення уряд ухвалив у середу, 27 лютого, у відповідь на оскарження 
облгазами/газзбутами у судах прийняті 30 січня норми споживання, які були встановлені 
постановою №63 на рівні 3,29 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою 
плитою і ЦГВ; 5,39 куб. м - з газовою плитою, без ЦГВ і водонагрівача; 10,49 куб. м - з 
газовою плитою і водонагрівачем. Коментуючи оскарження облгазами знижених норм 
споживання, Рева відзначив, що на наступному засіданні Кабмін розгляне комплекс заходів 
щодо врегулювання даної ситуації. Нагадуємо: НАК "Нафтогаз України" закликав побутових 
споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на 
підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу 
лінію. У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із 
донарахуваннями. У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра 
Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не 
підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації 
урядом вказаної в рахунках заборгованості. Сума розрахована за час дії норм, які були 
визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК. 12 грудня Кабінет Міністрів 
схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають 
"нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ. "Їх треба 
вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше 
прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Кабінет міністрів в кінці січня 2019 року повернув 
знижені норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників, зокрема, 
встановивши норму в розмірі 3,29 куб. м. Гройсман пообіцяв, що в разі оскарження 
облгазами / газзбутами у судах затверджених 30 січня норм споживання уряд у відповідь 
буде цілеспрямовано їх знижувати на 0,01 куб. м. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Курченко активизировал борьбу за отобранный  
у него Одесский НПЗ 

25.02.0219 

Скандально известный основатель группы ВЕТЭК Сергей Курченко 
пошел в  новую атаку на Одесский нефтеперерабатывающий завод, 
который он приобрел во времена президентства Виктора Януковича у 
российского «Лукойла», и утратил после смены власти и бегства в Россию. 

По данным «ОЛИГАРХА», в начале февраля в хозяйственном суде Одесской области 
было зарегистрировано сразу три иска от ПАО «Одесский НПЗ» и ООО «Энергия и газ 
Украина», которые контролирует кипрская Empson Limited. Бенефициаром последней по 
бумагам числится малоизвестная жительница Харьковской области Анна Чуйко, но по 
факту Empson Limited входит в сферу влияния Курченко. В частности, компания прописана 
по одному адресу с VETEK Management Limited и VETEK Trading Limited. В первом иске ПАО 
«Одесский НПЗ» требует признания недействительным договора №15-1/10/14, в рамках 
которого ГП «Укртранснафтопродукт» реализовало нефтепродукты завода. «При 
подписании и исполнении данного договора были нарушены требования Порядка 
хранения вещественных доказательств стороной обвинения», – указали в ПАО. Во втором 
иске ПАО «Одесский НПЗ» потребовало признать недействительным договор на 
проведение оценки изъятого у него имущества. Он был подписан госпредприятием 
«Одесский НПЗ», получившим конфискованный судом целостный имущественный 
комплекс завода, и оценщиком – ООО«Экспертное агентство «Укрконсалт». Третий иск, 
поданный в суд ООО «Энергия и газ Украина», содержит требование признать 
недействительным договор между госпредприятием «Одесский НПЗ» и Фондом 
государственного имущества. Подробностей, о каком именно документе идет речь, пока 
нет, но можно предположить, что имеется в виду учредительный договор о создании ГП, 
единоличным учредителем которого стал ФГИ. Все оспариваемые договоры были 
заключены в разное время и с разной мотивацией. Так, оценка имущества Одесского 
проводилась в прошлом году по итогам проведенной ранее спецконфискации всего 
движимого и недвижимого имущества ПАО «Одесский НПЗ» и ООО «Энергия и газ Украина» 
(это было сделано в 2017 г. Суворовским районным судом Одессы при вынесении 
приговора Дмитрию Веремееву  – бывшему замгендиректора Одесского НПЗ). Спорный 
контракт на реализацию нефтепродуктов появился на свет еще в 2014 г., и был заключен с 
ООО «Укройлпродукт», которое тогда выкупило по заниженной стоимости бензин и 
дизельное топливо Одесского НПЗ. Собственно, как раз с того момента все последующие 
события вокруг этого завода СМИ начали связывать с ближайшим окружением 
влиятельного в тот момент нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского. Так, в 
середине 2014 г главой ГП «Укртранснафтопродукт», которому было поручено заниматься 
реализацией арестованных нефтепродуктов Одесского НПЗ, стал Владимир Гаврилов. СМИ 
называли его ставленником давнего друга Пашинского Сергея Тищенко – владельца 
топливной группы «Фактор». Позднее в 2015 г. Гаврилова сменил на этой должности 
выходец из группы «Фактор» Александр Горбунов. Так что неудивительно, что 
«Укртранснафтопродукт» решил продать нефтепродукты именно компании 
«Укройлпродукт» из орбиты Тищенко. «Укройлпродукт» заключил без проведения 
аукциона с ГП «Укртранснефтепродукт» договор поставки нефтепродуктов, и в октябре 
2014-мае 2015 реализовал около 28 тыс. тонн топлива. «В результате нарушения порядка 
реализации нефтепродуктов, являющихся вещественными доказательствами в уголовном 
производстве, и продажи их по заниженной цене, а также необоснованного использования 
средств, полученных от их реализации, служебными лицами ГП «Укртранснафтопродукт» 
государству нанесен материальный ущерб на общую сумму 341 млн гривен» — пришли к 
выводу в ГПУ. Структуры Курченко и ранее оспаривали лишение их прав на Одесский НПЗ и 
отбор нефтепродуктов, в свете чего их нынешняя активизация не выглядит чем-то 
сверхъестественным. Другое дело, что синхронность подачи новых исков и выбранное для 
разбирательств время – за пару месяцев до выборов президента – позволяет предположить, 
что Курченко не прочь воспользоваться «разбродом и шатанием», который наблюдается 
сейчас на политической арене Украины, и под шумок попытаться добиться выгодных себе 
решений. И это, в том числе, также касается основополагающего вердикта Суворовского 
районного суда Одессы, на который была подана апелляция, переданная в минувшем году в 
Апелляционный суд Кировоградской области. 

Читать полностью >>>                                                              © Егор Кажанов, Олег Кульбида 
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Российский суд решил взыскать с Украины 112 млн долларов за захват 
“Укртатнафты” Игорем Коломойским 

01.03.2019 

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление 
“Татнефти” о признании решения иностранного суда, согласно которому 
Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты.  

Соответствующее решение российский суд принял 28 февраля, передает Интерфакс. 
“Признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29 июля 2014 года 
международным коммерческим арбитражем по иску “Татнефти имени Шашина” к 
Украине”, — сказал судья. “Украина обязана выплатить истцу — “Татнефти” — сумму в 
размере $112 млн в качестве компенсации за совершение ею нарушения соглашения между 
правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите 
инвестиций, ответчик — Украина — обязана также выплатить истцу проценты”, — добавил 
судья. Как сообщалось, в июне 2018 года Арбитражный суд Москвы передал иск “Татнефти” 
к Украине на $112 млн (плюс проценты) на рассмотрение в Арбитражный суд 
Ставропольского края. Почти год перед этим представители Украины и “Татнефти” 
спорили об эффективной юрисдикции суда, а также о наличии у Украины на территории 
РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской 
нефтяной компании. “Татнефть” настаивала, что обратить во взыскание можно часть 
здания культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих 
целях. Кроме того, суд запрашивал в Росреестре данные о недвижимости Украины на 
территории РФ, поскольку, по данным “Татнефти”, у страны есть имущество в 
Ставропольском крае. Представители украинской стороны в свою очередь настаивали, что  
культурный центр в Москве имеет дипломатический иммунитет, соответственно его 
нельзя обратить во взыскание. Напомним, “Татнефть” в апреле 2017 года подала 
ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном 
исполнении решения международного арбитража от 29 июля 2014 года, согласно которому 
Украина обязана выплатить компании $144 млн за нарушения межгосударственного 
соглашения о защите инвестиций. Кроме того, “Татнефть” отстояла в британских судах 
право подать повторный иск в Высокий суд Лондона к украинским бизнесменам Геннадию 
Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко по делу о 
поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО “Укртатнафта”) с 
требованием возместить $334 млн ущерба и проценты. Ожидается, что суд рассмотрит иск 
в 2020 году. Напомним, “Татнефть” начала арбитражное разбирательство против Украины 
в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной 
защите инвестиций из-за ситуации вокруг “Укртатнафты”. “Укртатнафта” была создана в 
соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе 
Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций “Укртатнафты” принадлежало структурам, 
близким к “Татнефти”, министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 
8,6% акций принадлежало непосредственно “Татнефти”. Однако в результате судебных 
разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически 
обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе “Приват” Игоря 
Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу 
“Татнефти” и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере 
$112 млн, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию. …  

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 
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Маркетинг-директор WOG Ольга Капустіна  
пішла з компанії 

18.02.2019 

Ольга Капустіна залишила пост директора з маркетингу мережі АЗК 
WOG. Вона пропрацювала в компанії близько 4,5 років. Про звільнення 
Капустіна повідомила на свій сторінці в соціальній мережі Facebook. 

Відзначимо, Ольга очолила маркетинг паливного рітейлера в березні 2017 року, 
після звільнення з компанії Віталія Ткаченка. До цього топ-менеджер була керівником 
програми лояльності ПРАЙД. В цілому, у Ольги більш ніж 10-річний досвід розвитку 
програм лояльності в різних компаніях. Зокрема, програми «Дякую» в мережі АЗС КЛО і 
«Власний Рахунок» в Fozzy Group. Причини звільнення з WOG і подальші кар’єрні плани 
топ-менеджер не уточнила. У той же час, прес-служба WOG повідомила, що питаннями 
маркетингу найближчим часом буде займатися Олександра Даниленко. Вона буде 
тимчасово поєднувати дану позицію з основною посадою – директора з роздрібних 
продажів. Нагадаємо, в жовтні минулого року мережу автозаправних комплексів також 
залишив Сергій Корецький, який з 2013 року обіймав посаду СЕО. Тоді ж виконуючим 
обов’язки генерального директора був призначений Михайло Романів, який до цього 
працював комерційним директором WOG. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
 

 

 
Хто дозволив Медведчуку отримати величезний  

нафтобізнес 
21.02.2019 

Суддя з Рівненського суду Ярослава Гудзенко, яку призначив на 
посаду президент Петро Порошенко, дозволила куму Путіна Віктору 
Медведчуку отримати величезний нафтобізнес. 

Про це сказав народний депутат Сергій Лещенко у прямому ефірі 24 каналу. За його 
словами, українські судді розуміють, хто реально на все впливає – президент, який видає 
дозволи на призначення феміди, та Вища кваліфкомісія, яка також тісно спілкується з 
Порошенком. "Так, суддя з Рівненського суду Ярослава Гудзельник за часів Порошенка 
прийняла рішення на користь Медведчука. Завдяки цьому вироку кум Путіна – Віктор 
Медведчук – на свої структури та друзів отримав величезний майновий комплекс – 
нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", який з Росії постачає дизельне паливо", – 
наголосив Лешенко. Нардеп прокоментував, що згодом з'ясувалося, що Вища рада 
правосуддя, яку контролював Порошенко, дала дозвіл на її призначення. Тому чинний 
президент у 2018 році підписав указ про її призначення на посаду судді. "Таким чином ми 
бачимо дві реальності: з одного боку, Порошенко наголошує, що ми боремося з Росією та 
Медведчуком. А з іншого, ті судді, які йому допомагають, отримують преференції", – додав 
Лещенко. Що відомо про суддю Ярославу Гудзенко? Це суддя Господарського суду 
Рівненської обл. У 2018 р. вона пройшла кваліфікаційну перевірку, а у 2017 претендувала на 
посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Суддя задекларувала за 2007 
рік – дві квартири у Києві, паркомісце та автівка Toyota RAV4. До 2017-го року вона 
декларувала зарплату – трохи менше 200 тисяч на рік, а за 2015-ий рік у судді невідомо 
звідки з'являється 44 тисячі доларів готівки (більше мільйона гривень). Згодом Гудзенко 
отримала 50 тисяч гривень в якості подарунку від якоїсь Галини Данильченко. Гудзенко – 
фігурант кримінального провадження: детективи НАБУ встановили, що "суддя умисно 
вчинила дії в інтересах компанії, що займається нафтовим бізнесом у Росії, з використанням 
наданої їй влади та службового становища". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 24tv.ua 

 

Glusco впервые победила в тендерах  
на ProZorro 

21.02.0219 

Компания «Глуско-Карт Украина» с середины января 2019 г. начала 
участвовать в тендерах государственных и коммунальных учреждений на 
поставку топлива по талонам и смарт-картам в системе ProZorro.  

19 февраля она стала победителем на тендере «Киевоблэнерго», предложив самую 
низкую цену за 863 тыс. л топлива. Об этом свидетельствует проведенный enkorr анализ 
тендеров, объявленных в системе публичных закупок с начала года. Дебютным для 
компании стал тендер КП «Служба коммунального хозяйства» г. Южноукраинска, 
раскрытие предложений по которому было 11 января. Всего, по данным системы ProZorro, 
«Глуско-Карт Украина» подала заявки на участие в 12 тендерных процедурах, крупнейшая 
среди которых — вышеупомянутая закупка «Киевоблэнерго». По состоянию на 20 февраля, 
компания предложила самую низкую цену по трем тендерам, по двум из которых на 
данный момент проходит квалификация победителя. При этом на тендере 
Белоцерковского коммунального управления троллейбусами на поставку 80 тыс. л ДТ, где 
«Глуско-Карт Украина» предложила самую низкую цену, ее заявка в итоге была отклонена 
тендерным комитетом. Согласно обнародованной «Глуско-Карт Украина» копией договора 
с «Глуско Ритейл» от 1 февраля 2019 г., компания может предлагать к реализации талоны 
под брендом Glusсo, SC-Formula и Ultra. Отметим, что в 2018 г. ни «РН-Карт Украина» ни 
«Глуско-Карт Украина» (с марта 2018 г.) не участвовали в государственных тендерах. При 
этом у компании было партнерское соглашение с активным участником госзакупок 
компанией «Гепард Ойл», по которому смарт-карты «Гепард Ойл» принимались на 
станциях Glusco. По имеющимся данным, первым шагом к активизации корпоративных 
продаж стало недавнее возобновление эмиссии топливных талонов, которые были 
отменены в сети Glusco в 2016 г. в пользу использования топливных карт. Между тем, 
многие клиенты предпочитают именно талоны, как более привычный и 
многофункциональный инструмент. Отметим также, что активность на тендерных 
закупках проявляет и оптовый поставщик компания «Глуско Украина». 20 февраля она 
подала заявку на тендер «Киевпастранса» по поставке наливом с нефтебаз 1,7 млн л ДТ и 
179 тыс. л бензина А-92, составив конкуренцию ООО «Глобал Сейл» (аффилированно с 
сетью АЗС KLO). Напомним, 22 января было официально объявлено, что сеть АЗС Glusco 
переходит под совместное управление Wexler Group и Unimex. Сеть возглавил совладелец 
Unimex Борис Ганджа. «По имеющимся данным, новый менеджмент собирается сделать 
крен в сторону эконом-сегмента, углубиться в корпоративные продажи и рассмотреть 
бизнес-модель буквально каждой АЗС в зависимости от конкурентной среды», — отмечал в 
статье «Американские горки для украинских АЗС» для «Зеркала недели» директор 
«Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. По данным ценового мониторинга 
розничного рынка, с 23 января цены бензина и ДТ на станциях Glusco в столичном регионе 
(62 АЗС) снизились до уровня цен крупнейшей консолидированной сети «Привата», 
работающей в эконом-сегменте. 

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

 
Антимонопольный комитет отсудил у бывшего “Лукойл-Украина”  

еще 37 млн гривен штрафа 
26.02.2019 

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Антимонопольного 
комитета (АМКУ) и постановил взыскать с ООО “Амик Авиейшен Украина” 
37,34 млн грн штрафа и пени по делу 2014—2015 годов.  

Копия решения от 30 января обнародована в Едином госреестре накануне, передает 
enkorr. По состоянию на 26 февраля на сайте Хозяйственного суда Киева отсутствуют 
данные о подаче апелляции. Указанная в материалах дела сумма состоит из 18,72 млн грн 
штрафа и столько же пени за несвоевременную его уплату. Решение о штрафе было 
вынесено еще 22 сентября 2015 года и касалось деятельности “Лукойл Авиейшен Украина” 
за период января 2014 — августа 2015 годов. Тогда антимонопольное ведомство обвинило 
компанию в необоснованном завышении стоимости заправок воздушных судов в 
аэропортах Харькова и Одессы. С 2015 по июнь 2018 г. длилось судебное разбирательство, 
по итогам которого правопреемнику “Лукойл Авиейшен Украина” компании “Амик 
Авиейшен Украина” отменить штраф не удалось. В январе 2019 года “Амик Авиейшен 
Украина” попросил суд рассрочить обязательство уплатить 37 млн грн на 12 месяцев, 
мотивируя это сложным финансовым положением. Суд счел рассрочку необоснованной, 
учитывая, что компания была оштрафована еще в 2015 году и имела более трех лет, чтобы 
аккумулировать необходимые средства. Напомним, антимонопольное расследование в 
отношении “Амик Авиейшен Украина” началось в ноябре 2014 года на основании жалобы 
украинского авиаперевозчика “Международные авиалинии Украины” (МАУ), входящего в 
бизнес группы “Приват”. В январе 2019 года МАУ также обратилось в суд, требуя от “Амик 
Авиейшен Украина” компенсировать ей 22 млн грн на основании решения АМКУ. Как 
сообщалось, в декабре 2018 года ПИИ “АМИК Украина” оплатила наложенный 
Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в конце октября 2016 года штраф в 
размере 12,53 млн грн и пеню в таком же размере по делу о согласованных действиях на 
рынке бензина. Напомним, сделка по продаже АЗС “Лукойла” австрийской Amic Energy 
завершилась в мае 2015 года. Покупка авиационных бизнесов —компаний “Лук-Авиа-Ойл” 
(Борисполь, аэропорт, Киевская обл.) и “Лукойл Авиейшен Украина” (аэропорты Одессы и 
Харькова) — завершилась только в 2016 году. В октябре 2017 года “Лукойл Авиейшен 
Украина” была переименована в “Амик Авиейшен Украина”, “Лук-Авиа-Ойл” сменила 
название на “Амик Авиа Ойл” в мае 2018 года. Австрийская компания AMIC с мая 2015 года 
управляет 215 АЗК в Украине. Сеть АЗК AMIC входит в пятерку крупнейших в стране. 
Компания владеет 4 нефтебазами в Бородянке, Борисполе (обе — Киевская обл.), Днепре и 
Белокринице (Тернопольская обл.), также арендует нефтебазу в Одессе.  

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 
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Итоги двух лет работы пошлины на  
экспорт металлолома 

25.02.2019 

С октября 2016 года по сентябрь 2018 года поступления в 
государственный бюджет, то есть, прямой экономический эффект, от 
экспорта сырья составили почти 1 млрд. грн. 

Наблюдаются позитивные тенденции и в самом ГМК: производство стали 
увеличилось на 3%; электрометаллургия показала рост на 37%; выпуск труб возрос на 26%; 
изготовление металлоконструкций увеличилось на 34%. Стабилизация поставок 
металлолома на украинские метпредприятия, которые за два года увеличились на 24%, 
привела к тому, что дефицит сырья на рынке сократился с 20% до 2%, то есть, в 10 раз! 
Таким образом, пошлина на экспорт лома стала полезной и для металлургов, и для 
государства. Кроме того, она не вредит интересам ломозаготовителей, поскольку 
метпредприятия платят за сырье справедливую цену и пошлина не стала заградительной 
для экспортеров. Более того, за два года метпредприятия-потребители лома повысили 
заработную плату своим работникам на 66%. 

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

 
Оперативные показатели работы ГМК Украины  

в феврале и за два месяца 2019 г. 
01.03.2019 

В феврале 2019 г. металлургическими предприятиями Украины 
произведено: чугуна 1,57 млн.т (87,7% относительно января 2019 г.), стали 
1,68 млн.т (90,8%), проката 1,49 млн.т (92,5%). 

По предварительным данным ОП «Укрметаллургпром», за два месяца 2019 года 
произведено: чугуна 3,36 млн.т (93% относительно периода январь-февраль 2018 г.), стали 
3,53 млн.т (99,4%), проката 3,09 млн.т (99,6%). Отметим, по данным Worldsteel, за первый 
месяц 2019 г. металлургическими предприятиями стран мира произведено 109,38 млн т 
чугуна, из которых 101,88 млн т доменным способом и 7,50 млн т прямым 
восстановлением. Это на 2,07% выше показателя первого месяца 2018 г. (107,16 млн т). 
Первое место уже традиционно принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги 
которой в январе выплавили 62,43 млн т чугуна, что на 4,85% превышает показатель 
первого месяца 2018 г. (59,54 млн т). Доля китайского чугуна в мировом производстве за 
январь 2019 г. составила 57,1%. Иран поднялся с 7-го места на 8-е (2,76 млн.т, 134,64% 
относительно января 2018 г.), обогнав Бразилию, которая передвинулась на 7-ю позицию 
(2,43 млн.т, 103,86% относительно первого месяца 2018 г.). Позиции остальных стран-
лидеров не изменились. Украина находится на 10-м месте среди 40 стран-производителей 
чугуна (1,79 млн т, 90,35% относительно января 2018 г.). Мировая выплавка стали за 
первый месяц 2019 г. составила 146,70 млн т, что на 1,00% выше показателя января 2018 г. 
(145,18 млн т). Лидером здесь также является Китайская Народная Республика, 
выплавившая 75,01 млн т, что на 4,35% превышает показатель первого месяца 2018 г. 
(71,89 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали составила 51,1%. Бразилия 
находится теперь на 8-м месте (2,93 млн т, 101,1% относительно января 2018 г.), сместив 
Турцию на 9-ю позицию (2,57 млн т, 80,47% относительно первого месяца 2018 г.), а Италия 
опустилась на 12-ю позицию (1,96 млн т, или 96,39% относительно января 2018 г.), уступив 
11-е место Тайваню (2,01 млн т, 110,39% относительно первого месяца 2018 г.)  Остальные 
позиции остались без изменений. Среди 64 стран-производителей стали, Украина по-
прежнему занимает 13-е место (1,85 млн т, или 95,1% относительно января 2018 г.). Как 
сообщалось ранее, капитальные инвестиции в секторе металлургии и производства 
готовых металлических изделий в 2018 году увеличились на 41,7% по сравнению с 
предыдущим годом, до 25,56 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба 
статистики Украины. С учетом среднегодового курса доллара в 27,2 грн за долл., объем 
капинвестиций в металлургию практически достиг $1 млрд. Общий объем капитальных 
вложений в добывающей промышленности и разработке карьеров в прошлом году вырос 
на 53,5%, до 52,9 млрд грн. К сожалению, выделить отдельно капинвестиции в добычу 
черных металлов не представляется возможным, так как Госстат не делит данные по 
подсекторам. Общий прирост капинвестиций по промышленности составил 31,6%, до 179,7 
млрд грн. В 2017 году объем капвложений в металлургию и производство готовых 
металлических изделий составил 18 млрд грн. Рост к предыдущему году достиг 25,8%. 
 

Читать полностью (инфографика) >>>  
 

Читайте также: Вклад металлургии в 
экономику Украины >>>  

По материалам ukrmetprom.org 
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ПАТ «АМКР» представив громадськості  
два нові інвестпроекти 

20.02.2019 

У вівторок, 19 лютого, «АрселорМіттал Кривий Ріг» представив на 
громадських слуханнях звіти про оцінку впливу на довкілля по двом 
інвестпроектам – реконструкція водовода і будівництво градирні. 

Громадські слухання відбуваються у рамках процедур, обумовлених законом «Про 
оцінку впливу на довкілля». На них розглядається вплив як в процесі виконання реалізації 
проектів, так і подальшій експлуатації нових і реконструйованих об'єктів. Проводив 
слухання представник Міністерства природних ресурсів і екології України Олексій Біушкін. 
Слухання відбувалися за участю представників громадських екологічних організацій, 
зацікавлених мешканців міста, а також представників «АрселорМіттал Кривий Ріг». 
Спочатку учасники ознайомилися з проектом реконструкції комплексу будівель і споруд 
технічного водоводу цеху технологічного водопостачання гірничого департаменту. Його 
цехи забезпечує технічною водою об'єднана насосна станція. Від неї технічну воду подають 
трубопроводами діаметрами 1 420 мм (чотири нитки) до камери К-6 і далі трьома нитками 
– на РЗФ-2 і двома нитками – на РЗФ-1. Раніше замінили всі три нитки на РЗФ-2, а зараз за 
представленим проектом замінять одну з них двох ниток на РЗФ-1. Це дозволить 
забезпечувати технічною водою секції №№ 6а, 7, 8 першої рудозбагачувальної фабрики. 
Одну з ниток для РЗФ-1 і замінять на нову за цим проектом, що дозволить забезпечувати 
технічною водою секції №№ 6а, 7, 8 першої рудозбагачувальної фабрики. Після цього 
учасникам представили проект будівництва вентиляторної градирні оборотного циклу 
охолоджування № 23. Нова градирня складатиметься з 8 секцій виробництва чеської фірми 
Water Treatment Engineering s.r.o. У конструкції градирні застосований високоефективний 
плівковий полімерний зрошувач, що забезпечує низьку адгезію по відношенню до 
зважених речовин і відсутність відкладень і заростання зрошувача… 

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

 
 
 

 
East-West United Bank оскаржує "мирові" виплати  

"Донецьксталі" для ICU на 2 млрд грн 
25.02.2019 

Східний апеляційний госпсуд 18 лютого відкрив низку проваджень за 
апеляційними скаргами East-West United Bank S.A. (Люксембург) на кілька 
ухвал Госпсуду Донецької області. 

Мова йде про ухвали, які були прийняті у вересні-жовтні 2018 року та які 
затверджували мирові угоди про погашення упродовж місяця заборгованості компаній з 
групи “Донецьксталь” перед АТ "ЗНВКІФ "Глорі" (в особі ТОВ "КУА "Інвестиційний капітал 
Україна") на суму близько 2 млрд грн. Йдеться про такі судові справи та відповідну 
заборгованість: №905/947/18 - на 907 млн грн та 9,9 млн євро; №905/943/18 - на 499,7 млн 
грн та 8,6 млн дол; №905/946/18 - 2,83 млн євро; №905/257/18 - 55 млн грн; №905/945/18 
- 524,6 тис євро; №905/944/18 - 17 млн грн та 1,6 млн російських рублів. У цих випадках 
випадках йдеться переважно про права вимоги групи ICU до групи “Донецьксталь”, які були 
викуплені у ВТБ Банку (напряму) та Сбербанку (через ТОВ “Фінансова компанія 
“Приоритет”, “не чуже” людям Ріната Ахметова). Згідно з судовими матеріалами, загальний 
обсяг боргу “Донецьксталі”, придбаний групою ICU у “дочок” російських держбанків, 
складав близько 250 млн дол, а дисконт був біля 90%. Крім того, фонд групи ICU викупив у 
ФГВФО права вимоги Дельта Банку до групи “Донецьксталь” на 1,1 млрд грн з дисконтом 
70%. У судових матеріалах щодо кримінального провадження №12018100000000439 
фігурувала інформація про сукупні права вимоги ICU до “Донецьксталі” на понад 7,5 млрд 
грн. Відповідно до судових матеріалів, Eаst-West United Bank S.A. у своїх апеляційних скаргах 
стверджує, що через мирову угоду позивач [ICU] як один із кредиторів відповідача 
[“Донецьксталі”] отримує необґрунтовану перевагу перед апелянтом [Eаst-West United Bank 
S.A.] у черговості стягнення коштів з відповідача. “Кошти, які мають бути сплачені 
відповідачем на підставі мирової угоди, могли б бути використані відповідачем на 
погашення боргу перед апелянтом за договором позики, якби не мало місця незаконне 
затвердження мирової угоди”, - стверджував Eаst-West United Bank S.A. За даними банку, він 
є кредитором “Донецьксталі” за кредитним договором від 28.06.2013 на суму до 500 млн 
дол (як зауважував Eаst-West United Bank S.A., "Донецьксталь" допустила прострочення 
виконання зобов`язань і заборгованість перед ним на 02.01.2019 становила 37,3 млн дол). ... 

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

 
Компания  "Метинвест" увеличил выплату налогов 

 и сборов в полтора раза 
28.02.2019  

Метинвест, с учетом ассоциированных компаний и совместных 
предприятий, перечислила 22,2 млрд грн в бюджеты всех уровней Украины 
в 2018 году, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 г.  

Отмечается, что в 2018 году "Метинвест" заплатил 11,1 млрд грн налога на прибыль, 
что выше показателя 2017 г. на 76%. Кроме того, по данным пресс-службы, в прошлом году 
выплаты единого социального взноса увеличились на 30%, до 3,1 млрд грн, а налога на 
доходы физических лиц – на 22%, до 2,9 млрд грн. Это произошло за счет повышений 
заработной платы на предприятиях "Метинвеста". Ресурсные платежи увеличились до 2,7 
млрд грн, что на 14% больше показателя 2017 г. По словам гендиректора группы Юрия 
Рыженкова, "Метинвест" традиционно остается в сотне крупнейших налогоплательщиков 
Украины, а металлургия – среди пятерки отраслей, на которых держится экономика 
страны. "Прошлый год в целом был благоприятным для металлургов. Несмотря на 
протекционизм на международных рынках и дефицит локомотивной тяги, нам удалось 
реализовать рекордную инвестпрограмму за последние семь лет, а зарплаты на наших 
предприятиях выросли в среднем на 30%", - сказал Рыженков. Отметим, Метинвест вошел 
в сотню крупнейших налогоплательщиков страны. Напомним, ранее рейтинговое агентство 
S&P Global Ratings подтвердило Metinvest долгосрочный международный рейтинг в 
национальной валюте на уровне "B-" эмитенту Metinvest. 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 года 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. Рост выручки в 
"Метинвесте" объясняют несколькими факторами. В частности, по данным компании, цены 
реализации металлопродукции выросли, следуя за мировыми бенчмарками, при этом цены 
на железорудную продукцию увеличились на фоне роста премий за качество и ориентации 
на приоритетные рынки. Кроме того, сильный спрос обусловил увеличение объема продаж 
собственной продукции. В-третьих, резко вырос объем продукции для перепродажи, 
отметили в пресс-службе. За отчетный период выручка в Украине выросла на 57% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 525 млн долларов – благодаря 
увеличению спроса на внутреннем рынке на фоне экономического роста, 
продолжающегося одиннадцатый квартал подряд. В частности, объемы реализации 
плоского и длинного проката выросли почти на 40%. Также поддержку оказали возросшие 
цени реализации. Кроме того, продажи окатышей и кокса практически удвоились. В 
результате доля Украины в консолидированной выручке увеличилась на 2 пп – до 28%. За 
девять месяцев 2018 года международные продажи выросли на 42% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 6 538 млн долларов, обеспечив 72% 
консолидированной выручки. Продажи в Европу выросли на 33% на фоне увеличения цен 
на металлопродукцию и руду, а также роста объемов реализации полуфабрикатов, 
длинного проката и железорудной продукции на 489, 190 и 1 047 тыс. тонн соответственно. 
При этом доля региона в общей выручке составила 34%, снизившись на 3 пп. Продажи в 
страны Ближнего Востока и Северной Африки выросли на 82% на фоне увеличения 
объемов реализации полуфабрикатов на 853 тыс. тонн и плоского проката на 223 тыс. тонн, 
а также роста цен на всю продукцию, тем самым увеличив долю региона в 
консолидированной выручке на 3 пп – до 19%. Продажи в страны СНГ выросли на 4% 
благодаря росту цен и объемов реализации готовой продукции, при этом доля региона в 
консолидированной выручке сократилась на 2 пп – до 7%. Продажи в Северную Америку 
выросли на 70% – в основном, благодаря увеличению реализации чушкового чугуна, при 
этом доля региона в общей выручке выросла на 1 пп – до 6%. Продажи в Юго-Восточную 
Азию выросли на 10% – в основном, благодаря увеличению реализации плоского проката, 
сообщили в "Метинвесте". При этом доля этого рынка в консолидированной выручке 
сократилась на 2 пп – до 5%. Продажи в другие регионы утроились, что позволило 
сохранить их долю в консолидированной выручке на уровне 1%. 

Читать полностью >>>  
По материалам rbc.ua 
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Северный ГОК увеличил производство  
товарных окатышей на 2% 

19.02.2019 

Северный ГОК в январе текущего года увеличил производство 
товарных окатышей, по оперативным данным, на 1,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 850 тыс. тонн.  

В первом месяце года выпуск концентрата снизился на 3,2% - до 998 тыс. тонн. В 
декабре-2018 СевГОК произвел 654 тыс. тонн окатышей, 896 тыс. тонн концентрата. В 2018 
г. СевГОК увеличил производство товарных окатышей на 13,9% по сравнению с 2017 г. - до 
8,450 млн тонн, но снизил выпуск концентрата - на 6,2%, до 10,660 млн тонн. СевГОК 
входит в ГК "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
ИнГОК инвестирует 1 млн грн в замену  

пылеочистного оборудования 
19.02.2019 

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат инвестирует 1 млн грн 
в замену пылеочистного оборудования на дробильной фабрике. Об этом 
говорится в выпуске газеты «Ингулецкий вестник». 

За 20 лет коагуляционные мокрые пылеуловители (КМП) износились, поэтому их 
решили заменить на новые такой же модели, пояснил ведущий инженер СМОС Евгений 
Бохонский. Всего есть четыре отдельные аспирационные установки, работающие попарно. 
В частности, один из четырех КМП-8 уже смонтировали на АТУ № 12 на 12-метровой 
высоте с помощью крана. На очереди коагулятор на АТУ № 11. Затем установят  
гидроциклоны на АТУ №13 и 14. В планах также провести монтаж новой системы орошения 
с целью улучшить пылеподавление. «Мы сможем обеспечить эффективность очистки 
запыленного воздуха согласно установленным нормативам – 50 мг/куб. м», – сообщил 
Бохонский. ИнГОК проводит замену пылеочистного оборудования в рамках программы по 
снижению влияния промышленности на окружающую среду. Работы планируют завершить 
к осени. Комбинат входит в группу «Метинвест», основные акционеры – ЧАО «Систем 
Кэпитал Менеджмент» (71,24% акций) и группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%). 
Предприятие добывает и перерабатывает железистые кварциты Ингулецкого 
месторождения в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два 
вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Как мы уже писали, 
Ингулецкий ГОК в 2019 году повысит энергоэффективность производства. ИнГОК в январе 
перевыполнил план по выпуску концентрата на 1,5%. 

Читать полностью >>>  
По материалам gmk.center 

 
Black Iron підписала меморандум із Glencore про проведення  

переговорів щодо проекту на Шиманівському родовищі 
21.02.2019 

Канадська гірничорудна компанія Black Iron підписала меморандум із 
Glencore plc про проведення переговорів щодо фінансування проекту 
випуску ЗРС на Шиманівському родовищі. 

Меморандум про взаєморозуміння з дочірньою компанією Glencore plc передбачає, 
що сторони погоджуються брати участь в офіційних переговорах щодо фінансування 
будівництва Шиманівського проекту залізної руди. При цьому наголошується, що Black Iron 
проводить переговори з іншими компаніями. "Я радий вітати Glencore як зовнішнього 
інвестора для будівництва Шиманівського проекту, а також їхню згоду працювати з нами, 
щоб забезпечити додаткове фінансування. Участь Glencore значно зміцнює наші 
можливості та спирається на їхню велику міжнародну мережу, досвід і знання ринку", - 
наводиться в прес-релізі думка гендиректора компанії Мета Сімпсона (Matt Simpson, Black 
Iron's CEO). Black Iron у жовтні 2010 р. придбала у Geo Alliance Group Limited інвестиційної 
групи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську "дочку" Geo-Alliance Ore 
East Limited разом із ліцензіями за $13 млн, пізніше перейменувавши її в BKI Cyprus. Основні 
активи - 99% у ТОВ "Шиманівське Стіл" і "Зеленівське Стіл" (обидва - Дніпро). У липні 2013 
р. після низки проблем із реалізацією проекту Black Iron повідомила про угоду з 
найбільшою українською гірничо-металургійною групою "Метінвест" щодо розвитку своїх 
залізорудних активів. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн і придбала 49% у BKI 
Cyprus. Однак пізніше "Метінвест" вийшов із проекту. Станом на середину листопада 2017 
року капіталізація Black Iron, згідно з її презентацією, становила 20 млн канадських доларів, 
оборотний капітал на кінець вересня дорівнював $5,2 млн. Відповідно до презентації, 
Шиманівське родовище має 355 млн тонн виміряних і 290 млн тонн вивірених запасів, а 
також 188 млн тонн передбачуваних. Вміст заліза у виміряних запасах - 32%, магнетиту - 
19,5%. Шиманівське залізорудне родовище оточене п'ятьма іншими діючими видобувними 
підприємствами, серед них залізорудний комплекс ArcelorMittal. Наявна інфраструктура, 
зокрема доступ до електроенергії, залізничних і портових об'єктів, на думку Black Iron, 
дасть змогу швидко реалізувати проект до стадії виробництва. 

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

 
Ferrexpo начала год на позиции лидера  

по экспорту окатышей 
27.02.2019 

Компания Феррекспо по результатам 1го месяца 2019 года 
традиционно стала лидером по экспорту железорудных окатышей среди 
предприятий стран бывшего СССР.  

Согласно с отчетами ГП «Укрпромвнешэкспертиза», за январь 2019 года Феррекспо 
отправила на экспорт 939,7 тыс. тонн железорудных окатышей (Полтавский ГОК (Украина), 
входящий в Группу Феррекспо, отправил 750,7 тыс. тонн железорудных окатышей, 
Еристовский ГОК (Украина), входящий в Группу Феррекспо, – 189,0 тыс. тонн). Экспорт 
производился в страны Европы, а также Японию, Тайвань, Корею, Китай и др. страны. 
Группа Металлоинвест экспортировала 435,6 тыс. тонн железорудных окатышей 
(Михайловский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест, – 364,2 тыс. тонн, 
Лебединский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест, – 71,4 тыс. тонн).  Группа 
Метинвест экспортировала 369,3 тыс. тонн железорудных окатышей (Центральный ГОК 
(Украина), входящий в Группу Метинвест, — 223,9 тыс. тонн, Северный ГОК (Украина), 
входящий в Группу Метинвест, — 145,4 тыс. тонн). Группа Северсталь, в частности 
Карельский окатыш (РФ), отправила на экспорт 294,3 тыс. тонн железорудных окатышей. 
Группа ЕВРАЗ, в частности Качканарский ГОК (Россия), экспортировала 45,5 тыс. тонн 
железорудных окатышей. За этот же период Полтавский ГОК (Украина) произвел 830,3 тыс. 
тонн железорудных окатышей. Производство Михайловского ГОКа (РФ) составило 1227,0 
тыс. тонн железорудных окатышей, Карельского окатыша (РФ) —  910,2 тыс. тонн, 
Северного ГОКа (Украина) – 849,6 тыс. тонн, Стойленского ГОКа (РФ) — 629,6 тыс. тонн. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrmetprom.org 
 

 

 
 

Черноморский порт передает в аренду  
рудный комплекс 

27.02.2019 

МТП «Черноморск» передает в долгосрочную аренду государственное 
недвижимое имущество СКПР (Специализированный комплекс по 
переработке руды), расположенное в тылу причала №10.  

Площадь аренды составляет 52 848,5 кв.м. Как стало известно информационному 
агентству «Черноморск - 04868», 6 февраля региональным отделением Фонда 
Государственного Имущества в Одесской области было опубликовало объявление о 
проведении конкурса на право аренды вышеуказанного имущества в газете «Ведомости 
Приватизации». Ключевым условием конкурса на передачу имущества порта в аренду 
является сохранение условий труда работников комплекса и инвестиции от арендатора в 
размере 20 млн доларов США. Гарантийный взнос оплатила лишь одна компания, - ООО 
«БОКОНТИ Украина», которая и станет арендатором комплекса СКПР. На данный момент 
идет оформление договора аренды между ГП МТП «Черноморск», РО ФГИУ в Одесской 
области и компанией ООО «БОКОНТИ Украина» сроком на 25 лет. 

Читать полностью >>>  
По материалам poragovorit.com 

 
Запорожский железорудный комбинат нарастил  

добычу железной руды на 0,1% 
27.02.2019 

Запорожский железорудный комбинат в январе 2019 г. нарастил 
добычу железной руды на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 367,5 тыс. тонн. 

По данным отдела контроллинга, опубликованным в корпоративной газете "Рабочее 
слово", на метпредприятия Украины и зарубежья отгружено 396,819 тыс. тонн 
железорудного сырья (104,4% от плана). Ранее отдел контроллинга сообщал, что в декабре 
добыто 376,1 тыс. тонн руды, что составило 98,5% от намеченного, содержание железа в 
руде достигло 60,86%, или 100,02% от плана. На метпредприятия Украины и зарубежья 
отгружено 365,2 тыс. тонн железорудного сырья (93% от запланированного). ЗЖРК в 2018 
году увеличил добычу железной руды на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 4,552 млн 
тонн (в 2017году - 4,503 млн тонн) с содержанием железа в руде 60,91%. По данным отдела 
контроллинга, из-за нехватки подвижного состава не выполнен план по отгрузке: 
потребителям отгружено 4 млн 464,6 тыс. тонн продукции (95%). ЗЖРК разрабатывает 
Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную 
агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию 
метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату 
"Запорожсталь". Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 
51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Наблсовет МГОК назначил председателем правления компании гендиректора 

"Кременчугская ТЭЦ" Алексея Алексеенко 
27.02.2019 

Наблюдательный совет ЧАО "Марганецкий горно-обогатительный 
комбинат" (МГОК, Днепропетровская обл.) назначил председателем 
правления компании генерального директора ООО "Кременчугская ТЭЦ" 
Алексея Алексеенко, уволив с должности Александра Зильбермана.  

Как сообщается в информации предприятия в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, А.Зильберман уволен на 
основании поданного им заявления. Соответствующие кадровые изменения набсовет 
рассмотрел на заседании 26 февраля текущего года. При этом уточняется, что полномочия 
А.Зильбермана прекращаются 28 февраля, в свою очередь, А.Алексеенко вступает в 
должность с 1 марта 2019 г. А.Зильберман занимал должность предправления МГОКа с 12 
декабря 2013 г. До этого работал на румынском ферросплавном предприятии (связанным с 
группой "Приват" - SC Feral SRL – ИФ). А.Алексеенко с марта 2013 года по декабрь 2018 года 
возглавлял филиал Кременчугская ТЭЦ АО "Полтаваоблэнерго", с января 2019 г. по февраль 
2019 года был генеральным директором ООО "Кременчугская ТЭЦ". Марганецкий горно-
обогатительный комбинат - единственное в Украине и странах СНГ предприятие по добыче 
марганца подземным способом (80% добычи). По данным НДУ, крупнейшими акционерами 
ЧАО "МГОК" по состоянию на третий квартал 2018 года являлись компании Couttenmax 
Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 
23,89% ПАО каждая, а также Fianex Holdings Limited (все – Кипр), в собственности которой 
находится 24% акций ЧАО. Уставный капитал ЧАО "МГОК" составляет 366,625 млн грн, 
номинал акции – 0,25 грн. МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского 
месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). В состав комбината, в 
частности, входят пять шахт, два карьера - Грушевский и Басанский, обогатительная 
фабрика, исследовательский промышленный комплекс химического оборудования. 
ПриватБанк (Днепр) до национализации организовывал бизнес Стахановского завода 
ферросплавов (СЗФ) (находится на НКТ) и Запорожского ЗФ, МГОКа и Покровского ГОКа 
(бывшего Орджоникидзевского ГОКа). Кременчугскую ТЭЦ арендует и эксплуатирует 
компания "Полтаваоблэнерго". Фонд госимущества в 2010 году реализовал госпакет акций 
(25%) "Полтаваоблэнерго" за 167,3 млн грн структурам бизнесменов Игоря Коломойского и 
Константина Григоришина, которые теперь контролируют свыше 95% акций предприятия. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Кому и сколько руды поставляет  
Украина 

28.02.2019 

В 2018 году главным рынком сбыта железорудного сырья для 
отечественных металлургов оставался Китай. От поставок в Поднебесную 
отечественный ГМК выручил $652,6 млн.  

Правда, по сравнению с предыдущим годом экспортный поток в этом направлении 
уменьшился на 11%. На второе место по объему ввоза украинского ЖРС в 2018 году вышла 
Польша с объемом закупок $383 млн. Экспорт руды в эту страну вырос на треть. С третьего 
по девятое место в рэнкинге импортеров украинского железорудного сырья 
расположились: Словакия, Чехия, Австрия, Сербия, Венгрия, Германия и Румыния с 
суммарным объемом $1567,6 млн. Среди них лишь в Румынии и Венгрии незначительно 
снизился спрос на наше сырье. Остальные страны показали положительную динамику. 
Замыкает десятку крупнейших покупателей отечественного ЖРС Япония. Экспорт 
украинской руды в эту страну в 2018 году сократился на 6,6% – до $97,3 млн. 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам gmk.center 
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Крупные ферросплавные предприятия Украины  
сократили выпуск продукции на 0,5% 

26.02.2019 

Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ) - по 
итогам января 2019 г. суммарно сократили выпуск продукции на 0,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. - до 89,49 тыс. тонн.  

Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) во 
вторник, за указанный период выпуск силикомарганца возрос на 4,2% - до 74 тыс. тонн, 
тогда как ферромарганца снизился на 43,2% - до 5,81 тыс. тонн. Кроме того, производство 
ферросилиция (в пересчете на 45%-ный) сократилось на 7,6% - до 7,74 тыс. тонн, 
металлического марганца - на 6,3%, до 0,74 тыс. тонн. НЗФ также увеличил выпуск других 
ферросплавов на 69% - до 1,2 тыс. тонн. Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и 
Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская 
обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе суммарно произвели 64,52 
тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 38,1% меньше, чем в январе-2018. При этом 
МГОК в январе текущего года произвел 32,85 тыс. тонн концентрата (снижение на 2,3% по 
сравнению с январем-2018), ПГОК - 31,67 тыс. тонн (падение на 55,1%). Кроме того, ПГОК 
выпустил 10,5 тыс. тонн марганцевого агломерата, тогда как в январе-2018 его не 
производил. Как сообщалось, НЗФ и ЗЗФ по итогам 2018 года суммарно нарастили выпуск 
продукции на 0,8% по сравнению с 2017 г. - до 1 млн 35,17 тыс. тонн, в том числе выпуск 
силикомарганца возрос на 6% - до 859,64 тыс. тонн, тогда как ферромарганца снизился на 
30,6% - до 79,48 тыс. тонн. При этом производство ферросилиция упало на 18,8% - до 75,44 
тыс. тонн, металлического марганца - на 2,4%, до 7,46 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 13,15 
тыс. тонн других ферросплавов, тогда как в 2017 г. - 1,41 тыс. тонн (рост в 9,3 раза). ПГОК и 
МГОК в 2018 году суммарно произвели 1 млн 521,9 тыс. тонн марганцевого концентрата, 
что на 6,8% больше, чем в 2017 г. При этом МГОК в 2018 году произвел 570,44 тыс. тонн 
концентрата (рост на 4,6% по сравнению с 2017г), ПГОК - 951,46 тыс. тонн (рост на 8,2%). 
Кроме того, ПГОК произвел 196,60 тыс. тонн марганцевого агломерата, что выше 
предыдущего года на 21,3%. ПриватБанк (Днепр) до национализации организовывал 
бизнес СЗФ (находится на НКТ) и ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа). Никопольский завод 
ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате 
реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр). 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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На Днепровском меткомбинате  

прошел внешний аудит 
21.02.2019 

На Днепровском меткомбинате завершился внешний наблюдатель-
ный аудит на соответствие требованиям международных стандартов в 
области промышленной и экологической безопасности. 

Такие наблюдательные аудиты на ДМК проходят ежегодно. Но на этот раз он был 
несколько иной. По словам аудитора систем менеджмента ООО «Интерсерт-Украина» 
Владимира Матвиенко, проведенный аудит выполнялся по двум стандартам – по стандарту 
экологического менеджмента ISO14001 (это у нас ресертификация) и по стандарту, кото-
рый устанавливает требования к системе промышленной безопасности и охраны труда 
(сертификация по требованиям нового международного стандарта ISO 45001, который был 
опубликован и утвержден в 2018 году). Проверяющие работали в более расширенном 
формате, чем, например, в прошлом году. Четыре специалиста, каждый независимо друг от 
друга, в течение недели на основных производственных участках предприятия проводили 
аудит в аглодоменном, конвертерном, прокатном производствах, основных лабораториях и 
вспомогательных подразделениях, которые являются важным звеном в технологическом 
процессе. Столичные специалисты подсчитали, что проверка каждого из стандартов 
включает в себя около 70 вопросов. По каждому из вопросов аудиторы должны были 
получить так называемое объективное свидетельство – то есть подтверждение того, каким 
образом выполняется то или иное требование. Все нарушения и несоответствия 
действующим нормативам и законодательству фиксировались. 

Читать полностью >>>  
По материалам ДМК 
 

 
МК "Азовсталь" обзавелась двумя стендами для ремонта  

двигателей локомотивов 
26.02.2019 

У ремонтников подвижного состава МК "Азовсталь" (входит в состав 
группы "Метинвест") появилось два новых стенда для обслуживания 
дизель-генераторных установок. 

Раньше дизель ремонтировали прямо на локомотиве. Теперь 20-тонную установку 
снимают мостовыми кранами и помещают на стенд. После общей диагностики установку 
разбирают на части. В компании сообщили, что стенды позволяют провести тщательные 
проверки и испытания основных узлов и агрегатов. Например, искусственно создать 
рабочие условия масляного насоса. Чтобы исследовать его корпус на герметичность и 
производительность, насос подключают к трубопроводам и емкости с маслом и повышают 
температуру масла до необходимой. "Ручного труда стало меньше, да и работать с дизелем 
могут сразу четверо, а не один человек", - подчеркнули в "Метинвесте". Ранее ЦТС писал о 
том, что для повышения пропускной способности линии Пологи - Камыш-Заря - Волноваха, 
по которой осуществляются железнодорожные перевозки в направлении Мариуполя, где 
работают два крупных меткомбината "Азовсталь" и им. Ильича, планируются меры по 
дальнейшему обновлению тягового подвижного состава. В частности, "Укрзализныцей" 
могут быть дополнительно приобретены еще четыре тепловоза General Electric. Отметим, с 
начала года на МК «Азовсталь» Группы Метинвест в цехе механических испытаний 
внедрили новый метод испытания металла – тест «Джомини». Оборудование для теста 
изготовлено на меткомбинате и прошло первичную метрологическую аттестацию, 
разработана методика проведения испытаний.  Предприятие по максимуму использует 
возможности для повышения конкурентоспособности продукции.  

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

 
 

 
Работники "Днепроспецсталь" совместно с "NIKROTEK" изменили  

конструкцию цапфы заливочных ковшей КС-70 
27.02.2019 

Работники завода "Днепроспецстали" совместно с представителями 
"NIKROTEK" (Турция) изменили конструкцию цапфы заливочных ковшей КС-
70, что позволит продлить срок эксплуатации одного ковша в два-пять раз.  

Как сообщается со ссылкой на начальника отдела оборудования Игоря Богданова, на 
завод уже доставлены два новых заливочных ковша. "Конструкционно подвергся 
изменению только узел цапфы. Однако, такое изменение позволяет увеличить жизненный 
цикл ковша в несколько раз. Ранее цапфы – узлы, за которые производится крепление 
ковша крюками – имели конструкцию, не позволяющую производить их замену. Данную 
конструкционную особенность удалось изменить благодаря сотрудничеству специалистов 
СПЦ-2, ЦЗЛ, ПКО, отдела оборудования и компании "NIKROTEK" (Турция). В частности, в 
пилотной партии ковшей, состоящей из двух заливочных ковшей КС-70, уже применена 
конструкция цапфы позволяющая замену данного узла", - пояснил И.Богданов, которого 
цитирует пресс-центр предприятия. По его словам, применение новой конструкции узла 
цапфы, позволит продлить срок эксплуатации одного ковша в два-пять раз. В планах завода 
постепенная замена всех заливочных и разливочных ковшей, которые эксплуатируются в 
СПЦ-2. Замена будет производиться по мере износа парка ранее приобретенных ковшей и 
производственной необходимости. Ковш заливочный в СПЦ-2 предназначен для 
перемещения жидкого металла от сталеплавильного агрегата к агрегату газокислородного 
рафинирования (конвертеру) с последующей заливкой жидкого металла в конвертер. Как 
сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2018 г. нарастила выпуск товарной продукции на 17,7% 
по сравнению с 2017 г. - до 9 млрд 635,547 млн грн в действующих ценах. Завод в прошлом 
году сократил выплавку стали на 4,5% по сравнению с 2017 г. - до 247,028 тыс. тонн, 
выпуск проката снизился на 3,9% - до 162,638 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" - 
единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных 
марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, 
конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
МК "Запорожсталь" нарастил выплавку  

стали на 0,4% 
01.03.2019 

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январе-
феврале 2019 года нарастила выплавку стали на 0,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года - до 683,7 тыс. тонн.  

Производство проката в первые два месяца года сократилось на 2,8% - до 572,8 тыс. 
тонн, чугуна - на 2,9%, до 730,8 тыс. тонн. В феврале произведено 360,9 тыс. тонн чугуна, 
329,6 тыс. тонн стали, 277 тыс. тонн проката. Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2018 году 
нарастила выпуск проката на 10% по сравнению с 2017 годом - до 3 млн 537,4 тыс. тонн, 
стали на 4,6% - до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна - на 15,6%, до 4 млн 386,5 тыс. тонн. 
Отметим, МК «Запорожсталь» полностью выполнил все социальные гарантии 
коллективного договора в 2018 году. Коллективный договор на 2018 год – выполнен в 
полном объеме. На реализацию всех 123 пунктов главного социального документа 
комбинат «Запорожсталь» направил порядка 400 млн гривен. В подведении итогов 
выполнения коллективного договора приняли участие Генеральный директор 
«Запорожстали» Ростислав Шурма, председатель профсоюзного комитета предприятия 
Леонид Анисимов, председатель Запорожского обкома профсоюза металлургов и горняков 
Украины Валерий Седов, работники структурных подразделений. Участники конференции 
подчеркнули высокий рост заработной платы на предприятии в 2018 году – более чем на 
33%. Средняя заработная плата по комбинату по итогам 2018 года превысила 17 тыс. 
гривен. На предприятии действует ряд мотивационных программ. Так, в 2018 году 
запорожсталевцы, вовлеченные в процессы непрерывного совершенствования, 
премированы более чем на 17 млн гривен. Особое внимание уделяется молодежной 
политике. «Запорожсталь» предоставляет первое рабочее место молодым специалистам, 
обеспечивает их профессиональный рост и развитие, поддерживает развитие 
волонтерства, организацию спортивных и культурных мероприятий. Комбинат выделил 
более 2 млн гривен на беспроцентные займы для более чем 200 молодых работников 
предприятия. Старшее поколение металлургов также чувствует поддержку предприятия. В 
2018 году на оздоровление, медицинское страхование и медицинское обслуживание 
ветеранов, а также оказание материальной помощи «Запорожсталь» направил более 17,7 
млн гривен. Напомним, в рамках системы подачи предложений в 2018 году работниками 
«Запорожстали» принято к внедрению 8500 предложений, направленных на повышение 
эффективности и безопасности технологических процессов, снижение затрат. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

У Маріуполі Президент України запустив екологічний сталеливарний  
комплекс МБЛЗ-4 вартістю 150 млн доларів США 

01.03.2019 

Президент України відвідав Маріупольський металургійний комбінат 
(ММК) імені Ілліча. Глава держави взяв участь у запуску нового комплексу 
машини безперервного лиття заготівок (МБЛЗ) №4.  

Проект не має аналогів в Україні: інвестиції Групи Метінвест становлять 150 млн 
доларів США. Комплекс МБЛЗ №4 розроблено з урахуванням новітніх технологій з 
дотриманням європейських екологічних стандартів. Він дозволить збільшити потужності 
ММК імені Ілліча з виплавки сталі майже на 40%. Сучасне обладнання МБЛЗ дасть 
можливість металургам підвищити енергоефективність, якість продукції та збільшити 
переробку чавуну на продукцію преміум-сегмента. Наймасштабніший проект промислового 
будівництва за роки незалежності України стартував у вересні 2016 року. У будівництві 
комплексу взяло участь понад 40 підрядних організацій. Кількість задіяних фахівців 
перевищило 850 осіб. Устаткування для нового комплексу поставила компанія Primetals 
Technologies. Вже розпочали роботу високопродуктивна двострумкова машина 
безперервного лиття заготівок, двопозиційна установка піч-ківш із сучасною системою 
газоочищення, водопідготовка зі зворотним осмосом, фільтрокомпенсуюча система і 
система координації плавок (HCS). У комплексі МБЛЗ задіяні одні з найвідоміших 
прогресивних технологій знепилювання і повторного використання води для охолодження. 
Газоочисне обладнання комплексу відповідає екологічним вимогам Євросоюзу: завдяки 
висококласній системі аспірації техногенний вплив на місто мінімальний. Введення в 
експлуатацію сучасного австрійського комплексу МБЛЗ №4 дозволить ММК імені Ілліча 
щороку виробляти близько 2,5 млн тонн литих слябів розміром 170-250 х 900-1550 мм за 
рахунок часткової відмови від експорту чушкового чавуну і переспрямування його обсягів 
на виробництво високоякісної сталі. Її експорт щороку приноситиме державі додаткову 
валютну виручку в розмірі близько 1 мільярда доларів США. Крім того, новий 
сталеливарний комплекс для виробництва слябів дав Маріуполю 347 нових робочих місць у 
конвертерному й обслуговуючому цехах. Нагадаємо, на ММК імені Ілліча доставили два 
ексклюзивні 150-тонні електродвигуни. Постачальник сучасної технології, важливої для 
модернізації ЛПЦ-1700 – компанія Primetals Technologies Austria. … 

 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: На ММК імені Ілліча придбали 
потужний вантажопідйомний кран >>> 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Титановая компания Velta определится со строительством  
завода в Украине после выборов 

22.02.2019 

ПКФ "Велта" с активами по добыче титаносодержащих руд в Украине 
определится с местом строительства завода по выпуску пигментной двуо-
киси титана – в Израиле или Украине – по итогам президентских выборов. 

"Министерство экономики Израиля несколько форсировало события и 
опубликовало информацию о перспективах строительства завода на их территории сразу 
после первого этапа переговоров", – заявил гендиректор и владелец "Велты" Андрей 
Бродский в интервью журналу "PERSONA". "Да, мы хотим диверсифицировать свою 
деятельность, но продолжать работать в Украине. Израиль хотя и имеет специальные 
условия и льготы для инвесторов, но даже с их учетом строительство завода в Украине 
более дешево. И мы серьезно рассматриваем такую возможность. Сейчас продолжаются 
общие проектные и технологические работы. А где будут размещаться производственные 
мощности, наша компания будет решать уже после президентских выборов", – пояснил 
бизнесмен. По словам собственника компании, в настоящее время развиваться бизнесу в 
Украине практически невозможно из-за коррупции. "В интернет активно распространяют 
видео, в котором говорится, что за последних четыре-пять лет в Украине построили и 
открыли больше 100 заводов... Да – построили. И я, как человек, который построил целый 
производственный комплекс, могу утверждать, что государство к этому никак не 
причастно. Заводы не строятся быстро ни в одной стране. От идеи до непосредственного 
воплощения должно пройти от 5 до 10 лет. И то, что их запуск пришелся на несколько 
последних лет – не значит, что этому факту как-то способствовала нынешняя власть. 
Бизнесу в Украине только мешают развиваться", – полагает собственник "Велты". Касаясь 
титанового бизнеса в Украине, руководитель компании отметил, что у выставленных на 
приватизацию активов запасы почти исчерпаны, а скандалы, которые разворачиваются 
вокруг титановой отрасли, не способствуют инвестпривлекательности. "Если говорить о 
конкуренции в Украине, то она небольшая. Есть государственная "Объединенная горно-
химическая компания", которая добывает около 50% титанового сырья в Украине. "Велта" 
на втором месте с долей добычи 30-40%. При этом мы имеем запасов на двадцать лет, у них 
– максимум до двух", – констатировал бизнесмен. … 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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"Тесла" чи сировина? Як розвиватиметься  

українська літієва галузь 
25.02.2019 

Україна - лідер у Європі за покладами літію. Чи стане країна частиною 
світового виробництва акумуляторів для електромобілів? Про це пише 
Дмитро Кащук, керівник ГО "НРВ" та, екс-керівник Держгеонадр. 

Літієва лихоманка триває. Світовий ринок визначився з лідерами щодо запасів та 
можливостей заробітку на виробництві літій-іонних батарей. Крім Південної Америки, 
аналітики Bloomberg віднесли до цього переліку й Україну. Хоча експерти національного 
геологічного ринку і кажуть про можливість заробітку на літію, наразі мова не йде про 
електроавтомобілі. Як літій може підняти економіку України? Україна - лідер у Європі з 
покладів літію. За неофіційними даними, запаси оксиду літію на окремих родовищах 
оцінюються 0,5-5 млн тонн. Серед них -"Полохівське","Добра" та "Шевченківське". Однак 
результати їх досліджень послабили сподівання стати частиною світового виробництва 
акумуляторів. Світову популярність літію принесла компанія "Тесла", яка запустила 
виробництво літій-іонних батарей у промислових масштабах. Однак цей лужний метал 
довів свою значимість задовго до цього. Жоден сучасний гаджет не обходиться без літію. 
Його також використовують у медичній та аерокосмічній галузях. Значна частка цього 
металу використовується у керамічній промисловості. Саме вона може стати однією з 
ключових галузей економіки України. Вітчизняні вчені-геологи оптимістичні щодо якості 
літієвих руд. За їхніми даними, руди містять літій у концентраціях, достатніх для 
економічно вигідного його вилучення. Є й інвестори. Уперше за історію України вони 
вклали гроші у розробку родовищ. Тут варто згадати історію успіху канадської компанії 
Frontier Lithium Inc. Завдяки особливій технології збагачення руди вона досягла високого  
результату. Спеціалісти розробили технологію отримання високоякісного концентрату, 
який ефективніший при використанні саме в керамічній промисловості. Цим шляхом 
повинен йти і літієвий сектор України. Високоякісний концентрат - надзвичайно важлива 
сировина для керамічної та скляної промисловості. Він зменшує температуру плавлення 
керамічних мас, відповідно, й витрати енергії, а отже, значно підвищує прибутковість 
виробництва та якість продукції. Бракує лише технологій отримання концентратів з 
вітчизняних літієвих руд та хімічних сполук з концентратів. Через це ми не можемо 
конкурувати з "літієвим трикутником": Чилі, Аргентиною та Болівією, які добувають літієві 
солі з поверхні озер. В Україні ж видобувати літій потрібно у шахтах на глибині понад 100 м. 
Світовий ринок швидко розвивається, вказуючи на можливості для України. Перший 
варіант - продавати концентрат як готовий продукт. Наразі найбільше його споживає 
Китай. Тонна літієвого концентрату з вмістом оксиду літію 1,3% може коштувати 100 дол. 
Це один із сприятливих сценаріїв для України. Можна виробляти концентрат з більшим 
вмістом літію, тоді ціна суттєво зросте. Один відсоток оксиду літію в концентраті коштує 
близько 100 дол. Другий варіант - переробляти руду до карбонату та гідроксиду літію, але 
для цього потрібні значні інвестиції та нові технології. Є тут й екологічний аспект. Третій 
варіант - керамічна галузь. Це класична сфера використання літію. Ключовий показник 
якості літієвої руди - вміст заліза. Чим його менше, тим краще. Вміст заліза в концентраті 
понад 1% убиває інтерес хімічної та керамічної галузей до продукту, а отже - й економічну 
ефективність розробки родовищ. В Україні цієї технології потребують чимало виробників 
кераміки, але вони готові змінити виробничі процеси лише за наявності гарантій 
довгострокових поставок. Україна також здатна стати складовою глобального ринку, але 
швидко конвертувати власні поклади в гроші не зможе. Існує ризик чергового 
технологічного прориву, який девальвує попередні досягнення. Недавно стало відомо про 
справжній прорив в галузі твердотільних акумуляторних батарей. Американський вчений 
Майк Циммерман, керівник проекту Ionic Materials, винайшов технологію, яка зможе 
вирішити кризу ємності батарей для електромобілів і через два роки почне витісняти літій-
іонні батареї. Крім того, за прогнозами, до 2021 р. ціна на літій впаде на 45%. Виробництво 
набиратиме обертів, але через перенасичення ринку ціна знижуватиметься. Отже, потрібно 
працювати над питанням збагачення літієвих руд, налагоджувати експортні поставки та 
переорієнтовувати вітчизняну промисловість. Родовища, на які видані спеціальні дозволи, 
потребують додаткової розвідки для підтвердження даних буріння, отриманих за часів 
СРСР, досліджень на сучасному рівні. На їх результатах базуватиметься техніко-економічне 
обґрунтування. На цьому етапі була б доречною політика державного страхування ризиків. 

Читати повністю >>>                                                                                         © Дмитро Кащук 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Николаевский глиноземный завод не доплачивает 

в бюджет около 1,3 млрд грн в год 
20.02.2019 

Николаевская таможня имеет много вопросов к Николаевскому 
глиноземному заводу, так как платежи, которые предприятие оплачивает в 
бюджет, меньше положенного. Об этом пишет mycity.mk.ua 

Как сообщает корреспондент -издания «Мой город», об этом стало известно в ходе 
рабочего совещания по вопросам уплаты таможенных платежей в бюджет Николаевским 
глиноземным заводом. На совещание пригласили сотрудников таможни, прокуратуры и 
глиноземного завода, но и.о. генерального директора ООО «НГЗ» Владимир Красноярский, 
увидев журналистов, покинул мероприятие. Как рассказал вице-губернатор Валентин 
Гайдаржи, они надеялись на рабочее совещания, на котором будет возможность обсудить 
проблемные вопросы. «Мы решили, что они подготовят свои расчеты, таможня проверит 
всю свою базу данных, свои расчеты. Мы соберемся и вмести обсудим все проблемные 
вопросы. Наша конечная цель - в рамках закона увеличить оплату в бюджет», - рассказал 
вице-губернатор. По словам первого заместителя начальника Николаевской таможни 
Александра Шевченко, до 2010 г. таможенное оформление бокситов (алюминиевая руда, - 
ред.) поступало с платой всех таможенных платежей. В 2010 г., это предприятие заключило 
внешний контракт с швейцарской компанией, и растаможивание началось в режиме 
переработки, это подразумевает, что таможенные платежи насчитываются условно. 
«Согласно данным, бюджет недополучает около 1,3 млрд в год, цифра варьируется от 
количества судов», - рассказал он. В ОГА рассказали, что на первом совещании потребовали, 
в рамках действующего законодательства, предоставить все свои исходные материалы и 
расчеты для того, чтобы таможня вмести с налоговой могли проверить, достаточной ли 
объем идет в бюджет Украины. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам mycity.mk.ua 

 
Броварський алюмінієвий завод BRAZ: про замкнений  

цикл виробництва без відходів 
20.02.2019 

Броварський алюмінієвий завод – сучасне українське інноваційне 
підприємство замкненого циклу із виготовлення виробів з алюмінію, яке 
входить до складу компаній ALUMETA Group.  

Завдяки постійному розвиткові, використанню сучасного високотехнологічного 
обладнання та інноваційних рішень сьогодні це відома, потужна компанія, яка постачає 
свою продукцію у більш як 30 країн світу. BRAZ виробляє величезний асортимент продукції 
з алюмінію: електротехнічні профілі; профілі для декоративних робіт; профілі для 
світлопрозорих конструкцій; профілі для натяжної стелі; спеціалізовані профілі; меблеві 
труби та багато іншого. Завод із виготовлення алюмінієвого профілю було засновано 1979 
року. Плани стати єдиним в Україні підприємством, яке б експортувало продукцію до країн 
Балтії та Європи, на жаль, не здійснилися. У 1990–2000 роках завод опинився в глибокій 
кризі. Підприємство, яким у ХХI столітті управляли старими радянськими методами, 
абсолютно не відповідало вимогам часу, а його матеріальна база не оновлювалася 
десятиліттями. Тому продукція заводу була неконкурентноспроможною; про нові ринки не 
могло бути й мови. Розруха у виробничих цехах, величезні борги із зарплат працівникам, і, 
врешті-решт, банкрутство підприємства, стали головними ознаками того періоду. 
Фактично, завод повільно помирав, а для виходу з кризи потрібні були сучасні, ефективні 
рішення, що відповідали б викликам часу. Принципово новий етап у розвитку підприємства 
почався з травня 2011 року. Завод стає частиною групи компаній ALUMETA, на базі якого й 
створили ТОВ «Броварський алюмінієвий завод». Зміни відбулися не тільки у назві. Були 
здійснені кардинальні антикризові кроки до осучаснення підприємства, яке б виробляло 
продукцію за світовими стандартами. Для досягнення цієї мети до роботи на заводі 
залучили виключно професіоналів у своїй галузі. Склад топ-менеджменту дібрали з 
європейських фахівців, які, як ніхто, знають специфіку й стандарти західного ринку. 
Інвестиції у нове обладнання дали змогу досягти ідеальної якості продукції, яку визнали всі 
європейські країни. Після модернізації виробництва групою компаній ALUMETA, завдяки 
успішному менеджменту, асортимент продукції постійно збільшується й становить уже 
понад 12 000 найменувань алюмінієвого профілю різної конфігурації. Зараз завод працює 
цілодобово й успішно експортує свою продукцію не тільки до Європи, а й до країн 
Близького Сходу. Перевагами підприємства є постійний розвиток і впровадження новітніх 
технологій, наявність висококваліфікованих фахівців із міжнародним досвідом та 
використання сучасного обладнання. Щорічно BRAZ виробляє понад 4000 тон 
конструкційних елементів для альтернативних джерел енергії – сонячних батарей. 
Оскільки майбутнє саме за «зеленими» технологіями, такі проекти працівники заводу 
втілюють у життя із неабияким задоволенням. Підприємство неодноразово ставало 
переможцем тендерів на участь у масштабних міжнародних проектах у цій галузі. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
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“Метинвест” вдвое ошибся с прогнозом  
по внутреннему рынку 

19.02.2019 

Рост продаж черного стального проката в 2018 г. составил 4%, а не 
8%, как прогнозировалось в конце 2017 г. Гендиректор ООО “Метинвест-
СМЦ” Дмитрий Липпа пояснил почему так произошло. 

В первую очередь, свою роль сыграл глобальный негативный тренд стоимости 
металлопроката вплоть до начала 2019 года: “Цены снижались, потребители не понимали 
динамики, не могли предсказать: будет ли разворот, или тенденция к снижению - это 
вносило неопределенность и возможные сдвиги по проектам, которые инвесторы и 
заказчики хотели бы запустить, но боялись драматического изменения ситуации”. Кроме 
того, год назад металлурги ожидали несколько больший объем финансирования проектов 
со стороны бюджетных организаций. “Мы ожидали, что бюджет и бюджетных денег в 
проектах будет больше. Да, мы отмечаем крайне высокую динамику в строительстве 
автомобильных дорог. Мы это чувствуем и видим, так как наши партнеры, которые 
занимаются производством дорожных ограждений, отбойников, загружены заказами, 
которые обеспечивают этот сегмент. Но мы также ожидали, что и другие направления 
будут развиваться - по нашей оценке, более активно должно было финансироваться в 2018 
г. машиностроение. Ожидалась большая активизация проектов по ремонту и строительству 
ряда мостов - и в Киеве, и в других регионах. Также ожидали, что будет какое-то решение 
по строительству вагонов за деньги ЕБРР, которого не произошло”, - рассказал Липпа. Во 
время своего выступления во время VII Национальной конференции участников рынка 
стального строительство он напомнил, что в прошлом году сместилась сезонность 
финансирования бюджетных проектов и закупок металлопроката для них. … 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 

 
Металлургическая промышленность Украины сильно  

нарастила экспорт в преддверии новых пошлин 
28.02.2019  

Украинские сталевары ставят рекорды по заработкам. По данным ГП 
«Госвнешинформ», в январе 2019 года их выручка увеличилась на 29,6% (в 
сравнении с декабрем-2018), и достигла $976,6 млн.  

В физическом объеме экспорт вырос на 34,7% - до 1,965 млн. тонн. Во втором 
полугодии 2018 года экспорт металлопродукции из Украины не превышал 1,5 млн. тонн в 
месяц, а сумма месячных поступлений - $800 млн. Что раскупают: Как утверждает эксперт 
«Госвнешинформ» Валерий Студенцов, резкий рост экспорта в 2019-ом обеспечил высокий 
спрос на полуфабрикаты. Для этой группы металлопродукции январский показатель 
оказался рекордным. По сравнению с декабрем 2018 г. экспорт полуфабрикатов увеличился 
почти на 60%, и составил 854,2 тыс. тонн. В денежном выражении это $368,2 млн. Проката в 
январе 2019 года было экспортировано 726,7 тыс. тонн, что на 10,1% больше, чем в декабре 
2018 года и на 1,4% превышает объемы января-2018. Причем, по сравнению с месяцем 
ранее, в январе экспорт плоского проката вырос на 22,5% (до 507 тыс. тонн), а плоского 
проката с покрытием - на 20,7% (до 22,45 тыс. тонн). Тогда как экспорт сортового проката 
сократился на 13,3% (до 197,3 тыс. тонн). «Мы имеем дело с традиционным сезонным 
оживлением рынка. В предвесенний период трейдеры стараются заполнить склады. Свой 
вклад в повышение цен внесло подорожание стального лома на $40/тонна, вслед за 
которым на $50-60 подорожал и прокат. Покупатели спешили приобрести металл 
подешевле», - рассказал эксперт госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» (УПВЭ) Олег 
Гнитецкий. Цены на два месяца: Если учесть, что в последние годы производство стали в 
Украине находится на уровне 21 млн. тонн, из которых порядка 20-25% потребляется 
внутри страны, то январский рывок кажется неплохим заделом для наращивания 
производства металлопродукции. Тем не менее, говорить, что наступивший год сложится 
для металлургов лучше, чем прошедший, пока рано. По мнению аналитиков УПВЭ, 
благоприятная конъюнктура на региональных рынках заготовки сохранится как минимум 
два ближайших месяца. Ввиду прогнозируемого дальнейшего удорожания лома и 
увеличения себестоимости покупатели будут вынуждены смириться с повышением. И 
активизировать заказы для пополнения складов по как можно более низким ценам. На 
рынке готового проката покупатели сопротивляются росту цен и стараются его замедлить. 
Но пока что ничего не могут с этим поделать вследствие удорожания заготовки и роста 
производственных затрат. Во многом экспортные возможности украинских металлургов 
будут зависеть от внутреннего спроса в Китае. О пошлинах: «В последние два года КНР 
сократила поставки на внешние рынки со 108 млн. тонн до 70 млн. т. Но если внутреннее 
потребление замедлится, то китайские металлурги вновь нарастят экспорт», - утверждает 
Олег Гнитецкий. Нельзя забывать и о введении окончательных пошлин ЕС в отношении 
украинской продукции на три года. Предварительные пошлины на 200 дней были введены 
прошлым летом. Окончательные - вступили в силу 2 февраля 2019 года и распространяют 
действие на период до 30.06.2021 г. Заградительные меры распространяются на 14 
категорий украинской металлопродукции, из которых по 12 применяются годовые 
индивидуальные квоты, которые устанавливаются для каждой страны отдельно. Еще по 
двум группам - горячекатаный плоский прокат из легированной и нелегированной стали и 
газопроводные трубы на украинскую продукцию распространяются глобальные тарифные 
квоты (т.е. first come - first served), используемые по квартальному принципу. А после 
исчерпания общей квоты, начинает действовать 25% импортная пошлина. Как это 
работает: По данным «Укрметаллургпрома», действие европейских пошлин разбито на 3 
периода: I - c 2 февраля 2019 г. по 30 июня 2019 г.; II - с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.; III 
- с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. общей продолжительностью 10 кварталов. Там, где 
действует глобальная тарифная квота, невыбранные объемы предыдущего квартала 
переходят в следующий, однако квоты, не выбранные на момент окончания последнего 
квартала текущего периода, в последующий не переходят, а «сгорают». Там, где действует 
глобальная тарифная квота, невыбранные объемы предыдущего квартала переходят в 
следующий, однако квоты, не выбранные на момент окончания последнего квартала 
текущего периода, в последующий не переходят, а «сгорают». Также допускается использо-
вание объемов предыдущего квартала в течение 20-ти рабочих дней последующего 
квартала для обеспечения «прохождения» всех неиспользованных объемов, находившихся 
в состоянии «ожидания». Если квартальная квота исчерпалась еще до окончания квартала, 
то на срок между датой «исчерпания» квоты и началом следующего квартала того же 
периода будет действовать импортная пошлина 25%. По словам Олега Гнитецкого, то, что 
Украина получила персональную квоту по большинству позиций экспорта 
металлопродукции - хорошо, потому что имеется хоть какая-то определенность. С другой 
стороны, квоты - это всегда плохо для производителей, поскольку ограничивают рост 
поставок и давят на цены. «Турецкие компании уже успели выбрать европейскую квоту на 
арматуру. Дела на внутреннем рынке Турции тоже идут не очень хорошо. Это может 
негативно отразиться и на украинском экспорте, - считает эксперт. В МЭРТ, напротив, 
считают, что «применение защитных мер ЕС в такой форме не будет иметь значительного 
негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС». В качестве главного аргумента в 
МЭРТ приводят довод о том, что за время действия предварительных пошлин украинская 
металлургическая продукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных 
объемах, при этом по некоторым товарным позициям был даже зафиксирован рост…. 

Читать полностью >>>                                                                        © Андрей Суховый, UBR.ua 
По материалам bin.ua 
 
 

 
 МЕТИЗИ 

ЧАО "Днепрометиз" завершило пуско-наладочные работы  
по вводу стана сухого волочения 

22.02.2019 

ЧАО "Днепрометиз" завершило пуско-наладочные работы по вводу в 
промышленную эксплуатацию нового высокоскоростного стана сухого 
волочения производства фирмы Mario Frigerio S.p.A. 

Как сообщается в информации "Днепрометиза", данный стан предназначен для 
выпуска стальной проволоки без покрытия диаметром 0,75-1,0 мм. Основное назначение 
продукции – полуфабрикат для производства фибры. При этом отмечается, что с учетом 
запуска нового оборудования производственная мощность предприятия возрастает на 200 
тонн/месяц в ассортименте тонких проволок и фибры. Украинские метизные предприятия 
в январе 2019 года сократили выпуск продукции на 15% по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года - до 13 тыс. тонн. Как сообщалось, ПАО "Северсталь" продало ЧАО 
"Днепрометиз": ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 
100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% "Днепрометиза". "Днепрометиз" 
производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 
тыс. тонн в год. В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) 
находится 98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" 
составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 
 ТРУБИ 

Экспорт труб из Украины в 2018 году достиг  
четырехлетнего максимума 

27.02.2019 

В 2019 г. Украина экспортировала 657 тыс. т труб на сумму  $737,8 
млн. Это самый высокий показатель за последние четыре года, отмечает 
«Держзовнішінформ». 

Прошлогодний результат наконец превысил показатели кризисного для 
металлургии и всей экономики страны 2015 года. Тогда Украина экспортировала 594,1 тыс. 
т труб на $576,4 млн, а в следующем году еще меньше. Таким образом, экспорт 2018 года на 
21,8% превысил показатели 2015 года в денежном выражении и на 9,5% в натуральном. 
Больше всего Украина в 2018 году отправила на экспорт труб из углеродной стали –  624,9 
тыс. т на сумму $543,4 млн. На втором месте идут трубы из нержавеющей стали – 21,7 тыс. т 
на сумму $173,1 млн. Третье место по объемам заняли трубы из легированной стали – 10,4 
тыс. т на сумму $21,7 млн. Основные производители труб в Украине 一 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. Отметим, 
основные трубные предприятия Украины в январе 2019 г. увеличили производство труб из 
черных металлов на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. - до 87,3 тыс. тонн, 
при этом в декабре выпущено 83,3 тыс. тонн. Как сообщили в ОП "Укртрубопром", в том 
числе предприятия объединения за январь-2019 год нарастили производство труб на 
13,1% - до 69,7 тыс. тонн, в декабре - 63,6 тыс. тонн. При этом Харцызский трубный завод 
(ХТЗ, Донецкая обл.), находящийся на НКТ, в прошлом году, как и в текущем, простаивает. 
Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период возрос на 3,1% - до 23,4 тыс. тонн (в 
декабре - 24,2 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 11,5%, до 8,7 тыс. тонн (5 тыс. тонн). 
"Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 23,6% - до 34,1 тыс. тонн (30,2 тыс. 
тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск труб на 6,3% - до 1,5 тыс. 
тонн (в декабре - 2,2 тыс. тонн). "Сентравис" - нарастил на 5,9%, до 1,8 тыс. тонн 
нержавеющих труб (1,8 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" сохранил выпуск труб на уровне 
января-2018 - до 0,2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн). Не входящие в объединение 
"Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича в первом месяце года 
нарастил выпуск труб на 23,8% - до 9,9 тыс. тонн (в декабре – 9,8 тыс. тонн), "Коминмет" - 
сократил производство на 42,5%, до 7,7 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 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 предприятия 
объединения за 2018 год нарастили производство труб на 12,9% - до 796,3 тыс. тонн. При 
этом ХТЗ простаивал, тогда как в 2017 году выпустил 3,4 тыс. тонн. Выпуск труб на 
"Интерпайп-НТЗ" за 2018 год возрос на 9,3% - до 279,6 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" - на 
12,2%, до 108,5 тыс. тонн. "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 20,9% - до 
368,1 тыс. тонн. ДТЗ снизил выпуск труб на 6,1% - до 16,9 тыс. тонн. "Сентравис" - нарастил 
на 6,4%, до 20 тыс. тонн нержавеющих труб. Завод "Трубосталь" снизил выпуск труб на 
10,3% - до 2,6 тыс. тонн труб. Не входящие в объединение "Укртрубопром" ММК им. Ильича 
снизил выпуск труб на 6,9% - до 140,1 тыс. тонн, "Коминмет" - на 13,8%, до 166,2 тыс. тонн. 
ЛТПЗ продолжает простаивать. 

Читать полностью >>>  
По материалам gmk.center, fixygen.ua 
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Шосткинську «Свему» продовжують продавати  
по частинах 

24.02.2019 

Вже 85% рухомого і нерухомого майна «Свеми», що знаходиться в 
державній власності, продано на публічних  торгах. Про це повідомили 
виданню Шостка.INFO в адміністрації підприємства. 

Процес реалізації майна ВАТ «АК« Свема» контролює Фонд держмайна. Відоме 
колись на весь Радянський Союз підприємство  з виробництва фото і кіноплівки, плівок для 
аерокосмічних  зйомок і  медицини  знаходиться в стадії ліквідації. Його майно продається, 
включаючи будівлі, яких близько 300. Переважна більшість з них вже давно перебуває в 
аварійному стані, тому реалізовані на публічних торгах будівлі зараз зносять. Вивільнені 
площі «Свеми» будуть використані для створення різних виробництв. Зокрема, інвестори 
планують побудувати тут сонячну електростанцію. ВАТ "АК «Свема»" (ПО «Свема») - 
підприємство з виробництва кіно-, фото- та рентген-плівки, фотопаперу, магнітофонних 
стрічок та касет. Розташоване в місті Шостка. Засноване 1 жовтня 1931 року.  З 2004 року 
ВАТ "АК «Свема»" знаходиться в процедурі санації, яка передбачає залучення інвесторів для 
організації виробництва на промисловому майданчику підприємства як на базі наявних 
об'єктів і технологій, так і шляхом створення нових виробництв. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами xpress.sumy.ua 
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DowDuPont підтверджує статус найкращого  

роботодавця України 
25.02.2019 

Компанія DowDuPont увійшла в ТОП-10 найкращих роботодавців 
України за 2018 рік в сфері «Агросектор, сільське господарство та добрива» 
згідно дослідження кадрового порталу «HeadHunter Україна». 

Компанія DowDuPont, сільськогосподарський підрозділ якої має відокремитися в 
червні 2019 р. в незалежну компанію під назвою Corteva Agriscience™, увійшла в список 
ТОП-10 лідерів напрямку «Агросектор, сільське господарство та добрива». «Це визнання 
демонструє довіру потенційних робітників та повагу експертів ринку до нашої компанії. 
Результати дослідження дають нам орієнтир для формування та розвитку бренду 
роботодавця Corteva Agriscience™, - прокоментував Сергій Харін, Керівник бізнесу в Східній 
Європі Corteva Agriscience™. – Ми розвиваємо нового лідера ринку, в тому числі через 
залучення талантів з різним досвідом роботи, та є відкритими до нових ідей і підходів, що 
стимулює інноваційну культуру та має позитивний вплив на показники нашої діяльності». 
Слід зазначити, що не тільки пошукачі, але і самі працівники вважають Corteva Agriscience™  
найкращим місцем роботи згідно з результатами нещодавно оголошеного рейтингу 
працедавців сільськогосподарської галузі України в сегменті «Агрохімія та насінництво» 
компаній категорії В2В, що був складений  Latifundist.com та Korn Ferry Group. В опитуванні 
брали участь 15 компаній, робітники яких анонімно оцінювали своїх роботодавців по 100-
бальній шкалі за такими критеріями як тренінги та освіта, баланс роботи та особистого 
життя, можливість кар`єрного розвитку, внутрішнє середовище та корпоративна культура, 
ефективність управління та інноваційність. 

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

 
АО "ДнепрАзот" продлил контракт на закупку  

газа у партнера "Укрнафты" 
26.02.2019 

Наблюдательный совет АО "ДнепрАзот" одобрил новый контракт на 
закупку газа у ООО "Юнайтед Энерджи" на сумму 696,4 млн грн. Об этом 
сообщил "ДнепрАзот" в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

По сравнению с январским договором (581,2 млн грн) стоимость февральского 
контракта выросла на 19,8% (115,2 млн грн). Объем поставки газа в сообщении на НКЦБФР 
не раскрывается. По приблизительным подсчетам, исходя из цены газа НАК "Нафтогаз 
Украины" на март, объем газа по контракту "ДнепрАзота" и "Юнайтед Энерджи" может 
составить около 60-70 млн куб. м. Отмечается, что за месяц до заключения первого 
контракта с "ДнепрАзотом" "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного 
газа у ПАО "Укрнафта". Так, в декабре 2018 года компания приобрела около 20 млн 
кубометров по цене 10 тыс. 100 грн/тыс. куб. м (с НДС). При этом в декабре прошлого года 
цена газа НАК "Нафтогаз Украины" составляла 11 тыс. 153 грн/тыс. куб. м. ООО "Юнайтед 
Энерджи" основано в феврале 2018 года. Учредителем указан Андрей Короткевич-Лещенко. 
Он также является партнером в газовой компании ООО "Укр-Альянс Групп", которая 
зарегистрирована по общему адресу с "Юнайтед Энерджи". По итогам тендеров в системе 
ProZorrо "Укр-Альянс Групп" в 2018 году заключила 29 контрактов на сумму 44 млн грн, в 
январе 2019 г. — 13 договоров на 21 млн грн. В 2018 году для подтверждения наличия у нее 
газа надлежащего качества компания предоставляла справки ЧАО "Укрнефтебурение". 
Напомним, ПАО "Укрнафта" прекратило сотрудничество с ПАО "ДнепрАзот", 
контролируемым Игорем Коломойским и другими представителями группы "Приват". 
Компания перешла к продаже природного газа через "Украинскую энергетическую биржу" 
(УЭБ) и по двухсторонним контрактам. С 2011 по апрель 2018 гг. "Укрнафта" арендовала 
аммиачный цех и самостоятельно перерабатывала свой газ в аммиак, передавая его 
"ДнепрАзоту". В 2018 году "Укрнафта" продлевала на три месяца аренду мощностей ПАО 
"ДнепрАзот" для переработки собственного газа в минеральные удобрения. … 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
Металлурги “Метинвеста” заменил импортные  

индустриальные масла на АЗМОЛ 
27.02.2019 

Металлурги “Метинвеста” формируют новые правила рынка - 
проводят оптимизацию с применением индустриальных масел Азмол. Об 
этом сообщает ukrrudprom.com 

Объем рынка металлургии в 2018 году впервые за несколько лет показал 
положительную динамику, несмотря на то, что предпосылок для этого было немного. 
Уменьшение рынков сбыта в связи с ограничением экспорта, экономическая и 
политическая нестабильность, дестабилизирующее влияние китайского экспорта на 
европейский рынок импортеров, нестабильность сырьевых поставок и увеличение 
расходов на транспортировку, снижение потребления стали на внутреннем рынке, 
снижение заинтересованности инвесторов - это лишь немногие факторы, которые 
поставили украинскую металлургическую отрасль в условия “выживания” на мировой 
арене. Остро стоит необходимость обновления старого оборудования, дабы 
соответствовать требованиям к качеству зарубежных экспортеров, которые повышаются с 
каждым годом. Руководство предприятий понимает, что оптимизация затрат на 
производство в условиях роста цен на энергоносители и ГСМ является мощным 
инструментом борьбы за рынок сбыта. Индустриальные масла напрямую влияют на 
качество производимого металла, скорость производственных процессов, стабильность 
работы оборудования проката и металлообработки. При этом необходимо отметить, что 
при ценообразовании на импортные масла учитываются логистические затраты на 
транспортировку сырья и готового продукта к потребителю, а завышенный курс валют 
дает дополнительную наценку на конечный продукт. “Метинвест”, как флагман 
металлургической отрасли Украины, на своем примере мотивирует отрасль к оптимизации 
и замещению импортных индустриальных масел на аналоги. Предприятия Группы 
“Метинвест” (Азовсталь, Авдеевский коксохимический завод) и Днепровский 
металлургический комбинат в 2018 году приступили к использованию индустриальных 
масел AZMOL British Petrochemicals как основной замене импортным маслам. Заключение 
лаборатории OCLS (Британия) показывает полное соответствие параметров масел Азмол с 
зарубежными аналогами, а в некоторых показателях и лучшие результаты тестирования — 
например, работу масла при высокой температуре с индексом вязкости, превышающим 
стандарт аналога. Успешные испытания на металлургических комбинатах подтвердили 
соответствие физико-химических требований к индустриальным маслам Азмол и 
возможность их использования как замены зарубежных аналоговых продуктов без рисков 
для производственного процесса. Как подтверждение качества на европейском уровне, 
новая линейка масел Azmol FamulaM и Azmol LeaderPlus получили допуски для 
использования в двигателях автомобилей Mercedes Benz от немецкого концерна Daimler в 
2018 году, отмечает Сегодня. В данный момент масла AZMOL British Petrochemicals 
проходят испытания по получению допусков в концернах автопроизводителей Volkswagen 
и Renault, а также в лаборатории корпорации Cummins, которая специализируется на 
разработке и производстве дизельных и газовых двигателей. Как писал Корреспондент, на 
базе предприятия АЗМОЛ-Бритиш Петрокемикалс 4-7 сентября в Украине прошел 10 
Юбилейный международный форум “Смазочные материалы. Бердянск-2018”. … 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 
 

 АГРОХІМІЯ (МІН. ДОБРИВА, ЗЗР) 

 
ALFA Smart Agro в Белой Церкви начинает производить  

гербициды в форме суспоэмульсий 
19.02.2019 

На Белоцерковском заводе препаративных форм ALFA Smart Agro 
установлена инновационная линия по производству гербицидов в форме 
суспензионных эмульсий.  

Производственная мощность линии составляет около 20 тонн готовой продукции в 
сутки. Производство суспензионных эмульсий является технологически сложным 
процессом, поскольку требует соединения органических и неорганических веществ. 
Микрочастицы действующих веществ покрываются органической оболочкой, которая  
обеспечивает максимально продолжительное действие препарата и усиленную 
эффективность. Благодаря наличию органических компонентов, суспоэмульсии имеют 
более мягкое действие на культурные растения. «Для аграриев начало производства 
суспензионных эмульсий на БЗПФ означает новый уровень качества таких препаратов. Мы 
тщательно контролируем каждый этап – от проверки качества сырья до подтверждения 
соответствия готового продукта международным стандартам CIPAC. Препараты, которые 
будут производиться на новой линии, имеют сложные рецептуры, которые разработаны 
учеными ALFA Smart Agro. Но технологические возможности БЗПФ позволяют успешно 
решать именно такие задачи», – говорит Роман Шпаченко, директор Белоцерковского 
завода препаративных форм. ... 

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

 
Сєверодонецький «Азот» вироблятиме 

рідкі добрива 
19.02.2019 

Пріоритетним напрямом діяльності ПАТ "Сєверодонецьке об'єднання 
"Азот" цього року є монтаж установки з виробництва рідких азотних добрив 
(КАС), який планується завершити до 27 грудня 2019 року.  

Установку встановлять у цеху з виробництва аміачної селітри. КАС – новий вид 
азотних добрив, що складається з карбаміду (30%) і аміачної селітри (40%) в рідкому 
вигляді. Їхнє використання в сільському господарстві має переваги перед твердими 
добривами, оскільки вони мають вільну плинність, не злежуються. Сира погода і навіть дощ 
не чинять на них негативного впливу. Такі добрива не містять вільного аміаку, тому їх 
можна вносити поверхнево під оранку, культивацію або в рядки під час сівби. На 
підприємстві зазначають, що введення установки з виробництва КАС дасть змогу 
розширити асортимент продукції, котра випускається, задовольнити вимоги й очікування 
споживачів, забезпечити виконання умов договорів за обсягами, якістю та термінами 
поставки продукції. 

Читати повністю >>>                                                                                   © Павло Воронцов  
За матеріалами golos.com.ua 

 
Болгарский «Агрополихим» намерен стать ведущим  

поставщиком удобрений в Украину и на 
20.02.209 

Болгарский производитель удобрений «Агрополихим» сообщил об 
инвестициях и планах своего развития, а также прокомментировал 
результаты деятельности в 2018 г.  

Как утверждают в компании, производственные мощности азотных удобрений 
увеличатся более чем на 50% до 750 тыс. тонн в год до конца 2020 г. Мощность терминала 
для перевалки импортного аммиака также удвоится и составит около 23 000 тонн. 
«Агрополихим» намерен таким образом поставлять аммиак в Румынию и Сербию. «За 
последние 10 лет мы успешно осуществили значительный объем ключевых инвестиций — 
на сумму более 300 млн. левов, и теперь мы можем сказать, что удовлетворены 
результатами нашей работы, — говорит Филипп Ромбо, исполнительный директор 
Agropolychim AD. — Завод чрезвычайно гибок и работает на полную мощность, независимо 
от цены на природный газ, благодаря возможности импорта аммиака». «Мы уверены в 
будущем нашей бизнес-модели, поэтому мы решили увеличить темпы инвестирования в 
течение следующих трех лет. Мы надеемся, что болгарская администрация поможет нам 
своевременно реализовать наши планы. Наша цель — произвести более 1 миллиона тонн 
удобрений и еще 400 000 тонн импортировать и распределять на Балканы, оптимизировав 
логистику. Наша цель на ближайшие 3 года — к 2022 году — продать более 1,5 млн тонн 
удобрений. Скорее всего, эта цифра будет еще больше. На рынках удобрений на Балканах и 
в Украине произошли фундаментальные изменения, и мы в состоянии утвердить свою 
позицию ведущего производителя в регионе. Мы не упустим эту возможность», — сказал 
Филипп Ромбо. По информации Инфоиндустрии, завод «Агрополихим» в 2018 году 
поставил в Украину 11,5 тыс. тонн удобрений — аммиачной селитры и КАС. ... 

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

 
Украинская агрохимическая компания Grossdorf построила предприятие  

по выпуску жидких удобрений в Узбекистане 
27.02.2019 

Компания Grossdorf совместно с Agrotehmineral Trading (Узбекистан) в 
конце 2018 г. построила предприятие по выпуску жидких удобрений общей 
мощностью 70 тыс. тонн в год в Сергелийском районе Ташкента.  

Согласно пресс-релизу компании, строительство предприятия – это первый этап 
проекта. Сейчас совместное предприятие под названием Green Soi, уже поставляет 
основные, миксованные и специальные удобрения аграрным предприятиям Узбекистана. 
Кроме того, заключены соглашения о поставках удобрений на другие рынки. Общий объем 
инвестиций в проект составил около EUR2 млн. В строительство предприятия и 
сопутствующую инфраструктуру было вложено EUR500 тыс. Инвестиции компании 
разделили поровну. Сейчас Grossdorf осуществляет разработку оптимизации потребления 
минеральных действующих веществ через изменение форм внесения, четкое согласование 
питания растений, использование биологических и бактериологических компонентов. 
Например, компания испытывает бактериологические добавки в КАС из США в условиях 
жестких климатических условий Узбекистана, ведет переговоры о выведении на 
украинский рынок биопрепаратов, разработанных узбекскими специалистами для 
засоленных, окисленных и других почв, нуждающихся в мелиорации. Агрохимическая 
компания Grossdorf создана в 2016 году. Занимается производством, импортом, 
транспортировкой удобрений, а также предоставлением услуг по внесению безводного 
аммиака. Основная специализация - поставка основных удобрений для точного земледелия. 
Мощность производства жидких удобрений КАС составляет 480 тыс. тонн/год, объем 
производства компактированных удобрений - около 60 тыс. тонн/год. Компания оценивает 
свою долю на украинском рынке КАС в 15%. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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В "Мотор Сич" не располагают информацией о планах государства по  
"возможному участию" в акционировании ПАО 

25.02.2019 

В ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) не располагают информацией об 
озвученных в СМИ госменеджментом ОПК каких-либо планах государства по 
инвестированию, а также "возможному участию" в акционировании ПАО. 

"Ни МЭРТ, ни "Укроборонпром" на сегодня не информировали "Мотор Сич" о каких-
либо инвестиционных планах в отношении наших с ГП "Ивченко-Прогресс" проектов и 
программ, в том  числе, за счет средств, предусмотренных в 2019 году в госбюджете на 
пополнение уставного капитала "Укроборонпрома", - сообщил глава Набсовета  компании 
Анатолий Малыш, комментируя по просьбе агентства  соответствующие сообщения СМИ со 
ссылкой на главу межведомственной комиссии по вопросам ОПК при СНБО, замглавы МЭРТ 
Юрия  Бровченко. Он также выразил  недоумение  по поводу  озвученных  замглавой МЭРТ  
предположений по поводу "возможного участия государства в акционировании "Мотор 
Сич", уточнив: "На сегодня движение  акций "Мотор Сич" заблокировано  решением суда, 
которое  никто не отменял". Между тем, в госконцерне "Укроборонпром" расценили 
заявления о возможном финансировании госконцерном программ ПАО "Мотор Сич" как 
некорректные. "Говорить о возможном финансировании "Мотор Сич" госконцерном 
некорректно. Акции "Мотор Сич" арестованы, и к госконцерну не имеют отношения", - 
сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в  "Укроборонпроме". При этом 
собеседник агентства констатировал, что развивающее в новых геополитических  условиях 
собственное вертолетное производство предприятие, успешно работающее на мировых 
рынках и выступающее участником перспективных программ ВТС государства, 
неоднократно становилось предметом "разного рода медийных спекуляций, за которыми 
угадывались, в том числе, интересы недобросовестной  конкуренции". На днях 
Ю.Бровченко заявил ресурсу delo.ua, что предусмотренные в госбюджете-2019 по линии  
спецфонда на пополнение уставного капитала  "Укроборонпрома" 2,82  млрд грн, будут 
направлены  на развитие научно-технической и производственной базы предприятий 
"Укроборонпрома", а также "системную перестройку в рамках сотрудничества "Мотор Сич" 
и "Ивченко-Прогресс" вместе  с китайскими компаниями, которые намерены 
инвестировать в украинский ОПК, и в частности, в развитие авиастроения и производство 
вертолетов". "Думаю, что сейчас проводится работа в направлении возможного участия 
государства в акционировании  "Мотор Сич", - предположил  замглавы МЭРТ.  Поясняя свое 
мнение, он заявил: "Не все  акции этого предприятия ("Мотор Сич") реализованы". 

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

 
Главное предприятие "Азовмаша" уволило  

1000 работников 
26.02.2019 

АО "Азовобщемаш" (Мариуполь), головное предприятие группы 
"Азовмаш", за 2018 г. сократило штата на 43,5% или на 1054 чел. – до 1357 
человек на начало 2019г., а фонд оплаты труда в 2018 г. сократился на 
20% - до 97,83 млн грн. 

"Главной причиной сокращения персонала и фонда оплаты труда стала 
реорганизация производства и оптимизация численности персонала с целью повышения 
эффективности использования средств на оплату труда в условиях падения спроса на 
продукцию машиностроения, а также усовершенствования системы управления", – 
говорится в финансовом отчете предприятия в системе раскрытия НКЦБФР, передает 
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. По данным предприятия, "Азовобщемаш" 
в 2018 году выпустил и реализовал 48 грузовых вагонов на 23,35 млн грн, в том числе 41 
цистерну на 16,52 млн грн и семь полуприцепов-цистерн на 6,84 млн грн (против 39 
вагонов на 17,63 млн грн годом ранее). В итоге доля вагоностроения, которое ранее 
занимало до 90% в общем объеме продаж компании, по итогам 2018 года составила 13,6%, 
а основные продажи (62,4%) пришлись на продукцию тяжелого машиностроения – ее 
продано 746 тонн на 76,58 млн грн (годом ранее – 951 тонн на 86,29 млн грн). 
"Азовзагальмаш" в целом сократил чистый доход от реализации продукции в 2018 году на 
7% – до 134,7 млн грн и получил 38,3 млн грн валовой прибыли против 54,68 млн грн 
убытка годом ранее, а убыток от операционной деятельности составил 77,63 млн грн (в 2,3 
раза меньше, чем в 2017 году). Чистый убыток компании по итогам года сократился на 44% 
– до 764,1 млн грн. В отчете напоминается, что до 2013 года основным рынком сбыта 
продукции вагоностроения была Россия (почти 80% продаж), которая затем ограничила 
импорт украинских вагонов и до сих пор не возобновила действие отмененных 
сертификатов соответствия на вагоны под предлогом несоответствия их нормам 
безопасности. Кроме того, ситуация усложнилась с началом проведения 
антитеррористической операции в Донецкой области, что привело к снижению спроса на 
продукцию предприятия и к фактическому простою предприятия. "Азовзагальмаш" 
констатирует, что не может выполнять обязательства перед бюджетом, по заработной 
плате и другим платежам, в том числе в связи с арестом всех счетов предприятия. В апреле 
2016 года возбуждено дело о банкротстве АО, а в июне 2018 года сформирован реестр 
кредиторов на сумму более 20 млрд грн, в который отдельно включены требования 
работников на 201,35 млн грн. Владельцем 28,18% ЧАО является АО "Азовмаш", в котором 
50%+1 акция принадлежит государству. Еще около 70,75% владеет зарегистрированная на 
Кипре холдинговая компания группы - Azovmashinvest Holding, которую ранее связывали с 
Юрием Иванющенко, а бенефициаром указана Светлана Савчук. Как сообщалось, в мае 2017 
года стало известно, что Окружной суд Лимассола (Кипр) инициировал возбуждение двух 
уголовных производств по факту невыполнения решений кипрского суда собственниками 
"Азовмаша" Светланой Савчук и экс-регионалом Юрием Иванющенко, которые продолжали 
выводить активы из компании-должника. Также бенефициаров "Азовмаша" обвиняли в 
неисполнении приказа суда о замораживании активов, принятого еще в 2014 году. Группа 
"Азовмаш" – ранее один из крупнейших машиностроительных комплексов Украины. 
Известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, 
автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и 
кранового оборудования. Группа включает ПАО "Азовобщемаш", ПАО "Мариупольский 
завод тяжелого машиностроения", ЧАО "Азовэлектросталь", ПАО "Мариупольский 
термический завод", ПАО "Полтавхиммаш", ПАО "Головной специализированный 
конструкторско-технологический институт". Объем производства компании в один из 
наилучших годов (2012-й) достиг почти 10 млрд грн, выпуск вагонов превысил 16 тыс. ед., 
тогда как уже в 2014 году выпущено только 623 вагона. 

Читать полностью >>>  
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Запорожское предприятие «Ивченко-прогресс» реализовало  
авиадвигатели на 1,2 млрд грн 

18.02.2019 

Завод «Ивченко-прогресс» реализовало авиадвигатели на 1,2 млрд 
грн. Об этом стало известно во время поездки запорожского губернатора 
Константина Брыля на ГП «ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.Г. Ивченко». 

Руководство области посетило сборочный цех № 33, экспериментально-
испытательный комплекс и конструкторский научно-исследовательский комплекс, 
ознакомилось с экспозицией авиационных двигателей разработки ГП «Ивченко-Прогресс», 
процессом длительных испытаний турбовального двигателя АИ-450МП и методикой 
создания компрессоров авиационных двигателей. «Таких предприятий, выпускающих 
высокоинтеллектуальный и качественный продукт, очень немного. Благодаря вашим 
разработкам человечество не стоит на месте и движется вперед. На данных изобретениях 
работает оборонпром, авиационный транспорт и газотранспортная система страны. Очень 
важно, чтобы благодарность за вашу работу была не только внешней оберткой. А чтобы 
люди работали, развивались и получали достойную зарплату», — подчеркнул Константин 
Брыль. Как сообщил директор предприятия-генеральный конструктор Игорь Кравченко, 
среднесписочная численность работающих составляет 2911 человек. Их средняя 
заработная плата равна 19634 гривен, что на 57,7% больше, чем за 2017 год. Кроме этого, в 
течение 2018 ГП «ЗМКБ« Прогресс» направило на инвестиционную деятельность по 
техническому переоснащению предприятия 172 миллиона гривен. В прошлом году объем 
реализации составил 1,2 миллиарда гривен, что на 71% больше, чем за аналогичный 
период 2017 года. При этом чистая прибыль составила 56,2 миллиона гривен. … 

Читать полностью >>>  
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Сумское НПО решило закрыть последнее 
 представительство - в Киеве 

19.02.2019 

Сумское машиностроительное научно-производственное объедине-
ние (Сумское НПО) решило закрыть последнее представительство - в Киеве - 
в связи с оптимизацией организационной структуры.  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое 
решение принял наблюдательный совет НПО 15 февраля 2019 г. Функциями представи-
тельства было представление интересов объединения на отечественном и мировых 
рынках, маркетинговые исследования, взаимодействие с посольствами и торговыми 
представительствами зарубежных стран, взаимодействие с существующими партнерами и 
поиск новых. Как сообщалось ранее, в конце января Сумское НПО решило закрыть 
представительство в Москве (РФ) из-за отсутствия деятельности, а в прошлом году 
закрыло представительство в Азербайджане. Сумское НПО - один из крупнейших в Европе 
производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций 
различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, 
оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, 
атомных электростанций. По состоянию на IV квартал 2017 г. компания Stremvol Holdings 
Ltd (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО", еще 13,5124% принадлежит 
"Просцено трейдинг" (Кипр). Состав набсовета НС сформирован представителями Stremvol 
Holdings Lmited после победы в 2016 году в споре об опционе на пакет акций в ПАО 
"Сумское НПО" между компанией экс-гендиректора объединения Владимира Лукьяненко и 
одного из бенефициаров "Смарт Холдинга" Вадима Новинского с одной стороны, и 
контролирующим объединение бизнесменом Константином Григоришиным с другой. В 
2017 году чистый доход НПО составил 905,32 млн грн (годом ранее – 1 млрд 098 млн грн), 
чистый убыток превысил 1млрд 123 млн грн ( 1млрд 135 млн грн). 

Читать полностью >>>  
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ГП "Электротяжмаш" закупил медного кабеля на 360  
миллионов по секретным ценам 

25.02.2019 

ГП "Завод "Электротяжмаш" 19 февраля заключило три соглашения с 
ПАО "Завод "Южкабель" о закупке изделий из проволоки на общую сумму 
363,35 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші. 

Согласно условиям договоров, в 2019 г. поставят 1193т. различных медных проводов 
в среднем по 304 грн за кг. Как отмечает издание, в отчетах о заключении договоров не 
опубликованы спецификации. Поэтому неизвестны ни страна происхождения проводов, ни 
цены за единицу товара. Основными акционерами харьковского "Завода "Южкабель" 
являются ООО "Пивденкабельинвест-Плюс", ООО "Пивденкабельинвест", ООО "Пивденка-
бельпрокат" и кипрская фирма C.I.H.- Cable Industrial. Владельцем большей части уставного 
капитала "Пивденкабельинвест-Плюс" является директор завода и депутат Харьковского 
горсовета (ранее – от "Партии регионов", а ныне – от партии "Возрождение") Владимир 
Михайлович Золотарев и его сын Владимир Владимирович Золотарев. Последний стал 
депутатом Харьковского облсовета от той же партии "Возрождение", первым номером 
списка которой был мэр Харькова Геннадий Кернес. Также среди учредителей компании 
указаны Алексей Шевцов, Владимир Чайка, Юрий Антонец, Григорий Соляр, Нина Пугачева, 
Елена Кривенко и кипрская компания C.I.H.- Cable Industrial Holding Limited, конечным 
бенефициаром которой указан Золотарев-младший. Ранее сообщалось, что  ГП «Завод 
«Электротяжмаш» подписал два контракта с компанией Industrial Fields Ltd 
(Великобритания) на поставку стали общей стоимостью 142 250 000 руб., или 60 млн грн. 
Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт 
«Прозорро». По данным «ХАЦ» британская компания является посредником. Оборудование, 
произведенное на заводе, поставляется из Харькова напрямую предприятиям на 
территории Российской Федерации ООО «Элмаш-ЛТО», «Энергоэнжам», ООО «АЕ5000» и др. 
По данным британской газеты The Guardian компания Industrial Fields Limited имеет прямое 
отношение к россиянам, ранее ее директором числился москвич Андрей Соболев и ее 
клиентом сейчас является российский миллиардер Владимир Антонов. Ранее, компания 
Industrial Fields Limited называлась ATG Overseas Ltd, но после выхода о ней программы 
«Схемы» о контрактах завода, сменила название. С апреля 2016 более 75% Industrial Fields 
Limited принадлежит россиянке Жанна Колесниковой 1967 года рождения из Казахстана. 
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Владелица крупного ЧП Торговый Дом "ГалПодшипник" просит  
у Порошенко защиты от давления Нацполиции 

28.02.2019 

Владелица ТД "ГалПодшипник" (Львов) Светлана Саевич просит у 
Президента Украины защиты от безосновательного, по ее мнению, давления 
Нацполиции и ГПУ, считая его "заказом" со стороны конкурента – Торгового 
дома "Ирбис" (Харьков).  

Соответствующее видеообращение, а также его текст опубликованы на странице ТД 
"ГалПодшипник" "Просим оказать содействие в остановке давления на наше предприятие 
со стороны силовых ведомств, а именно работников МВД и Генеральной прокуратуры, 
которые занимаются давлением и запугиванием бизнеса в интересах конкурентов", - 
отмечается в обращении. С.Саевич отмечает, что основанный в 1992 г. ТД "Галподшипник" 
– одно из ведущих предприятий Украины, которое занимается реализацией подшипников 
по Украине и за рубежом. "Последние четыре года мы страдаем от давления и запугивания 
правоохранительных органов. Учитывая, что все уголовные производства имеют 
харьковские корни, есть все основания полагать, что они совершаются с целью 
уничтожения нашей компании в интересах отраслевого конкурента - компании "Ирбис" и 
ее владельца Виктора Васильевича Туринского. Именно он, в частных разговорах с 
руководством ТД "ГалПодшипник" неоднократно угрожал уничтожить нашу компанию", - 
заявляет С.Саевич. Она сообщает, что в настоящее время представителями Генпрокуратуры 
и Нацполиции возбудили против ТД "ГалПодшипник" уголовные дела, "которые были 
заведомо сфабрикованные с целью рейдерских действий в интересах конкурентов 
компании", "Среди обвинений - превышение власти и служебных полномочий в виде 
уклонения от уплаты налогов, и поставки поддельных подшипников мировых брендов 
стратегическим предприятиям государства с целью разворовывания имущества в особо 
крупных размерах, а также в финансировании террористической организации ДНР. То есть 
нас обвиняют во всем, что можно придумать", - утверждает С.Саевич. Она отмечает, что 
силовики регулярно врываются в региональные офисы с обысками, изымают документы и 
оборудование, фальсифицируют доказательства, чем фактически блокируют работу 
Торгового дома. Торговый Дом "Ирбис" пока не предоставил агентству "Интерфакс-
Украина" комментарий по поводу обвинений С.Саевич. Основной вид деятельности ТД 
"ГалПодшипник" - комплексное обслуживание предприятий, организаций и физлиц 
комплектующими и технической продукцией на рынках Украины и Республики Молдовы. В 
ассортимент, в частности, входят подшипники, корпусные элементы, системы линейного 
перемещения, приводные ремни, и другие оборудование и материалы. Имеет офисы во 
Львове, Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове, Виннице, Кировограде. Предприятие, в 
частности, является официальным дистрибьютором мировых производителей торговых 
марок SKF, INA, FAG, NTN, SNR, TIMKEN, URB, ZKL, MPZ, KTR, KOYO, FLT, TMB, JZ, DYZV, OST, 
STOMIL SANOK, ANN, REXNORD, RENOLD, FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (SIMRIT), а 
также представителем SAVA (SAVATECH), ESBELT, FENNER DRIVES, NSK, THK, MOLYKOTE, 
ERIKS. В январе-сентябре 2018 года компания получила более 319 млн грн чистого дохода 
(за весь 2017 год – 213,45 млн грн) и 39,2 млн грн чистой прибыли. 

Читать полностью >>>  
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Завод «Електроважмаш» виготовив двигуни для  

Чернігівського автозаводу 
 27.02.2019 

Державне підприємство «Завод «Електроважмаш» випустив п'ять 
електродвигунів АД-903У1 для тролейбусів Чернігівського автозаводу. Про 
це повідомляє прес-служба підприємства. 

«Український ринок транспортних засобів активно розвивається. Виконуючи 
замовлення для вітчизняних партнерів, ми робимо свій внесок у його подальше зростання 
та оновлення парку», — зазначив в.о. директора заводу Дмитро Костюк. Контракт 
підписаний в листопаді 2018 року. Готову продукцію відвантажили в кінці лютого 2019-го. 
Відзначимо, 25 лютого ц.р. у Посольстві України в РТ відбулася зустріч Тимчасового 
повіреного у справах України в Республіці Таджикистан В.Семенова з делегацією 
державного підприємства «Електроважмаш» на чолі з в.о. директора цієї установи 
Д.Костюком, під час якої були обговорені питання сучасного стану та перспектив участі 
вітчизняних фахівців у гідроенергетичних проектах Таджикистану. Нагадаємо, завод 
«Електроважмаш» поставить електрообладнання для тепловозів ТЕМ7 до кінця 2019 року. 
Завод виготовив перші комплекти трансформаторів для перетворювача вимірювального 
напруги (ПВНТ-6).  «Ми забезпечимо Миколаївський тепловозоремонтний завод якісним 
електроустаткуванням. Фахівці «Електроважмашу» проведуть авторський нагляд за 
правильністю його установки, а потім візьмуть участь у наладці та випробуваннях 
електропередачі модернізованих тепловозів», — зазначив в.о. директора заводу Дмитро 
Костюк. Перші поставки продукції відбудуться у квітні. Контракт підписаний в кінці 
минулого року. Замовник буде виконувати капітально-відновлювальний ремонт 42 
тепловозів для металургійної галузі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами заводу «Електроважмаш» 
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КЗЕЗУ та Південмаш налагоджують  
співпрацю 

25.02.2019 

Державне підприємство «ВО Південний машинобудівний завод ім. 
О.М. Макарова» та Каховський завод електрозварювального 
устаткування - мають налагоджувати співпрацю. 

У цьому переконаний гендиректор Південмашу Сергій Войт, що днями поспілкувався 
з працівниками каховського заводу, на якому протягом більш ніж 85 років виробляють 
електрозварювальне устаткування і колійну техніку. Наразі Південмаш, що спеціалізується 
на виготовленні ракет, активно розвивається й орієнтується на закордонні ринки, слідуючи 
європейському курсу Президента Петра Порошенка. Крім того, завод налагоджує співпрацю 
з іншими національними підприємствами для комплексного виробництва. Генеральний 
директор Південмашу Сергій Войт наголосив: «Каховський завод електрозварювального 
устаткування гучно заявив про себе на українському та світовому ринках. Ми зацікавлені у 
співпраці, зокрема щодо зварювання деталей для ракет. Це дасть старт розвитку 
промисловості та зростанню економіки, що є важливим і для Глави держави Порошенка». 
Цю думку підтримав технічний директор КЗЕЗУ Віктор Окул: «Завжди цікаво обмінятися 
досвідом, почути про досягнення, визначити своє місце серед представників національної 
промисловості. А Південмаш – це флагман промисловості України. Ми готові співпрацювати 
з таким потужним підприємством та рухатися до успіху». 

Читати повністю >>>                                                                           © Вікторія Рошенко 

За матеріалами khersonci.com.ua 
 
 

 
 
 
 
 

МРМЗ разработал покрытие для защиты  
металла от коррозии 

28.02.2019 

Мариупольский ремонтно-механический завод (МРМЗ), который 
принадлежит группе «Метинвест», разработал специальное покрытие для 
защиты металлических деталей от воздействия окружающей среды. 

Как говорится на странице Facebook «Метинвест Мариуполь», покрытие исключает 
риск образования коррозии. Завод уже использует покрытие для защиты роликов машин 
непрерывного литья заготовок. Таким образом, изготовленные детали сохраняются до 
момента установки на агрегат и ввода в эксплуатацию у заказчика. Напомним, на базе 
существующих ремонтных активов ММК им. Ильича и МК "Азовсталь" создан ремонтно-
механический завод (РМЗ), который станет составной частью структуры группы 
"Метинвест". В связи с созданием предприятия пересмотрена организационная структура 
подразделений меткомбинатов. Цель реорганизации, конкретизируется в нем — 
повышение качества проведения ремонтов и создание прозрачной системы управления 
ремонтами. Для укрепления производственных мощностей созданного завода 
предусматривается инвестировать свыше 24 млн грн, указывается в информации 
корпоративного сайта ММК им. Ильича. При этом конкретизируется, что выход РМЗ на 
расчетные объемы производства запланирован в январе 2014 года. "Это будет предприятие 
по производству запасных частей сменного оборудования для предприятий 
металлургического дивизиона "Метинвест Холдинга". Сегодня примерно половина 
запасных частей закупается на стороне, при этом многое из этого мы можем изготавливать 
своими силами. Поэтому у завода есть значительные объемы рынка сбыта своих услуг", — 
приведен в информации комментарий генерального директора РМЗ Алексея Беляева. 

Читать полностью >>>  
По материалам gmk.center, delo.ua 

 
Суд арестовал счета дочерней компании "Росатома"  

из-за долгов перед ДТЭК Ахметова 
28.02.2019 

Счета краматорского ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) в 10 
украинских банках арестованы для обеспечения исполнения решения суда и 
погашения задолженности перед "ДТЭК Высоковольтные сети" на сумму 
224,37 млн грн за поставленную электроэнергию. 

"ДТЭК Высоковольтные сети инициировали исполнение решения Хозяйственного 
суда Донецкой обл. о принудительном взыскании задолженности, которое было принято 
еще в начале 2016 года и затем обжаловалось ЭМСС в судах апелляционной и кассационной 
инстанций, но было оставлено ими в силе", – сообщили в компании ДТЭК. В пресс-службе 
отметили, что "ДТЭК Высоковольтные сети" неоднократно обращались к ЭМСС, начиная с 
2015 г., однако попытки энергокомпании найти пути решения погашения задолженности 
не принесли результата. Так, за два месяца текущего года ДТЭК уже четырежды 
предупредил ЭМСС о возможном отключении предприятия за долги. "Но только в феврале 
2019 г. начали поступать предложения от ЭМСС с неприемлемыми условиями, это 
случилось после исполнения судебного решения об аресте счетов. До конца 2018 г. график 
реструктуризации долгов так и не был согласован", – отмечают в ДТЭК. В то же время в 
пресс-службе ЭМСС предложили подключить к процессу урегулирования спора по 
задолженности "Метинвест", который покупает у ЭМСС продукцию для метпроизводства (в 
частности, валки), но рассчитывается за продукцию без аванса, со сроком оплаты два 
месяца после отгрузки, тогда как электроэнергию ДТЭК поставляет на условиях 100% 
предоплаты. "Продукцию "Метинвест" тоже забирает, когда считает нужным. С конца 2018 
года "Энергомашспецсталь" буквально стала складом готовой продукции для ДТЭКа. При 
этом долг ЭМСС за электроэнергию (появился в сложном 2014 году) составляет 224 млн 
грн, а подписано договоров на изготовление продукции на 280 млн грн", – отмечается в 
заявлении ЭМСС. "В частности, в рамках спора двух субъектов хозяйствования (ЭМСС и 
холдинга, в который входят "Метинвест" и ДТЭК) видим выход в реструктуризации долга и 
погашении его за счет авансовых платежей за заказанную у нас продукцию", – предлагают в 
ЭМСС. По сообщению пресс-службы "ДТЭК Высоковольтные сети", в 2019 году 
"Энергомашспецсталь" заключила договор с поставщиком электроэнергии по свободным 
ценам, не связанным с "ДТЭК Высоковольтные Сети". "Но согласно закону, смена 
поставщика не отменяет необходимости оплаты клиентом долгов, возникших до 1 января 
2019 года", – отмечают в компании. В свою очередь на ЭМСС считают, что поскольку ДТЭК 
на сегодня не является поставщиком электроэнергии, у него нет юридических оснований 
заявлять об ограничении энергоснабжения. "Мы не прекращаем прилагать усилия, чтобы 
прийти к компромиссу с руководством ДТЭКа", – отмечается в заявлении пресс-службы 
ЭМСС. ЭМСС, владельцем которого является российский "Атомэнергомаш" (госкорпорация 
"Росатом") – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых 
изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, 
судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Чернігівський завод радіоприладів  
позбавили води за борги 

18.02.2019 

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" від'єднало від 
водопостачання ПАТ "Чернігівський завод радіоприладів" (ЧеЗаРе). Про це 
повідомляє служба новин порталу golos.com.ua 

КП подало в господарський суд позовну заяву про стягнення боргу, інфляційних 
втрат і трьох відсотків річних на суму 344 тис. грн. У прес-службі "Чернігівводоканалу" 
повідомили, що останній платіж за воду боржники вносили у листопаді минулого року, на 
діалог керівництво підприємства не йде, на письмове попередження не зреагувало. Тому 
від'єднання є крайнім заходом, передбаченим умовами договору. А звернення до суду є 
також вимушеним кроком, оскільки відповіді на свої звернення комунальне підприємство 
не отримало. Нагадаємо, в листопаді 2018 р. через велику заборгованість із виплати 
заробітної плати близько 200 працівників ЧеЗаРе перекривали рух транспорту на вулиці 
Шевченка у Чернігові. Відзначимо, ПАТ "Чернігівський завод радіоприладів" створене на 
базі державного підприємства «Чернігівський радіоприладний завод», який спроектований 
для космічних потреб і тривалий час працював на оборонний та ракетно-космічний 
комплекс колишнього СРСР. Сьогодні "ЧеЗаРа" - провідний виробник апаратури для 
космічної галузі та систем зв’язку, датчиків, перетворювальної апаратури, електронно-
механічних замкових систем, радіоприймачів, медтехніки, інструментів. Підпорядковане 
Національному космічному агентству, підприємство є учасником кількох міжнародних 
космічних програм, співпрацює з військово-промисловим комплексом. 25% акцій заводу 
належить державі. В офіційних повідомленнях "ЧеЗаРа" багато років фігурує як один із 
найбільших боржників із виплати заробітної плати своїм працівникам. За інформацією 
Чернігівської ОДА, рік тому цей борг становив 2,7 млн грн, у травні 2018 р. — 2, 5 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами golos.com.ua 
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Продажі побутової техніки та електроніки в Україні  
в 2018-му зросли на 25% – до 95,8 млрд грн 

20.02.2019 

У 2018 р. обсяг продажів на ринку побутової техніки та електроніки 
України демонстрував позитивну динаміку розвитку, незважаючи на 
сповільнення темпів приросту наприкінці року. 

Як свідчать дані дослідження GfK TEMAX Україна, за IV квартал 2018 року загальний 
обсяг продажів на українському ринку побутової техніки та електроніки склав майже 31,5 
млрд грн, збільшившись майже на 14% у порівнянні з аналогічним періодом 2017-го. 
Найбільше зростання в IV кварталі продемонстрували сегменти «Телекомунікаційне 
обладнання» (+21,3%) та «Побутова електроніка» (+20,8%). Негативна динаміка 
спостерігалася в таких секторах як «Фото» (-16,9%) та «Інформаційні технології» (-1,6%). 
Слід відзначити, що у порівнянні з третім кварталом 2018-го, коли продажі на ринку 
побутової техніки та електроніки зросли на 32%, динаміка зростання ринку дещо 
уповільнилася. Незважаючи на сповільнення темпів приросту в IV кварталі, за підсумками 
минулого року ринок техніки та електроніки в національній валюті продемонстрував 
досить таки непогане зростання – на 25% відносно 2017-го. Загальний обсяг продажів 
торговців техніки та електроніки склав 95,8 млрд грн. При цьому найбільш 
швидкозростаючими секторами за підсумками минулого року були «Телекомунікаційне 
обладнання» (+31,9%) та «Побутова електроніка» (+30,9%). А єдиним сегментом з 
негативною динамікою продажів стало «Фото» (-15%). Зазначимо, що в загальному обсязі 
продажів ринку найбільшу частку в 2018 році зайняли сектори «Телекомунікаційне 
обладнання» (34,1 млрд грн), «Інформаційні технології» (20,7 млрд грн), та «Велика 
побутова техніка» (19,2 млрд грн), а найменшу – сегмент «Фото» (470 млн грн), а також 
«Офісна техніка та витратні матеріали» (1,2 млрд грн). Аналогічні сектори займали 
найбільшу частку ринку й в IV кварталі 2018-го. 

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

 
В Украину начнут завозить экономные  

пылесосы и холодильники 
28.02.2019 

Кабмин принял пакет технических регламентов для промышленного 
и бытового оборудования, согласно которым уже через полгода в Украину 
нельзя будет завозить и продавать приборы с низким классом 
энергоэффективности.  

Нормативную базу для новых техрегламентов правительство утвердило еще в конце 
прошлого года. Теперь новые стандарты пропишут под каждый класс энергоприборов, 
техники и электроники. Пока что новые требования экодизайна коснулись в основном 
промышленного оборудования: холодильных камер, пылесосов, насосов, электродвига-
телей, а также приемников цифрового телевиденья. Как рассказали UBR.ua в Европейской 
бизнес ассоциации, вскоре такая же судьба ждет и потребительскую технику. «Новые 
техрегламенты разрабатывает Госэнергоэффективности. У них на очереди еще с десяток 
проектов по экодизайну для различной техники. Украина взяла на себя обязательства 
перед ЕС утвердить соответствующие требования по энергоэффективности. По сути, это 
поможет завозить в страну более энергоэффективную технику и оборудование. 
Технические регламенты обычно вступают в силу через полгода после их принятия, но 
иногда даются более длительные переходные периоды, которые нужны для того чтобы 
производители и розничные сети смогли подготовиться к выполнению новых требований 
и распродать старые поставки со складов и магазинов», — подметила в беседе с UBR.ua 
менеджер комитета бытовой электроники ЕБА Виктория Куликова. 

Читать полностью >>>  
По материалам ubr.ua 
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АО "Турбоатом" вложил 70 миллионов долларов  
в модернизацию производства 

18.02.2019 

За последние 12 лет в модернизацию производства на "Турбоатоме" 
было вложено $70 млн. Об этом сообщил генеральный директор 
"Турбоатома" Виктор Субботин, передает sq.com.ua 

"Оборудование "Турбоатома", как и любого машиностроительного предприятия, 
постоянно нуждается в техническом переоснащении и модернизации. Мы вложили в 
модернизацию свыше $70 млн. При этом у предприятия нет и не было никаких кредитов – 
это полностью наши оборотные средства", - отметил Виктор Субботин. По его словам, на 
предприятии были модернизированы заготовительное производство, литейный и 
кузнечный цеха, сварочные участки, закуплены новые станки импортного производства. 
"Благодаря проведенной модернизации мы сохраняем позиции в рынке и с оптимизмом 
смотрим в будущее", - подчеркнул директор. Отметим, АО "Турбоатом" (Харьков) на 2019 
г. уже имеет заказов на 2 млрд.грн. В 2018 г. был выполнен объем заказов на 2 млрд. 700 
млн. грн. Предприятие тесно работает с украинскими заказчиками. Основным партнером 
является "Энергоатом", много заказов поступает от "Укргидроэнерго". В числе зарубежных 
заказчиков - Армения, Таджикистан, Казахстан, Болгария. «Наш основной партнер в 
Украине – ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков). Совместно с этим заводом "Турбоатом" 
постоянно выигрывает тендеры. Предприятия загружены совместными заказами более 
чем на 2 млрд. грн. В ближайшее время будут выиграны тендеры еще на 1 млрд.грн. Мы 
никого на пустим на энергетический рынок Украины - ни в гидро-, ни в паровую 
энергетику», - подчеркнул Виктор Субботин. … 

Читать полностью >>>  
По материалам sq.com.ua 
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ЗМІ: завод "Укрзалізниці" на тендері відмовився від  
нижчих цін конкурентів дубневичів 

25.02.2019 

ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» ПАТ «Українська 
залізниця» в тендеры по закупівлі анкерів оголосило про намір укласти 
угоду з ТОВ «ВМ трейдер» на суму 101,26 млн грн.  

Залізничники відхилили пропозицію ТОВ «АТ Механіка», яке пропонувало анкери на 
17% дешевше від очікуваної ціни тендеру 101,32 млн грн. Але обрали фірму, яка 
запропонувала всього 0,06% знижки через те, що хотіли придбати анкери заздалегідь 
визначеного виробника – заводу, що належить народним депутатам від БПП Ярославу і 
Богдану Дубневичам. Йдеться про 1,08 млн анкерів закладних АЗ-2 до пружних колійних 
скріплень КПП-5. Анкери мають бути виготовлені виключно за ТУ У 35.2-30268559-
070:2007. Тендерна документація не дозволяла пропонувати еквівалентні товари. Відтак 
окрім ТОВ НВП «Корпорація КРТ» братів Дубневичів ніхто інший не може виготовляти 
анкери за вказаними техумовами, бо Дубневичі запатентували цю деталь. На тендер 
прийшли три компанії: ТОВ «ВМ Трейдер» і ТОВ «Ланіс Трейд» із саме такими анкерами АЗ-
2 виробництва «Корпорації КРТ», які вимагав замовник, а також ТОВ «АТ Механіка» з 
еквівалентними анкерами АЗ-1-6 власного виробництва. «АТ Механіка» запропонувала 
найнижчу ціну 84,46 млн грн., або 78 грн./шт. Це було на 20% дешевше від цін обох 
конкурентів, які встановили їх на майже однаковому рівні у 101 млн грн., або 94 грн./шт. 
При цьому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Однак найдешевшу «АТ Механіка» 
відхилили саме через те, що вона запропонувала еквівалент. У протоколі засідання 
тендерного комітету прямо сказано, що закупівля аналогів не передбачена. Це пояснили 
тим, що анкер АЗ-2 є елементом закладним у шпалу залізобетонну попередньо напружену 
типу СБ3 марки СБ3-0, а на неї надійшли заявки від потенційних замовників виключно з 
анкером АЗ-2 до пружних колійних скріплень КПП-5. Отже, Коростенський завод 
«Укрзалізниці» хоче купити саме продукцію Дубневичів. Разом у 2017 р. 
Старконстянтинівський завод «Укрзалізниці» купував анкери, прописавши в умовах «або 
еквівалент», і тоді завод відстоював в АМКУ позицію, що анкери Дубневичів і «Механіки» є 
еквівалентними з огляду на схожість технічних характеристик. Тоді дилер Дубневичів 
оскаржував в АМКУ допуск «Механіки» до тендеру, але адмінколегія погодилась з 
замовником. Проте після цього рішення АМКУ завод «Укрзалізниці» з невідомих причин 
відмінив закупівлю, у якій могла відбутись конкурентна боротьба. ... 

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

 
Днепропетровский стрелочный завод в 2018 году  

нарастил чистую прибыль на 13% 
27.02.2019 

АО "Днепропетровский стрелочный завод" (ДнСЗ) завершил 2018 год 
с чистой прибылью в размере 441,08 млн гривен, что превышает 
аналогичный показатель 2017 года на 12,8%. 

В повестку общего собрания акционеров, которое состоится 5 апреля, включен 
вопрос о распределении полученной прибыли и утверждении размера дивидендов. 
Согласно проекту решения собрания, из полученной прибыли в фонд дивидендов 
планируется направить 101,824 млн гривен, на пополнение оборотных средств - 339,258 
млн гривен. В 2017 г. чистая прибыль ДнСЗ выросла вдвое к предыдущему году - до 391,12 
млн грн. Нераспределенная прибыль к началу текущего года составила 1,46 млрд гривен 
против 1,261 млрд  гривен годом ранее. Текущие обязательства ДнСЗ за год сократились на 
16,3%, до 98,3 млн гривен, долгосрочные выросли на 33,8%, до 52,63 млн гривен. 
Суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 14,5% к 1 января 2019 года и 
составила 432,548 млн гривен, активы в целом - на 13,7%, до 1,61 млрд  гривен. Украина в 
2014 году еще на пять лет продлила срок действия 59,4%-ной антидемпинговой пошлины 
на импорт стрелочных переводов из РФ (за исключением переводов производства ООО 
"Муромская стрелочная компания", для которых пошлина составляет 13,44%). Отметим, 
предприятие производит элементы верхнего строения пути: стрелочные переводы 
(обыкновенные, симметричные, криволинейные, двойные перекрестные), глухие 
пересечения различных марок из рельсов типа Р50, Р65, европейского рельса типа 49Е1, 
54E1, 60Е1 для укладывания в колею 1435 мм, 1520 мм и 1524 мм, башмакосбрасыватели, 
уравнительные устройства. 

Читать полностью >>>  
По материалам cfts.org.ua 
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Компания "Дельта-лоцман" будет ремонтировать  
земснаряд "Рион" на заводе "Океан" 

26.02.2019 

Филиал госпредприятия "Администрация морских портов Украины" 
"Дельта-лоцман" заказал у ООО "Тепломашпрогрес" доковый ремонт 
многочерпакового земснаряда "Рион" на сумму 33,59 млн грн. 

Ремонт должен быть закончен осенью. И осуществляться он будет на территории 
Николаевского судостроительного завода "Океан".  Гарантийный срок на услуги составляет 
полгода, а на материальные ресурсы и лакокрасочное покрытие — год. Обеспечение 
исполнения договора составляет 0,3%, или 100 тыс. грн. Николаевский "Тепломашпрогрес" 
во главе с Татьяной Куркчи принадлежит одесситу Артуру Ткаченко. Ранее им владели 
Татьяна Куркчи из Николаева и россиянин Андрей Кузнецов. Допущенными конкурентами 
победителя на торгах были ЗАО "ИСРЗ" (Ильичевский судоремонтный завод) кипрских 
фирм "Aldistro Holding Ltd" и "Waysell Holdings Ltd" и николаевское ООО "Магистраль-Юг" 
Игоря Павлова и Татьяны Коровиной. Другие две фирмы не были допущены к аукциону. 
МЧП "Производственно-коммерческая фирма "ТОС" не подтвердило возможности постано-
вки земснаряда в док, а ООО "Судостроительная судоремонтная компания "Николаевская 
верфь" не указало в отзыве к аналогичному договору номер IMO судна и перечень услуг, 
предоставило банковскую гарантию, которая не соответствовала требованиям тендера. 
Напомним, по состоянию на 19 февраля 807 работников Николаевского судостроительного 
завода «Океан» получили более 75 миллионов гривен задолженности по заработной плате. 
«На сегодня идентифицировано и получили средства 807 океановцев на общую сумму 75 
041 772, 04 грн», - сообщила ликвидатор предприятия Ирина Сербин на своей страничке в 
«Фейсбук». Она также сообщила, что в настоящее время процедура выплаты 
задолженности продолжается, и сейчас начинается этап идентификации наследников тех 
кредиторов, которые, к сожалению, не дождались выплат. «По состоянию на сейчас идет 
решение вопроса о том, какой будет процедура погашения кредиторской задолженности 
наследникам кредиторов ОАО «МСЗ« Океан », которые, к сожалению, умерли. Как только 
процедура будет определена, я немедленно сообщу о порядке оформления документов и 
получения задолженности», - сообщила Ирина. Напомним, общая сумма задолженности по 
зарплате перед «океановцами» составляет 92 млн.грн… 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua, novosti-n.org 
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На Николаевской верфи СМГ сформирован  
корпус танкера-химовоза 

28.02.2019 

На Николаевской верфи Смарт Мэритайм Груп завершено 
формирование корпуса танкера-химовоза, строящегося по заказу 
голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.  

На поточно-позиционной линии верфи закончен монтаж кормовой оконечности, 
замкнувшей контур судна, и его надстройки. В настоящее время на будущем танкере 
производятся монтаж винто-рулевого комплекса, окраска и ряд других производственных 
операций. По завершении основной части работ, в середине марта, судно с помощью 
плавдока будет выведено на воду в акваторию Бугского лимана. Его сдача голландским 
заказчикам в соответствии с условиями контракта намечена на конец первого квартала 
2019 года. Отметим, на Херсонской верфи СМГ завершили модернизацию грунтоотвозной 
шаланды на базе судна – донора типа нефтерудовоз. Самоходная шаланда с днищевыми 
створками и загрузочным бункером будет использоваться в паре с земснарядом для 
дноуглубительных работ речного русла и в акваториях портов. Это первый в Украине 
проект, позволивший превратить теплоход с сухогрузным трюмом в самоходную шаланду, 
т.е. полностью изменить назначение судна. Напомним, на Николаевской верфи Смарт 
Мэритайм Груп после выполнения доспусковых ремонтных работ спущены на воду два 
сухогруза «река - море» типа «Волжский» - «Leonid Khotkin» и «Boris Pevkin» (флаг - 
Коморские острова). На обоих судах форсированными темпами провели замену в общей 
сложности 90 тонн корпусного металла, а также ряд других работ. Все они были 
выполнены на поточно-позиционной линии верфи, после чего суда с помощью плавучего 
дока поочередно вывели в акваторию Бугского лимана и пришвартовали к достроечной 
набережной. Освободившиеся после этого стапельные позиции поточно-позиционной 
линии позволят судостроителям Николаевской верфи в соответствии с графиком 
произвести спуск на воду корпуса танкера-химовоза «Nebraska», строящегося по заказу 
голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Его сдача голландским заказчикам 
согласно условиям контракта намечена на конец первого квартала 2019 г.  

Читать полностью >>>  
По материалам Компаниии «Smart Maritime Group» 
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Аурум Груп планує втричі збільшити виробництво  
вантажних вагонів 

21.02.2019 

Аурум Груп у 2019 р. на базі ТОВ «Дизельний завод» планує втричі 
збільшити виробництво вантажних вагонів і наростити власний парк 
піввагонів на 300 од.  

«У 2019 році ми продовжимо інвестувати в збільшення власного парку піввагонів, а 
також, розвиваючи власні виробничі потужності, плануємо нарощувати випуск піввагонів і 
хоперів-зерновозів для потреб ринку», – зазначила Альона Лебедєва, засновниця Аурум 
Груп. За словами засновниці Аурум Груп, в збільшення власного парку вантажних вагонів 
група планує інвестувати як власні кошти, так і банківське фінансування. «На сьогоднішній 
день ми підписали ряд договорів лізингу з Першим українським міжнародним банком 
(ПУМБ), відповідно до умов яких, плануємо побудувати 75 вагонів, із них 40 вагонів на базі 
«Дизельного заводу» вже готові», –  уточнила А. Лебедєва. Нагадаємо, станом на 01.02.2019 
р, власний парк піввагонів Аурум Груп складає 522 одиниці. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Компанії «Аурум Груп» 

 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» купує локомотив і встановлює  

на тепловозах американські двигуни 
22.02.2019 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» придбав тепловоз ТМ2У-9043, який 
вже вийшов на лінію і використовується для потреб металургійного 
виробництва. Про це повідомляє прес-служба ПАТ. 

Відзначається, що підприємство також передало на капремонт 5 локомотивів 
Миколаївському тепловозоремонтному заводу, ще по 5 машинам найближчим часом буде 
проведено тендер. Залежно від інтенсивності та терміну експлуатації раз на шість років 
тепловози повинні проходити капітальний ремонт. Для багатьох підприємств ГМК, які 
мають значний парк локомотивів радянського зразка, це представляє серйозну проблему: 
ремонтних потужностей для них в Україні не вистачає – лише декілька підприємств можуть 
якісно виконувати подібні роботи. Крім того, для капремонту тепловозів потрібні 
запчастини, постачання яких Росією заборонене, оскільки вони є продукцією подвійного 
призначення (використовуються на військовій техніці). Зокрема, дизельні двигуни, 
потреба в яких у підприємств ГМК особливо гостра. Тому «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
почав встановлювати на свої локомотиви нові дизельні двигуни Cummins виробництва 
США. Відзначимо, в 2018 році «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримав 500 нових вагонів з 
правом виходу на мережу «Укрзалізниці». Завдяки цьому підприємство збільшило власний 
парк вагонів у два рази, що допомогло покращити доставку сировини та вивіз готової 
продукції. У 2019 році підприємство планує капітально відремонтувати близько 160 
вагонів з правом виходу на мережу УЗ.  

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

 

 
Американские тепловозы проезжают более 500  

километров ежедневно 
25.02.2019 

Среднесуточный пробег тепловозов General Electric ТЕ33АС на 
украинских железных дорогах достиг 651 километра. Об этом сообщает 
издание "Магистраль", передает epravda.com.ua 

По данным отдела эксплуатации локомотивной службы Приднепровской региональ-
ного филиала, в среднем с начала месяца тепловозы ТЕ33АС в сутки проходили 535 км по 
Приднепровской и 619,3 км - на всех участках эксплуатации на трех железных дорогах. "В 
частности, 20 февраля он достиг отметки в 651 км. Это свидетельствует об эффективном 
использовании нового тягового подвижного состава", - сказано в сообщении. Напоминаем, в 
январе ТЕ33АС дважды не смог сдвинуться с места при перевозке груза из-за 
перегруженности. 3 января новый тепловоз "забуксовал" на участке "Волноваха - Камыш-
Зоря" (Донецкая и Запорожская области) с поездом весом 3768 тонн. 8 января General 
Electric ТЭ33АС не смог сдвинуться с места на линии Фёдоровка - Волноваха, в Запорожской 
области. Как следует из отчета "Укртрансбезопасности", остановившись на перегоне с 
грузовым поездом весом 3728 тонн, американский тепловоз не смог тронуться с места и 
ему на подмогу отправили старый 2ТЭ116. Глава "Укрзализныци" заявлял, что тепловоз 
ТЕ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за 
смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах.  

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

Электровозы Alstom могут пополнить  
парк Укрзалізниці 

27.02.2019 

Французская машиностроительная компания Alstom интересуется 
обновлением электровозов Укрзалізниці и думает над созданием в Украине 
базы техобслуживания машин.  

Как пишет biz.liga.net, после встречи с президентом Alstom Анри Пупар-Ляфаржем, 
премьер-министр Украины отметил, что в ближайшие 10 лет Укрзалізниці понадобится не 
менее 450 электровозов и Alstom может в этом помочь. "Ее интерес - обновление парка 
электровозов Укрзалізниці. Следующие 10 лет УЗ понадобится не менее 450 машин", - 
отметил Гройсман. Также он сообщил, что в Alstom думают и над созданием в Украине базы 
техобслуживания электровозов, и над привлечением украинских компаний к своим 
производственным цепочкам. "Предварительно локализация производства в Украине 
может достичь 50% за 10 лет", - отметил Гройсман. Кроме того, во время встречи 
обсуждалась возможность обновления муниципального транспорта в украинских городах. 
Напомним, компания Alstom рассчитывает поставить Укрзалізниці 200 электровозов. 
Переговоры об этом с украинской компанией уже ведутся, сказал в интервью ЦТС первый 
вице-президент Alstom в Европе Джан-Лука Эрбаччи. "Что касается объемов, то я бы хоть 
тысячу хотел поставить, но, по нашей информации, УЗ  нужно около 500 электровозов. Это 
большое количество и для него необходимо большое финансирование. Скорее всего, УЗ 
будет закупать локомотивы партиями. И, скорее всего, потенциально 200 локомотивов 
будет в первой партии", - отметил он. Топ-менеджер добавил, что для ширококолейной 
железной дороги, такой как в Украине (1520 мм), требуются самые мощные электровозы, 
который есть в линейке продукции Alstom - 8800 кВт, 9000 тонн полезной нагрузки. По 
словам Джан-Луки Эрбаччи, переговоры с украинской стороной ведутся непрерывно и в 
зависимости от потребности сотрудники Alstom ездят в Украину практически каждую 
неделю. "В следующем году было бы хорошо подписать контракт. Но переговоры 
продолжаются", - добавил он. Ранее Укрзалізниця подписала меморандум о 
взаимопонимании с французской компанией Alstom и китайской CRRC. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.liga.net 
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ДТЕК Київські електромережі переходять  
на електромобілі 

19.02.2019 

Компанія ДТЕК презентувала 11 машин на електротязі RENAULT ZOE 
і KANGOO Z.E, які тепер будуть виїжджати на виклики киян. Про це 
повідомляє служба новин порталу stolychno.news 

У компанії підрахували, що кожне авто за рік роботи проїжджає мінімум 54 тис. км. А 
якщо транспорт на бензині замінити на електричний, то тільки на паливі можна заощадити 
85% витрат, а на техобслуговуванні – до 50%. Заощаджені гроші компанія буде направляти 
на оновлення електромереж міста. З 11 електрокарів сім використовуватимуть для роботи 
бригад, які будуть виїжджати на аварії на електромережах. Ще чотири автомобілі – для тих 
бригад, які будуть їздити на установку та експлуатацію лічильників. Голова компанії 
відзначив, що електромобілі набагато більше підходять для умов міста, ніж звичні УАЗи та 
ГАЗи. Вони менші за габаритами, легше керуються та безпечні для екології. Перед купівлею 
електрокарів на всіх виробничих майданчиках компанії встановили зарядні станції. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами stolychno.news 

 
В Україні доступна для придбання лімітована  

партія електромобілів Kia Soul EV 
19.02.0219 

Завдяки зростаючій популярності електромобілів поступово 
розвивається не тільки відповідна інфраструктура України, але й 
розширюється пропозиція нових авто з нульовим рівнем емісії. 

В офіційній дилерській мережі Kia компанії «Фалькон-Авто» доступна для придбання 
лімітована партія електромобілів Soul EV, які пропонуються у європейській специфікації. 
Автомобіль, створений на базі моделі Soul, оснащено електромотором потужністю 90 кВт, а 
також літій-іонною батареєю зі збільшеною до 30 кВт/год. ємністю, що забезпечує запас 
ходу до 250 кілометрів. Що стосується оснащення, то Soul EV представлений в Україні в 
єдиній комплектації, що включає великий перелік опцій. Так, автомобіль оснащено 
комплексом систем безпеки, що складається з шести подушок безпеки, антиблокувальної 
системи гальм і системи електронної динамічної стабілізації, а також системи допомоги під 
час старту на схилі. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами УкрАВТО 

 
МХП Косюка закупила самые дорогие  

электромобили Tesla 
22.02.2019 

В течение 2018 года в Украину было ввезено 633 электромобиля 
Tesla, что в 4 раза больше показателя 2017 года (140 штук) и в 7 раз 
больше, чем в 2016 году (84 штуки) в 2016 году. 

Большинство из всех ввозимых автомобилей Tesla обозначены как бывшие в 
употреблении и/или поврежденные в ДТП. В то же время четыре из десяти самых дорогих 
Tesla завез агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка, миллиардера и 
бывшего первого заместителя главы администрации президента Петра Порошенко. Это 
внедорожник Model X за $182 тыс. и три седана Model S за $177 тыс., $176 тыс. и $137 тыс. 
Все четыре машины – новые, неповрежденные, 2018 года выпуска. Второе место в рейтинге 
занял новый внедорожник Model X за $176 тыс. для днепровского ООО "Квартал", которое 
занимается различными видами торговли и сдает в аренду недвижимость. Учредителями 
компании во главе с Ириной Сагайдачной является АО "ЗНВКИФ "Боноскитум", ООО 
"Квалитет", ООО "Гильдия-К" и ООО "Доминус-К". Все фирмы, кроме фонда, прописаны по 
ул. Лабораторная, 45 и, вероятно, входят в корпорацию "Ольвия". Еще один внедорожник 
Model X за $176 тыс. завезло закарпатский автомобильное ООО "Авто-Стар В" Василия 
Плавайко, Валерия Брондз, Владимира Бернадо и Валерия Селменского. Эта машина была 
выпущена в 2018 году, но обозначена как бывшая в употреблении. Остальные четыре 
электромобили Tesla завезли физические лица. Среди них Александр Иосифович Спектор с 
внедорожником Model X 2017 за $138 тыс. Это экс-президент группы VS Energy экс-
депутата Госдумы Александра Бабакова и группы авторитетных бизнесменов известных 
как "лужниковские". Спектор имеет четырехкомнатную квартиру в элитном столичном ЖК 
"Капитолий" по ул. Крещатик, д. 27б стоимостью 1,08 млн грн. В то же время самым 
дешевым автомобилем является б/у внедорожник Model X после ДТП для Ольги Романовны 
Кащий за $700. Поиск по номеру кузова 5YJXCAE23HF046148 выдает аукцион по продаже 
утопленного и сгоревшего автомобиля, восстановление которого оценено в $92 тыс. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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PSA Украина 2019: новые модели и 
дебют двух брендов (Opel, DS) 

23.02.2019 

В Украине популярны бренды Peugeot и Citroen. Начало нового года 
знаменует амбициозные планы по защите собственных позиций. Но ведь 
нужно кроме этого улучшить показатели, верно?  

Поэтому в планах у компании отвоевать 7,8% украинского рынка, о чем ее 
представители в Украине вчера рассказали на пресс-конференции. Этому в том числе 
поспособствует реинкарнация бренда Opel на украинском рынке, ведь теперь немецкий 
автопроизводитель входит в группу PSA. Кроме того, украинские покупатели познакомятся 
в этом году с премиальным брендом, который теперь представляет собой отдельное имя. В 
группе PSA перед DS Automobiles ставят амбициозные задачи. В конкурентах бренда видят 
Audi, BMW, Mercedes, Lexus и Land Rover. Локомотивом продаж и первой моделью на 
украинском рынке станет премиальный кроссовер DS 7 Crossback. Автомобиль отличает 
богатое оснащение и действительно изысканный дизайн. Кроме того, покупателей 
привлечет экономичность: расход топлива менее 5л/100 км двухлитровым дизелем на 180 
л.с.! Возможно, до конца года в Украине также появится городской кроссоверов DS 3 
Crossback. Но это не точно. В любом случае, будем с интересом наблюдать за первыми 
шагами DS в качестве самостоятельного премиального бренда. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам autocentre.ua 

 
Продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 г.  

составили 5,8 тыс. ед 
01.03.2019 

Продажи новых легковых автомобилей в феврале 2019 года 
составили 5,78 тыс. ед., что на 0,3% меньше, чем за тот же месяц 2018 года. 
Об этом сообщает AUTO-Consulting, передает fixygen.ua 

"После провального начала 2019 года, в феврале операторам авторынка удалось 
отыграть ситуацию и вернуться к тренду 2018 года. Но надо понимать, что этот результат 
дилеры продемонстрировали под огромным натиском б/у импорта, который в феврале 
поставил очередной рекорд", - отмечается в сообщении. В целом же по итогам двух месяцев 
продажи новых легковых авто отстают от аналогичного периода 2018 года на 11%. В 
феврале лидерство сохранило Renault, заняв 12,6% рынка, но его стремительно догоняет 
Toyota (с долей 12,46% рынка). На третье место вышли автомобили Kia, увеличив 
реализацию на 54% к январю текущего года. По оценке экспертов группы, ключевым 
успехом стало возвращение в стан лидера Kia Sportage, которому удалось опередить Renault 
Duster. Активно наращивает продажи и Hyundai (четвертая позиция в рейтинге февраля), 
чья модель Tucson занимает третье место по популярности в феврале. "Еще одной 
сенсацией февраля стал стремительный прорыв BMW в Топ-10 (9-я строчка рейтинга). 
Баварцы теперь не только №1 в премиальном сегменте, но и дали понять конкурентам, что 
обновление модельного ряда BMW было очень удачным", - отмечается в сообщении. В шаге 
от Топ-10 в феврале был и Peugeot с ростом продаж на 53% к январю, и анонсировавший в 
этом сезоне много новинок. Планомерно восстанавливает былое влияние китайская Chery, 
нарастившая продажи в феврале на 29% к январю - до 132 авто, и вплотную 
приблизившись к Suzuki, которых в феврале продано 133 ед. В то же время, отмечают 
эксперты, в феврале украинский авторынок вновь терял "игроков": вслед за ЗАЗ, который 
покинул рынок легковых автомобилей в январе, в феврале дилеры не реализовали ни 
одного автомобиля Ravon. По данным обнародованной в пятницу информации ассоциации 
"Укравтопром", в феврале в Украине на учет поставлено 5,7 тыс. новых легковых 
автомобилей, что на 2% меньше, чем в феврале 2018 года. В лидеры ассоциация также 
ввела регистрации Renault (728 ед., на 36% больше, чем в феврале-2018), на вторую 
позицию – Toyota с регистрацией 719 авто и падением на 3% к февралю прошлого года. На 
третьей позиции Kia, автомобили которой выбрали 602 покупателя. Четвертое место и 
19%-й прирост у Hyundai – 404 авто, а замыкает пятерку лидеров февраля Nissan с 
результатом 397 автомобилей ("плюс" 8%). Также в ТОП-10 рейтинга марок февральского 
рынка новых легковых авто, по данным "Укравтопрома", вошли: Skoda – 355 ед., Volkswagen 
– 343 ед., Mazda – 189 ед., BMW – 176 ед., Peugeot – 163 ед. … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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В Україні готують до серійного виробництва  

електробайк 
20.02.2019 

В Україні створили потужний електробайк ScrAmper, який вже 
готуються запустити в серійне виробництво. Презентацію мотоцикла 
заплановано на березень 2019 року. 

За попередніми даними, байк отримає запас ходу в 140 кілометрів, потужність 20,4 к. 
с. і зможе розганятися орієнтовно до 120 км/год. Заряджати електромотоцикл можна буде 
як від звичайної мережі – за 8 годин, так і на зарядних станціях – за 3,5 години. При цьому 
власник сам зможе регулювати витрату заряду і параметри руху, бо ScrAmper матиме три 
різні режими. Відомо, що конструктори за основу взяли бензиновий Geon Scrambler, який 
має об’єм двигуна 250 куб.см, 18 кінських сил і максимальну швидкість 120 км/год. 
Розробкою електробайка займалися дві команди: одна спеціалізується на мотоциклах, а 
інша – на електричних технологіях. У тандемі вони планують пустити у виробництво байк, 
який не поступатиметься бензиновим за функціоналом. Незважаючи на плани запустити 
електробайк в серію, його вартість не озвучують. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ 
 ЛЕГКОВИЙ 
 транспорт для спец. служб (пожежні, швидкі, інкасатори) 
 

У Черкасах триває виконання держоборон- 
замовлення 

22.02.2019 

На виробничих ділянках Черкаського автозаводу компанії «Богдан 
Моторс», де виготовляються санітарні автомобілі «Богдан 2251», триває 
напружена робота з виконання Держоборонзамовлення для ЗСУ. 

Зараз у одному з цехів підприємства не вщухають звуки роботи виробничого 
устаткування. Для санітарних автомобілів «Богдан 2251», у їхній оновленій версії, тут 
виготовляють медичні КУНГи. Відповідно до технологічних карт, на кожному з постів 
збиральної лінії робітники надають все більш окреслених рис майбутньому виробу. 
Дрібниць у створенні військової техніки не буває, тож виробничий процес поєднаний з 
постійним контролем якості. Устатковані за всіма вимогами військових медиків, ці 
автомобілі наприкінці року посилять медичні підрозділи частин та з’єднань ЗСУ, закривши 
таким чином основні гострі проблеми нестачі медичного транспорту у армійських лавах. 
Нагадаємо, що Компанія «Богдан Моторс» підписала новий контракт із Міністерством 
оборони на постачання оновлених санітарних машин «Богдан 2251» до Збройних сил 
України. Українська армія отримає модернізовані автомобілі «Богдан 2251». … 

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

 транспорт для пасажирських перевезень (автобуси, тролейбуси) 
 

Львов закупит 50 троллейбусов у  
концерна "Электрон" 

18.02.209 

КП "Львовэлектротранс" закупит 50 низкопольных троллейбусов 
Электрон T191 за кредитные средства ЕБРР. Как сообщает 
autoconsulting.com.ua, общая сумма контракта - 11 млн. евро. 

Троллейбусы Львову должны быть поставлены в течении 44 недель. Это уже не 
первая поставка Электронов для родного города. Ранее концерн "Электронтранс" уже 
выпускал несколько партий троллейбусов для Львова. Всего де для Львова концерн 
изготовил 135 единиц транспорта: 115 автобусов, 10 троллейбусов и 9 трамваев. 

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

 
Компания "Богдан Моторс" выиграла тендер на поставку 57 

 троллейбусов Харькову за средства ЕБРР 
20.02.2019 

Луцкий завод автокомпании "Богдан Моторс", входящий в корпорацию 
"Богдан", выиграл тендер на поставку 57 низкопольных 12-метровых 
троллейбусов для Харькова за средства ЕБРР почти на EUR11,5 млн. 

"Предложение "Богдан Моторс" признано наиболее выгодным. В контракт входит 57 
троллейбусов, а также комплект запчастей, расходных материалов, комплект инструментов 
и оборудование для обслуживания троллейбусов, сопутствующие услуги",- сообщил пресс-
секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля. Пассажировместимость троллейбусов - 105 
человек, они рассчитаны на перевозку пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями. Срок поставки троллейбусов – 42 недели с момента получения 
предоплаты. "Троллейбусы комплектуются двигателями производства харьковского 
"Завода "Электротяжмаш", с которым ранее было подписано соглашение. "Богдан Моторс" 
провел работу по импортозамещению, и на сегодня использует только европейские и 
украинские комплектующие",- подчеркнул пресс-секретарь. Как сообщалось, тендер на 
закупку Харьковом троллейбусов ЕБРР объявил в октябре 2018 года. Ранее в сентябре ЕБРР 
и "Троллейбусное депо №2" (Харьков) подписали кредитное соглашение на закупку новых 
троллейбусов и закупку диагностического оборудования. Корпорация "Богдан Моторс" 
объединяет производственные активы одного из ведущих украинских 
автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и 
завод легковых авто в Черкассах). 

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

 
ЗАЗ представил новый автобус  

I-VAN А08 
21.02.2019 

Запорожский автозавод выводит на рынок новую модель автобуса 
малого класса – I VAN А08. Об этом сообщает издание AUTO-Consulting, 
передает служба новостей портала autocentre.ua 

Новая машина в фирменной иерархии будет стоять между хорошо известным I VAN 
А07 на шасси TATA и моделью среднего класса I-VAN А10 с двигателем Deutz. Машина 
восьмого семейства очертаниями и пропорциями больше похожа на «семерку», однако 
имеет иной дизайн передней части. Достаточно посмотреть на решетку радиатора и 
маленькие глазки-фары. Общая длина автобуса составляет 7,76 метров.  Полная масса – 8 
тонн. Важно, что I-VAN А08 оснащается турбодизелем китайского производства – марки 
Weichai, WP3NQ140E50, который соответствует нормам Евро-5. Трехлитровый агрегат 
развивает 140 лошадок и потребляет около 17 литров на сотню. Максимальная скорость 
автобуса – 90 км/ч. ЗАЗ I-VAN А08 будет предлагаться в двух вариантах: пригородном и 
школьном – A08A1B и A08A14. Салон имеет 28 мест для сидения, общая 
пассажировместимость – 43 человека. Отметим, что Запорожский автозавод возобновил 
производство автобусов в конце 2016 года – после почти годичного простоя. Если брать 
показатели 2018 года, то выпуск составлял по несколько единиц в месяц. Надеемся, что 
новая модель I VAN А08 исправит положение и поднимет спрос. 

Читать полностью >>>  
По материалам autocentre.ua 

 
Власти Николева купили белорусские автобусы  

МАЗ на 94 миллиона 
22.02.2019 

КП "Миколаивпастранс" Николаевского городского совета 13 февраля 
заключило соглашение с ООО "Эксимлизинг" о покупке новых автобусов по 
схеме финансового лизинга. 

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в 
системе "Прозорро". Стоимость сделки составляет 93,53 млн грн. В рамках ее выполнения 
компания "Эксимлизинг" без открытых торгов приобретет у ООО "Современные грузовики" 
23 низкопольных автобуса МАЗ 206086 (Беларусь) евро-5 2018 года выпуска на 27 мест и 
72 пассажира с кондиционером в салоне и системой видеонаблюдения, а затем передаст их 
коммунальщикам в лизинг на три года. Общая стоимость автобусов составляет 73,31 млн 
грн или 3,19 млн грн за единицу. Таким образом в лизинг автобусы обойдутся Николаеву 
на 22% дороже, чем при покупке. В России их продают без кондиционера и 
видеонаблюдения по 6,73 млн руб. или 2,76 млн грн. Закупку провели без открытых торгов, 
поскольку услуги финансового лизинга не подпадают под закон "О публичных закупках". В 
ноябре 2018 года Николаевский горсовет разрешил "Миколаивпастрансу" заключить с 
"Ексимлизингом" договор на закупку 23 низкопольных автобусов длиной 9 метров 
стоимостью 73,31 млн в лизинг. Учредителями "Эксимлизинга" является ПАО 
"Государственный экспортно-импортный банк Украины" и его дочерняя "Лизинговая 
компания "Укрэксимлизинг", а директором – Алексей Петухов. Конечным бенефициаром 
"Современных грузовиков" значится Ольга Мещанина, родственница Евгения Мещанина, 
которого называют владельцем "Автека". Учредителями являются ООО "Риалто" той же 
Мещаниной и Светланы Новиковой и ПАО "ЗНВКИФ "Коннект" той же Мещанино1, 
которым в 2011-2014 годах управляло ООО" КУА "Инвестиционные партнеры" Андрея 
Журжия – нардепа от "Самопомощи". Всего с 2014 года "Современные грузовики" получили 
подрядов на 1,6 млрд грн. 

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

 

https://www.autocentre.ua/news/sobytie/psa-ukraina-2019-novye-modeli-i-debyut-brendov-opel-ds-802842.html
http://www.fixygen.ua/news/20190301/prodazhi-novyh.html
https://news.finance.ua/ua/news/-/444297/v-ukrayini-gotuyut-do-serijnogo-vyrobnytstva-elektrobajk-foto
http://bogdan.ua/uk/bogdan-2251-zadijani-u-navchannjah-shturmovogo-bataljonu
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=43373
https://interfax.com.ua/news/economic/567397.html
https://www.autocentre.ua/kommercheskie/novinka-kommercheskie/zaz-predstavil-novyj-avtobus-i-van-a08-802378.html
https://biz.censor.net.ua/news/3113310/vlasti_nikoleva_kupili_belorusskie_avtobusy_maz_na_94_milliona
http://bogdan.ua/uk
https://www.groupe-psa.com/en
http://ukrautoprom.com.ua/uk
http://emg.geon.bike/
http://bogdan.ua/
http://www.electron.ua/
http://bogdan.ua/
http://www.avtozaz.com/
http://maz.by/
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 ВАНТАЖНИЙ 
 в цілому 

Компания "АвтоКрАЗ" Жеваго нарастил  
убыток в 4 раза 

27.02.2019 

АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской области) по предварительным 
данным, завершил 2018 год с чистым убытком в размере 363,25 млн грн, что 
в 4 раза больше, чем в 2017 году. 

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку повестке дня общего собрания 
акционеров компании 2 апреля, непокрытый убыток к 1 января 2018 года составил 1 млрд 
073 млн грн против 716,04 млн грн годом ранее. Как сообщалось, в 2017 году "АвтоКрАЗ" 
сократил убыток более чем вдвое к предыдущему году - до 89,73 млн грн. Согласно 
публикации, текущие обязательства "АвтоКрАЗа" за прошлый год возросли на 7% - до 5 
млрд 490 млн грн, долгосрочные незначительно сократились - до 1 млрд 786 млн грн. 
Предприятие за год незначительно сократило суммарную дебиторскую задолженность - до 
3 млрд 440 млн грн, а в целом его активы также немного сократились - до 6 млрд 915 млн 
грн. Собственный капитал "АвтоКрАЗа" на 1 января 2019 имеет отрицательное значение - 
362,05 млн грн (на ту же дату 2018 года "плюс" 1,2 млн грн). Уставный капитал не 
изменился - 565,74 млн грн. "АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 260 
модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях 
экономики и в Вооруженных силах Украины. Компания входит в финансово-
промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго. Как сообщалось, в октябре 2018 
года Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве АО "АвтоКрАЗ" по иску 
"Ощадбанка". По данным генерального директора "АвтоКрАЗ" Романа Черняка, в настоящее 
время кредиторы подали свои требования в суд, но в установленном порядке они еще не 
рассматривались. По словам Черняка, в 2018 году чистый доход компании сократился на 
7% к предыдущему году, до 976 млн грн. На 2018 год первоначально было запланировано 
выпустить 1,2 тыс. автомобилей, в том числе 800 для внутреннего рынка, но фактические 
объемы производства компания не разглашала. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
 
 і зокрема 
 транспорт для вантажних перевезень (вантажні автомобілі, причепи) 
 

 
Крупный перевозчик снова выбрал  

тягачи DAF XF 
22.02.2019 

ООО «Вест-Транс-Групп» уже второй год подряд не изменяет своим 
предпочтениям и снова выбирает тягачи DAF XF. Об этом сообщает служба 
новостей портала autoconsulting.com.ua 

На днях состоялась очередная передача партии крупного заказа для перевозчика. У 
компании в приоритете грузовики класса EURO 6, XF 480 FT Space Cab. Техника будет 
использоваться для перевозок по Европе. Автомобили оборудованы всеми современными 
системами безопасности: функции оповещения при покидании полосы движения; системой 
экстренного торможения; адаптивным круиз контролем с функцией прогнозирования и 
т.д. Отметим, в 2018г. компания DAF Trucks побила все рекорды. Благодаря 
беспрецедентно высокой доле рынка, составившей 16,6%, компания DAF стала вторым по 
величине брендом в сегменте автомобилей большой грузоподъемности (более 16 тонн) в 
Европе. Кроме того, компания DAF является лидером европейского рынка в сегменте 
тягачей с долей рынка 19,8%. В 2018 году объемы продаж автомобилей 
грузоподъемностью более 16 тонн на европейском рынке составили почти 319 000 единиц, 
тогда как в 2017 году эта цифра равнялась 306 000 единиц. "В течение всего прошлого года 
экономическая ситуация в Европе оставалась благоприятной. Это привело к высокому 
спросу на транспортные услуги и, соответственно, на грузовые автомобили", — 
рассказывает Гарри Уолтерс, президент DAF Trucks. 

Читать полностью >>>  
По материалам autoconsulting.com.ua 
 
 транспорт та обладання для будівельно-монтажних та комунальних робіт,  інших виробничих потреб 

 
Киевская компания «НПО НТ Будшляхмаш» блокирует  

закупки уборочной техники 
21.02.2019 

Руководство ООО «НПО НТ Будшляхмаш» систематически блокирует 
публичные закупки путем подачи жалоб в Антимонопольный комитет 
Украины на решения заказчика по определению победителя.  

После получения неких своих благ жалоба отзывается, несмотря на интересы 
компании получить заказ и безвозвратную утрату уплаченных государству денег за ее 
рассмотрение. В 2018 г. Компания приняла участие в тендере, организованном КП 
«Водолага коммунсервис» Нововодолазского сельсовета (Харьковская область), на закупку 
дорожных комбинированных машин. Цена тендера составила почти 2,4 миллиона гривен 
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-11-002482-a). Еще два аналогичных тендера 
были организованы КП «Нововодолазским водопроводно-канализационным 
предприятием» в Харьковской области на закупку дорожных комбинированных машин и 
вакуумных машин. Сумма этих тендеров составила 2,4 млн грн. и 1,5 млн грн. 
соответственно. В рамках данный закупок ООО «НПО НТ Будшляхмаш» подало жалобы в 
Антимонопольный комитет Украины, чем полностью заблокировало все действия 
заказчика. В жалобах указано, что тендерное предложение были отклонены незаконно. 
Активные действия руководства компании понятны, но не во всех случаях соответствуют 
ее интересам. За уплатой не малых денежных средств за подачу жалобы следует отказ 
руководства компании от рассмотрения такой жалобы. При этом возврат уплаченных 
государству денег законом не предусмотрен, а право на отстаивание интересов по 
конкретной закупке утрачивается. В практике отказ от жалоб в рамках публичных закупок 
связан с получением определенных благ, часто материальных, которые могут 
рассчитываться в процентном отношении от суммы закупки, так называемого «отката». 
Как было в этом случае можем только предполагать, поскольку руководство компании ООО 
«НПО НТ Будшляхмаш» не дало свои комментарии. Согласно данным аналитической 
платформы «YouControl» - https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/34049688/ 
стало известно, что руководителем и учредителем ООО «НПО НТ Будшляхмаш» является 
Ратошнюк Виктор Васильевич. 

Читать полностью >>> 
По материалам verhovenstvo.com 
 
 
 
 

 
 
 

В Киеве автокран достал до крыши  
высоченного дома 

23.02.2019 

Автокран Liebherr модели LTM-1090 может выдвигать стрелу на 
добрых 50 метров. Однако этого бывает недостаточно – и тогда на помощь 
приходит удлинитель на 10 – 19 м (гусек). 

Именно такую картину можно было наблюдать на днях в центре Киева, на улице 
Полтавской, когда автокран Liebherr LTM-1090 помогал ремонтировать крышу 15-этажного 
жилого дома. Кстати, для удобства работы кабина крановщика наклоняется вверх вместе со 
стрелой. Автокран LTM-1090 имеет грузоподъемность до 100 т и оснащен 6-цилиндровым 
турбодизелем Liebherr мощностью 476 л.с., который работает в паре с 12-ступенчатой 
автоматической КП марки ZF. Шасси колесной формулы 8х6/8. А это обозначает, что три 
оси его ведущие, а вот управляемыми являются все четыре. Электрогидравлическое 
рулевое управление позволяет машине буквально крутиться на одном месте. Так, 
например, при габаритной длине шасси 10,7 м радиус разворота составляет всего 8,17 м. 
Заснятый в Киеве Liebherr модели LTM-1090 принадлежит известному мировому оператору 
мобильных гидравлических кранов – компании Sarens. Она имеет офисы в 50 странах мира, 
а ее парк насчитывает 356 гидравлических кранов, 184 из которых – грузоподъемностью 
более 150 т. Также имеется 9 кранов грузоподъемностью 1000 т и один кран – на 3200 тонн. 
Что же касается, украинского рынка, то краны Sarens помогали возводить ряд важных 
объектов. Среди них – Олимпийский стадион в Киеве, монтаж вытяжной трубы на 
Чернобыльской АЭС и строительство цементного завода в Каменец-Подольском. 

Читать полностью >>> 
По материалам autocentre.ua 

 
КрАЗ и Polycar создали интересный  

спецавтомобиль 
27.02.2019 

Новая мобильная авторемонтная мастерская на шасси КрАЗ-63221 
была создана Кременчугским автозаводом совместно с ООО «Спец-Ком-
Сервис» (Polycar) из г. Вишневое.  

Заказчиком выступило ООО «Метинвест-Промсервис». Авторемонтная мастерская 
КрАЗ-63221 предназначена для обеспечения аварийно-ремонтных и других технических 
работ, транспортировки аварийно-ремонтных бригад и спецоборудования к месту 
проведения ремонта. Оригинальность спецмашины – в сочетании двухсекционного КУНГа, 
бортовой платформы и крана-манипулятора. Ранее автозавод производил либо бортовые 
спецмашины с краном манипулятором, или автомастерские с двух- или трехсекционными 
КУНГами. На данной машине кузов-фургон имеет два отсека: пассажирский на 6 мест и 
грузовой. Внутреннее оборудование пассажирского отсека состоит из автономного отопи-
теля, комфортных сидений с инерционными ремнями, откидного столика. С внешнего 
дополнительного оборудования – раздвижные окна на левом борту фургона и боковой 
двери, аварийно-вентиляционный люк на крыше. Фургон оснащен задними, боковыми и 
передними LED габаритными и маркерными огнями. Предусмотрены боковые защитные 
устройства – велоотбойники. Кран-манипулятор FASSI F155A с грузовым моментом 14,88 
т•м, углом вращения 416?, вылетом стрелы 2,50 м – 8,25 м, максимальной грузоподъем-
ностью до 5000 кг, имеет аварийную кнопку выключения, гидравлические аутригеры и 
насос, крюк и крепления к КМУ. Платформа, служащая для перевозки узлов, агрегатов или 
материалов, изготовлена из холоднокатаных гнутых профилей и швеллеров. Линейка 
спецтехники КрАЗ постоянно дополняется новыми моделями, которые национальный 
производитель создает, благодаря особым требованиям своих крупных заказчиков, таких 
как «Метинвест», «Укргаздобыча», «Укрнафта», ПГОК. Все чаще – это универсальная 
комбинированная техника с повышенным уровнем комфорта и безопасности. 

Читать полностью >>>  
По материалам autocentre.ua 

 
 
 
 
 

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Запорізьке підприємство почало випуск нового обладнання  
для передпосівної обробки насіння 

19.02.2019 

Конструкторсько-технологічне експериментальне підприємство 
«КТЕП» - член Запорізької ТПП – освоїло і розпочало випуск нового для 
України обладнання - пересувного протравлювача насіння САП-20. 

Його призначення - передпосівна обробка насіння за допомогою точного нанесення 
жидкого протравлювача та інокулянта на різні види насіннєвого матеріалу. САП-20 може 
обробляти насіння зернових, бобових культур, льону, рису, кукурудзи та сої. За 
технологією, протравлювач встановлюється на шнековий або стрічковий навантажувач, які 
можуть постачатися в комплекті. До складу протравлявача входить аплікатор, змішувач та 
бак з гідроапаратурою. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ucci.org.ua 

 
На Запорожском автозаводе пробуют собирать  

корейские трактора 
20.02.2019 

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), входящий в 
корпорацию "УкрАВТО", начал производство пробной партии тракторов LS 
Mtron для изучения процесса производства и дальнейшего изучения 
спроса. 

"О создании совместного предприятия с производителем речь пока не идет", - 
отметил пресс-секретарь корпорации Дмитрий Скляренко. Других подробностей проекта в 
корпорации пока не разглашают. Однако известно, что "УкрАВТО" осенью 2017 года 
сообщила о намерении выйти на рынок тракторов с линейкой продукции компании LS - 
лидером среди производителей тракторов Южной Кореи, представив трактора на 
международной агропромышленной выставке "АгроЭКСПО-2017" в Кропивницком. При 
этом в компании подчеркивали, что данный шаг выглядит полностью логичным и 
оправданным, поскольку агросектор начинает демонстрировать позитивную динамику и 
имеет хороший потенциал и перспективы для дальнейшего развития. Затем было 
подписано дистрибьюторское соглашение с компанией LS, которая является 
эксклюзивным поставщиком тракторной техники по правительственной программе 
развития сельского хозяйства в Южной Корее. Продукция компании представлена на 
рынках стран США и Канады, а также в ряде других развитых стран Европы и Азии. По 
оценке экспертов, по своим характеристикам LS являются прямыми конкурентами самых 
массовых в Украине тракторов МТЗ "Беларусь". ... 

 
 

 
 

Читать полностью >>>  
По материалам cfts.org.ua 
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Коментар ДК "УКРОБОРОНПРОМ" щодо інформації,  
оприлюдненої програмою "Наші Гроші" 

26.02.2019 

У ДК "Укроборонпром" вважають некоректним оцінювати зміст 
інформації з програми "Наші гроші", адже журналісти не вказали джерел її 
отримання і здійснили виклад окремих розрізнених даних. 

Водночас повідомляємо, що тематика програми, зокрема щодо діяльності ТОВ 
"Оптимумспецдеталь", свідчить, що її автори скористалися інформацією, яка могла бути 
отримана у рамках кримінальних проваджень, відкритих у 2015-16 рр. З відкритих джерел 
відомо, що правоохоронними органами наразі розслідуються кримінальні провадження, де 
фігурує ТОВ "Оптимумспецдеталь". Серед них, зокрема: провадження від 02.03.2016 за ст. 
191 ч. 5, порушене НАБУ, щодо складання і видачі посадовими особами державних 
підприємств "ХБТЗ", "КБТЗ", "ЛБТЗ" завідомо неправдивих документів про поставку 
матеріальних цінностей, які фактично не постачалися; провадження, порушене військовою 
прокуратурою Житомирського гарнізону 30.06.2016, щодо посадових осіб ДП "ЖБТЗ" про 
постачання ТОВ "Оптимумспецдеталь" деталей і приладів, закуплених у підприємств, які 
мають ознаки фіктивності; два провадження військової прокуратури Київського гарнізону 
від 24.11.2015 та 31.12.2015, де фігурують посадові особи ТОВ "Оптимумспецдеталь"; 
провадження Головної військової прокуратури ГПУ від 01.04.2016 щодо співпраці ДК 
"Укроборонпром" із ТОВ "Оптимумспецдеталь". Наголошуємо, що ДК "Укроборонпром" у 
рамках порушених кримінальних проваджень надає слідчим усю необхідну інформацію. У 
Концерні відсутні дані щодо стану досудового слідства за цими справами. Відповідно до 
Закону їх мають право надавати виключно органи слідства. Керівництво Концерну 
зацікавлене, аби усі провадження розслідували якомога швидше, а посадові особи, причетні 
до зловживань, були покарані відповідно до Закону. Підкреслюємо, що журналісти 
програми "Наші гроші", які маніпулятивно використали закриту інформацію з 
кримінальних розслідувань, мають звертатися за її перевіркою до першоджерел. Вважаємо, 
що факти довільного використання інформації, що має відношення до питань національної 
безпеки, мусить отримати належну юридичну оцінку компетентних органів. Закликаємо 
журналістів до відповідальності, а політичні сили – утриматися від спекуляцій і подальших 
інформаційних диверсій. Довідково: наголошуємо, що 2018-го підприємствами-учасниками 
ДК "Укроборонпром" створено більше 43 тисячі комерційних електронних тендерів. 
Загалом, за період використання електронних майданчиків, кількість тендерів сягнуло 140 
тисяч. Концерном також здійснено відкритий конкурс з відбору електронного 
торговельного майданчика для проведення закупівель. За результатом оцінки пропозицій 
27 претендентів обрано SmartTender. Окрім того, у 2018 році розпочато створення прозорої 
системи реалізації із ДП "ProZorro.Продажі". На початку грудня НВК "Іскра" вже оголошено 
перший тендер у новій системі "Прозорро.Продажі". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДК "Укроборонпром" 
 

 

 
 БРОНЕТЕХНІКА 

Харьковский БТР вывезли показать  
за границей 

18.02.2019 

Харьковскую модернизацию БТР представили на оружейной 
выставке IDEX в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом 
сообщили в ГК "Укроборонпром".  

Представленный на выставке БТР-4МВ1 разработан в Харьковском КБ им. Морозова. 
На машине установлен комплект навесной брони. Боевой модуль закрыт решетчатым 
экраном. БТР - плавает, может перевозить до семи десантников, экипаж - три человека. 
Демонстрационный образец впервые представлен 10 октября 2017 года. 

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

 
Украинские морпехи получили  

бронеавтомобили Варта 
23.02.2019 

Военнослужащие Центральной автобазы хранения и ремонта в 
Хмельницкой области передали представителям отдельного десантно-
штурмового батальона морской пехоты бронеавтомобили «Варта».  

Партия насчитывает 15 машин, сообщает отделение специальных корреспондентов 
Информагентства Минобороны (Хмельницкий). Бронеавтомобили «Варта», разработанные 
и произведенные компанией «Украинская бронетехника», усилят огневую мощь и 
мобильность морпехов. И прежде во время выполнения боевых заданий в составе сил и 
средств, которые привлекаются к проведению Операции Объединенных Сил. «У нас уже 
есть определенный опыт эксплуатации этих бронированных великанов, – отметил главный 
сержант взвода морской пехоты. – Надеемся, что во время выполнения боевых заданий на 
линии разграничения, они значительно усилят возможности морских пехотинцев, – 
отметил военный, за плечами которого участие в трех миротворческих операциях и опыт 
боев на Востоке в составе 79-йотдельной десантно-штурмовой бригады». 

Читать полностью >>>  
По материалам autocentre.ua 

 
Харківські бронетанкові підприємства завершують  

випробування БТР-4 з новими корпусами 
25.02.2019 

Завод ім. Малишева та ХКБМ ім. Морозова, завершують випробування 
БТР-4 з новими корпусами у рамках програми розширення виробництва цих 
бойових машин на потребу українського війська. 

Наразі ДП "Завод ім. Малишева" вже успішно завершив повний цикл випробувань 
першого зразка БТР-4, виготовленого на підприємстві, та був кваліфікований, як виробник 
цих машин. Аналогічну процедуру кваліфікації, за результатами випробувань, вже завершує 
і "ХКБМ ім. Морозова". Під час випробувань БТР-4 з новими корпусами пройшли декілька 
сотень кілометрів по бездоріжжю та дорогам з твердим покриттям та витримали 
випробування обстрілом, зокрема і з великокаліберних кулеметів. Таким чином, "Завод ім. 
Малишева" та "ХКБМ ім. Морозова" у цьому році готові розпочати серійне виробництво 
БТР-4 з корпусів власного виготовлення. Це дозволяє значно збільшити темпи передачі цих 
бойових машин до українського війська, який раніше залежав від виробничих потужностей 
лише одного приватного підприємства. БТР-4 – потужна бойова колісна машина, яка 
створена фахівцями "Харківського конструкторського бюро ім. Морозова". БТР-4 с перших 
днів війни успішно використовується українським військом та неодноразово доводив свою 
високу ефективність на полі бою. ... 

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

 
 
 
 
 

 
 

Компанія "Богдан Моторс" Гладковського постачатиме  
ЗСУ броньовик "Барс-8" 

28.02.2019 

Бронеавтомобіль "Барс-8", розроблений компанією "Богдан Моторс", 
успішно завершив програму державних випробувань, яка тривала понад два 
роки. Про це повідомляється на сайті компанії. 

Протягом випробувань ББМ "Барс-8" успішно пройшла усі етапи – ходові 
випробування, проходження бродів, подолання бездоріжжя, підйомів та спусків, зручність 
десантування, ведення вогню, випробування підривом, балістичну стійкість та ряд інших 
важливих тестів. "Барс-8" став другою ББМ в Україні після бронеавтомобіля "Козак-2" (НВО 
"Практика"), яка пройшла державні випробування. За підсумками випробувань "Богдан 
Моторс" постачатиме броньовики Збройним силам та просуватиме бронеавтомобіль на 
зовнішніх ринках. Броньовик розроблений на базі пікапа американської Ram (підрозділу 
Fiat Chrysler Automobiles). Пасажиромісткість базового автомобіля складає до 10 осіб в 
повному спорядженні. "Барс-8" має шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4 з 
6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньований протимінний і балістичний 
захист за стандартом STANAG 4569 Level 2 та системи забезпечення життєдіяльності 
екіпажу. Конструкцією бронеавтомобіля передбачено встановлення систем пуску димових 
гранат, засобів зв’язку та навігації, приладів нічного та денного спостереження, системи 
регулювання тиску в шинах, системи пожежогасіння моторного відділення, засобів 
маскування, протиосколкового підбою корпусу, автономної кліматичної системи. … 

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

 
ДП "Харківський бронетанковий завод" модернізував  

Т-80 для Збройних Сил України 
01.03.2019 

ДП "Харківський бронетанковий завод" провело модернізацію танка Т-
80БВ, який вже серійно постачається до танкових підрозділів Десантно-
штурмових військ та Морської піхоти України. 

Танк Т-80БВ, як і Т-64 зразка 2017 року, отримав тепловізійний приціл, новий 
динамічний захист, додатковий захист бортів, нову цифрову радіостанцію, сучасні нічні 
прилади спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, а 
також засоби супутникової навігації. Нове оснащення Т-80БВ дозволяє значно посилити 
бойові характеристики машини. Наприклад, нова система навігації дозволяє у режимі 
"онлайн" обмінюватись надійно зашифрованими даними про місцезнаходження кожної 
машини на всіх ланках управління від командиру взводу до керівництва всією бойовою 
операцією. Новий динамічний захист значно посилює рівень захищеності бойової машини і 
ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та 
бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро". При цьому 
встановлюється він у штатні контейнери динамічного захисту. А прицільний комплекс 
навідника з інтегрованим тепловізором забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення 
противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. 
Водночас, як і у випадку з Т-64, оснащення новими приладами проходить під час 
звичайного регламентного ремонту, що дозволяє значно скоротити витрати часу для 
модернізації наявного парку Т-80. Окрім того, ДП "Харківський бронетанковий завод" вже у 
цьому році почне роботи з модернізації Т-80УД, що стоять на озброєнні українського 
війська, до рівня Т-84. 

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

 
 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Українським бойовим модулем серійно обладнають  

найсучасніший бронетранспортер Al-Wahash 
19.02.2019 

ДК «Укроборонпром» та компанія з ОАЕ Calidus LLC успішно провели 
роботи по інтеграції українського бойового модуля БМ-3М «Штурм» і 
найсучаснішого бронетранспортера Al-Wahash. 

Результат спільних зусиль представили на міжнародній виставці IDEX-2019 в Абу-
Дабі (Об’єднані Арабські Емірати). Ця розробка припала до душі військовим. І 18 лютого 
2019 р. компанія Calidus LLC та Державна компанія «Укрспецекспорт» (входить до складу 
ДК «Укроборонпром»), підписали Меморандум про співробітництво. Йдеться про спільне 
виробництво БТР «Al-Wahash» з БМ «Штурм» та його просування на ринку ОАЕ та інших 
країн. Окрім того, сторони планують розширення співпраці у втіленні програм модернізації 
бронетанкової та автомобільної техніки, озброєння, а також виготовлення нових зразків 
озброєння та військової техніки. Нагадаємо, завдяки сучасному цифровому комплексу з 
лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, БМ-3М «Штурм» забезпечує високу 
точність вогню автоматичної 30-мм гармати, кулемета та автоматичного гранатомета, а 
також  комплекса керованого озброєння «Бар’єр». Завдяки встановленому бойовому 
модулю, Al-Wahash отримує потужний арсенал озброєння для знищення противника на 
дистанції до 5 км, за будь-яких погодних умов та часу доби. ... 

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

 
ГК "Укроборонпром" запустил в серийное производство новые  

системы залпового огня "Верба" и "Ольха" 
20.02.2019 

ГП "Шепетовский ремонтный завод", входящее в состав ГК 
"Укроборонпром", начинает серийное производство передовых реактивных 
систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Ольхи". 

"Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут 
сформированы уже в этом году", – сказано в сообщении ГК "Укроборонпром". Как уточнили 
в концерне, РСЗО "Верба" была разработана ГП "Харьковское конструкторское бюро им. 
Морозова". "Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести 
прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект этой 
РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на 
расстоянии до 40 км. Зато, перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут", – сказано 
в сообщении. В госконцерне отмечают, что использование цифровых систем управления 
огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе 
стабилизации платформы, удалось значительно повысить точность. Кроме того, на "Вербу" 
установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи 
информации. "В сочетании с шасси повышенной проходимости от "КрАЗ", это обеспечивает 
высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя", – отмечается в 
сообщении. В "Укроборонпроме" добавили, что кроме "Вербы" на ГП "Шепетовский 
ремонтный завод" в этом году начинается серийное производство пусковой установки 
реактивной системы "Ольха", разработанной в ГККБ "Луч" в кооперации с другими 
предприятиями "Укроборонпрома" в рамках стратегической программы "Ракетный щит". ... 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
Индия заинтересована в совместной модернизации  

средств ПВО, – "Спецтехноэкспорт" 
19.02.2019 

Украина и Индия планируют расширение двустороннего ВТС, одним из 
новых перспективных направлений партнерства может стать совместная 
модернизация средств ПВО в интересах индийских Вооруженных Сил. 

Как говорится в сообщении ГП "Спецтехноэкспорт", соответствующий интерес к 
возможному налаживанию сотрудничества озвучила индийская сторона в ходе прошедшей 
на днях на одном из военных полигонов Киевской обл. успешной презентации зарубежным 
военным атташе новой грубокомодернизированной РЛС разработки одной из частных 
украинских оборонных компаний. "Новая разработка – это полностью твердотельный 
радар УКХ-диапазона, предназначенный для выявления воздушных целей разных типов на 
дальних расстояниях и раннего предупреждения о появлении вражеского объекта в 
воздухе. Радар способен обнаруживать цели, остающиеся невидимыми на полосах других 
частот. Работа радара одинаково эффективна при различных погодных условиях", – сказано 
в сообщении. "Общим недостатком существующих до сих пор УКВ-радаров была низкая 
точность обнаружения целей. В новом радаре этот недостаток успешно устранен с 
помощью новейших методов обработки сигналов и координат: при выполнении боевых 
задач данный радар способен обеспечивать точное целеуказание для систем ПВО и 
остается практически неуязвимым для противорадарных ракет", – отмечают в 
"Спецтехноэкспорте", акцентируя: "Все ключевые механизмы радара, за исключением 
антенны, - новые и разработаны инженерами украинской частной компании". Индия 
входит в число давних и перспективных партнеров Украины в ВТС: стороны связывает 
более чем 20-летнее ВТС в области военного кораблестроения. В 2009 году был заключен 
один из крупнейших контрактов в области двустороннего ВТС объемом около $400 млн на 
ремонт и модернизацию Ан-32 индийских ВВС. В настоящее время украинская и индийская 
стороны отрабатывают программы расширения ВТС, в том числе, в авиационном кластере, 
включая закупки индийской стороной украинских систем защиты для вертолетной 
техники, проведение совместных оборонных НИОКР, налаживание совместного 
производства отдельных авиационных систем в Индии. …  

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

 
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Україна 2018 року не здійснила пуски космічних  
апаратів через нестачу коштів 

25.02.2019 

Протягом останніх 15 років фінансування українських космічних 
програм не перевищувало 30% від запланованого. Про це УНН 
повідомили у Державному космічному агентстві України у відповідь на 
інформаційний запит. 

"Державна космічна програма на 2019-2023 роки знаходиться на погодженні у 
Верховній раді України. У зв'язку з чим ще не визначене її фінансування. Однак, протягом 
останніх 15 років фінансування космічних програм не перевищувало 30% від 
запланованого", - повідомили в агентстві. Так, зазначається, що у 2018 році на виконання 
космічної програми було передбачено 889 млн грн. "Однак, Верховна Рада зменшила 
фінансування на 800 млн грн, через що було неможливо здійснити ряд космічних проектів у 
тому числі пуски космічних апаратів. Станом сьогодні фінансування космічної програми ще 
не визначено", - додали в агенстві. Відзначимо, при належному фінансуванні державної 
космічної програми чотири українські космічні апарати готові до запуску протягом 
наступних чотирьох років. Про це повідомили у Державному космічному агентстві України 
у відповідь на інформаційний запит. “Україна має укладені угоди про співробітництво з 24 
країнами світу. З ними здійснюються десятки проектів”, — повідомили в агентстві. Так, за 
інформацією Укркосмосу, найбільш значущі з цих проектів — це проект створення РН 
“Антарес” (США) та “Вега” (ЄС). “В 2019 році планується здійснити 5 пусків цих ракет-
носіїв”, — зазначили фахівці, відповідаючи на запитання про те, чи планує Україна 
здійснити запуск космічних апаратів. “При належному фінансуванні державної космічної 
програми ближчим часом готові до запуску наступні космічні апарати: „Либідь“ — 2020 рік, 
„Мікросат — М“ , „Січ — 2 ?1“ ?2021 рік, „Січ ?2-2“ — 2022 рік”, — додали в агентстві. 
Нагадаємо, за останні 10 років Україна провела лише два спільні з Європейським космічним 
агентством проекти “Твіннінг” та виконала низку проектів в чотирьох Європейських 
програмах. Членство України в Європейському агентстві дасть змогу значно ширшій 
співпраці з європейськими фірмами та корпораціями в сфері наукових досліджень та 
створення ракетно-космічної техніки. 

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

 
ГП "Южмаш" предложил построить в Украине  

космодром для легких ракет 
26.02.2019 

В ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ) 
предлагают построить в Украине стартовую площадку для запуска новых 
украинских перспективных ракетоносителей легкого класса. 

"В течение более пяти последних лет ЮМЗ разрабатывает технические предложения 
по созданию новых многоцелевых украинских ракетоносителей легкого класса. Вывод на 
пусковой рынок новой украинской ракетной техники напрямую связан с наличием в 
Украине собственной стартовой площадки: как известно, на сегодняшний день у 
национальной ракетно-космической отрасли нет своего космодрома. Одним из возможных 
вариантов места размещения стартовой площадки рассматривается Херсонская область", – 
сообщили в руководстве ЮМЗ, комментируя сообщения СМИ о планах создания 
космодрома в Херсонской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-
Украина. Гендиректор "Южмаша" Сергей Войт упоминается среди инициаторов проекта 
создания нового космодрома. Как пояснили в ЮМЗ, в ходе рабочей поездки в Херсонскую 
область на минувшей неделе, глава "Южмаша" встретился в том числе, с трудовым 
коллективом входящего в госконцерн "Укроборонпром" Государственного Херсонского 
завода (ХГЗ) "Паллада". Предприятие рассматривается в числе потенциальных участников 
кооперации по проекту, при условии, что он выйдет на практическую стадию реализации. 
"На данном этапе разработка ЮМЗ техпредложений по созданию новых многоцелевых 
украинских ракетоносителей легкого класса, находится на стадии подготовки 
аванпроектов", – уточнили в ЮМЗ. В свою очередь, в руководстве ХГЗ "Паллада" отметили: 
"Предприятие располагает всем необходимым техническим потенциалом для создания 
многоцелевых плавучих платформ в интересах заказчиков". В ГП "КБ "Южное им. Янгеля" 
пообещали предоставить информацию по данному поводу в рамках официального запроса 
позже. Во вторник ряд СМИ со ссылкой на выложенное в YouTube видео КБЮ, 
распространили информацию о планах Украины по строительству в Херсонской области на 
берегу Черного моря космодрома для запуска создающихся КБЮ перспективных РН легкого 
класса "Циклон-1М".  

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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У Мінагрополітики обрано керівників на посади  
державних підприємств 

18.02.2019 

У Мінагрополітики в період з 21 січня 2019 р. до 13 лютого 2019 р. 
проведено конкурсний відбір на посади 16 керівників державних 
підприємств, що належать до сфери управління міністерства. 

Зокрема конкурсний відбір проходив на посади керівників наступних державних 
підприємств: «Кременчуцька міжрайонна коконосушарка «Міжрайшовк», «Полтавський 
комбінат хлібопродуктів», «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», «Івано-Франківський 
комбінат хлібопродуктів», «Закупнянський кар’єр», «Нігинський кар’єр», «Виробничий 
південний біотехнологічний центр», «Аграрні реєстри», державний шовкорадгосп 
«Хорольський», «Львівський виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та 
сертифікації», «Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у 
тваринництві «Облплемпідприємство», «Агропромислово-торгове підприємство 
«Бобовище», «Український науково-дослідний і проектний інститут харчової промисловості 
(ДП «Укрндпіхарчопром»), «Київська обласна коконосушарка», «Експериментальний 
машинобудівний завод соляної промисловості», «Науково-дослідний, виробничий 
агрокомбінат «Пуща-Водиця». Для участі у конкурсному відборі подали документи 58 
претендентів. Постійно діючою комісією з проведення конкурсного відбору керівників 
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери 
управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, утвореною наказом 
Мінагрополітики від 08 жовтня 2018 року № 484, допущено до участі у конкурсному відборі 
45 претендентів. Але 13 учасників не з’явилось на засідання, в рамках конкурсного відбору. 
Переможцями конкурсного відбору визначено учасників з найкращими пропозиціями. ... 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Переможці конкурсного відбору на 
посади керівників держпідприємств >>> 

За матеріалами Мінагрополітики 
 

На выставке органических продуктов BioFach Украину  
представляли более 50 компаний 

19.02.2019 

Февраль - месяц, когда происходят два знаковых события: в 
Голливуде вручают Оскар, а в Нюрнберге проходит крупнейшая мировая 
выставка органических продуктов Biofach.  

В этом году она 30-ая, юбилейная, и стартовала 13 февраля. Дата оказалась для 
украинцев счастливой: только за первый день в Национальном павильоне произошло 
более 300 деловых встреч. Подавляющее большинство - новые контакты. Нашей 
продукцией всерьез заинтересовались представители Нидерландов, Дании, Франции, 
Испании, Канады, Бельгии, США, Новой Зеландии, Японии и т.д. – а это крупнейшие рынки 
сбыта. Почему же это мероприятие так важно? Оно формирует тренды и освещает 
тенденции на мировом рынке органики. А производство органических продуктов – 
наиболее перспективное направление АПК с точки зрения экономики, экологии и здоровья. 
И конкуренция очень высока, поэтому задействованы и научные исследования, и лучшие 
технологии, и мощный маркетинг. Однако на такие продукты в мире огромный спрос, они 
дорогие, а потому и добавленная стоимость высока. К счастью, в этой сфере мы вовремя 
включились в глобальные процессы. «В Украине быстро растет число производителей 
органики. 15 лет назад их было в 4 раза меньше, чем сегодня, - говорит и.о. Министра 
аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева. - Уже сейчас продаем 
сертифицированную органическую продукцию более чем в 40 стран. Украина занимает 
одиннадцатое место в Европе по общей площади сельскохозяйственных угодий, 
сертифицированных как органические. Сейчас их около 290 тыс. га, и более 90 тыс. га 
земель находятся в переходном периоде. Но это лишь 1% от наших земель, а их может быть 
как минимум 5%». Единственное, что не позволяет нашим фермерам стать абсолютными 
лидерами, пока еще слабый маркетинг. Для того, чтобы об отечественных производителях 
узнал мир, на BioFach отправилась огромная и важная делегация: более 50 компаний-
участников (это 3-е место после Китая и Польши) во главе с Ольгой Трофимцевой. А 
Национальный павильон OrganicUkraineBusinessHub в 2019-м просто поражает размахом и 
новинками - готовили его целый год.  Главный координатор Национального павильона 
Дмитрий Титаренко (он же организатор крупнейшего национального аграрного форума 
AGROPORT), рассказывает, что на мероприятиях такого уровня количество участников и 
площадь ограничены. Заявки подаются заранее. Уже в сентябре все расписано и докупить 
место невозможно. Наш павильон в этом году один из крупнейших - 130 квадратных 
метров, и представлен по-новому - в формате BusinessHub. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам agrostory.com 

 
Україна вперше візьме участь у найбільшій  

харчовій виставці Азії 
21.02.2019 

На провідній азійській виставці продуктів харчування – FOODEX 
Japan 2019 – вперше відкриється український павільйон. Про це повідомляє 
прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

“5 березня вперше відкриється український павільйон в рамках найбільшої виставки 
продуктів харчування в Азії. В павільйоні представлено продукцію 13 виробників, які 
розмістяться на 9-ти індивідуальних та 1-му галузевому колективному стенді”, - йдеться у 
повідомленні. Зазначається, що 4 березня відбудеться Food & Agro forum в приміщенні 
посольства України в Японії. Форум має на меті зібрати під одним дахом усіх причетних до 
розвитку українсько-японських бізнес-відносин: представників профільних міністерств, 
державних агентств та асоціацій, посольств, великих та середніх японських імпортерів 
продуктів харчування та підприємств з України. Метою форуму є консолідація спільних 
зусиль для розвитку торгівлі між країнами. За інформацією Мінагрополітики, 8 лютого в 
Києві було проведено зустріч ключових учасників павільйону, на якій презентувалась його 
фінальна схема та обговорювались промо-активності в період виставки. Також окремо 
проведено тренінг щодо маркетингових інструментів для учасників FOODEX Japan. Як 
повідомляв Укрінформ, з 17 по 21 лютого Україна бере участь у Всесвітній продуктовій 
виставці GULFOOD 2019 у Дубаї. Відкриття українських експозицій відвідали власники та 
службовці супер- та гіпермаркетів, виробники, імпортери, експортери, дистриб’ютори 
продуктів і напоїв, ресторатори з багатьох країн. Лише протягом перших двох робочих днів 
виставки тисячі покупців зацікавились українською продукцією. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Холдинг Ахметова завершил покупку компании бывшего  
министра аграрной политики 

18.02.2019 

Агрохолдинг HarvEast завершил сделку по приобретению ООО "Агро-
Холдинг МС", обрабатывающего около 25 тыс. га земель в Киевской и 
Житомирской обл. Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга. 

"Подтверждаем завершение процесса оформления сделки по приобретению "Агро-
Холдинг МС". После покупки земельный банк HarvЕast составляет 123 тыс. га", – сообщили в 
компании. Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года Антимонопольный комитет Украины 
разрешил кипрской Harveast Holding Limited купить долю свыше 50% в кипрской Agrotime 
Invest Limited, которая указана собственником "Агро-холдинга МС". В HarvЕast уточнили, 
что на момент осуществления сделки Agrotime Invest Limited будет собственником 100% 
корпоративных прав украинского сельскохозяйственного предприятия ООО "Агро-Холдинг 
МС". Кипрская Harveast Holding является холдинговой компанией агрохолдинга HarvEast, 
который занимается выращиванием зерновых и бобовых, молочным животноводством (3 
фермы, ≈ 3 тыс. голов КРС), производством комбикормов и семенным растениеводством. 
Холдинг создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов ПАО "ММК им. Ильича". 
Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа "Смарт-Холдинг", конечным 
бенефициаром – Ринат Ахметов. ООО "Агро-Холдинг МС" зарегистрировано в 2006 году. Его 
собственником указана кипрская компания Agrotime Invest Limited, руководителем – экс-
министр аграрной политики Юрий Карасик, конечными бенефициарами - его сыновья 
Михаил и Сергей. "Агро-Холдинг МС" имеет три дочерние предприятия – с/х предприятие 
"Новый Когород-Агро", "Бородянское хлебоприемное предприятие" и "Бурштыновый Лан". 
Выручка "Агро-холдинга МС" в 2017 году выросла на 24% по сравнению с 2016 годом – до 
416,8 млн грн, чистая прибыль сократилась вдвое – до 9,95 млн грн. 

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

 
Агрохолдинга Агроинвестгрупп никогда  

не существовало - Федянин 
19.02.2019 

Агрохолдинга «Агроинвестгрупп» не существует и никогда не 
существовало. Такое мнение высказал директор компании 
«Агроинвестгрупп» Андрей Федянин в материале Latifundist.com. 

«Существует юридическое лицо с одноименным названием ООО «Агроинвестгрупп» 
- компания (код ЕГРПОУ 35767894), которая является обособленной и самостоятельной. 
Она была зарегистрирована в 2008 году, все это время действовала и сейчас действует как 
управляющая компания над несколькими сельскохозяйственными предприятиями, 
которые арендуют земли и выращивают на них сельхозкультуры. Хранением, торговлей и 
экспортом сельхозпродукции занимались другие самостоятельные юридические лица и 
другие люди», - комментирует он. Как указывает Андрей Федянин, «Агроинвестгрупп» 
связана с элеваторами и торговыми компаниями, вокруг которых разгорелся скандал, лишь 
конечным бенефициаром. Николай Кучеренко под залог своих активов привлекал 
дополнительное финансирование в те или иные направления бизнеса. «На самом деле 
работа над созданием холдинга велась, но не была закончена. Меня не посвящали в то, 
какие юридические лица должны были входить в холдинг. Я как руководитель 
сельхознаправления регулярно подавал собственнику отчет о работе сельхозпредприятий, 
потребности в финансировании технологического процесса и планирование на следующий 
период. Мое руководство как директора «Агроинвестгрупп» было связано только с 
сельхозпредприятиями», - добавляет он. Напомним, что Хозсуд Одесской обл. арестовал 
счета «Агроинвестгрупп» и «Ист Оилс Украина» по долгу перед «ТАСКОМБАНКом». 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 

 
У павутинні рейдерів: діяльність «Росток-Холдингу»  

паралізовано 
19.02.2019  

Лише за один місяць господарювання нових управлінців 
керівництво «Росток-Холдинг» заявило про збитки у понад 1 мільйон 
гривень. Про це повідомляє портал stopcor.org 

На сьогодні, через заблоковані рахунки, агропідприємство не може закупити 
мінеральні добрива на поля, адже зовсім скоро розпочнеться посівна, невідремонтованою 
залишається й техніка, яку навмисно понівечили загарбники підприємства. Керівництво 
«Росток-Холдингу» підозрює, що усі ці дії координує відомий горілчаний магнат Яків Грібов 
та його поплічник, власник іншої агрофірми – пан Тарасов. Конкуренти руками силових 
структур роблять все можливе, аби успішна міжнародна компанія перестала існувати. На 
території України рейдерство компанії «Росток-Холдинг» курує… АРМА. А тим часом АРМА 
рекламує себе як аналог проєвропейського антикорупційного органу. Днями у центрі 
столиці відбулася інтерактивна зустріч кількох антикорупційних структур країни. Захід 
пройшов під назвою: «Антикорупційна система: навіщо нам НАБУ, САП, АРМА, НАЗК?». 
Представники структур розповідали про свою надважливість у боротьбі проти корупції. 
Руйнівну силу АРМА на собі відчуло одне з найбільших підприємств України, яке працює не 
лише на вітчизняному ринку, а й на міжнародному. Раніше це підприємство перераховувало 
сотні мільйонів гривень податків до державної казни щороку. Але це було вчора. Сьогодні 
компанія лишилася тільки на папері, адже останні події призвели до повного паралічу 
усього холдингу. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами stopcor.org 

 
Kopernik Global Investors приобрела 13 тыс. шт. акций  

в уставном капитале Astarta Holding NV 
20.02.2019 

Kopernik Global Investors LLC (США) 14 февраля 2019 года приобрела 
12,95 тыс. шт. акций в уставном капитале Astarta Holding NV (Нидерланды) 
увеличив долю в компании с 5% до 5,04%.  

Согласно сообщению "Астарты" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), 
соответствующее уведомление агропромхолдинг получил 18 февраля 2019 года. После 
сделки Kopernik Global Investors владеет 1 млн 258,9 тыс. акциями холдинга, что составляет 
5,04% ее уставного капитала. По данным WSE, курс акций "Астарты" по состоянию на 19 
февраля 2019 года составил PLN25 за шт. "Астарта" – вертикально интегрированный 
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, 
Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской 
областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным 
банком около 250 тыс. га и молочные фермы. Агропромхолдинг по итогам 2017 года 
получил EUR61,84 млн чистой прибыли, что на 25,2% меньше, чем за 2016 год. EBITDA 
сократилась на 21% – до EUR120,24 млн, тогда как консолидированная выручка возросла 
на 24,3% – до EUR458,6 млн. Чистая прибыль "Астарты" за первое полугодие 2018 года 
составила EUR37,25 млн, что на 48,7% ниже этого показателя по итогам первого полугодия 
2017 года. Консолидированная выручка сократилась на 30% – до EUR175,12 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 

 
Повідомлення стосовно арешту активів «Росток-Холдингу»  

Солом’янським судом м. Києва 
20.02.2019 

З огляду на суспільний інтерес та увагу ЗМІ, Агентство з розшуку та 
менеджменту активів (АРМА) роз’яснює наслідки арешту активів «Росток-
Холдингу» Солом’янським районним судом у м. Києві. 

Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року жодним чином 
не блокує діяльність нового Управителя «Росток-Холдингу», якого АРМА обрало 30.01.2019 
року у законний спосіб. Додаткові арешти майна «Росток-Холдингу» лише сприятимуть 
визнанню цих активів речовими доказами, управління якими становить прерогативу АРМА. 
Для порівняння: КВЦ «Парковий», як і одне й те саме майно резиденції «Межигір’я», було 
арештоване у кількох кримінальних провадженнях. Отже, будь-які додаткові арешти і 
обтяження майна в інших кримінальних провадженнях лише посилюють позицію АРМА в 
якості органу, який забезпечує збереження арештованих активів, та жодним чином не 
послаблюють правовий статус Агентства. Крім того, за оцінкою деяких ЗМІ, повторний 
арешт запобігає «незаконному продажу майна» групи компаній з боку АРМА. Дана 
інформація є некоректною, адже Агентство послідовно наголошує на тому, що обрало 
нового Управителя майна з метою поповнення Державного бюджету України. Крім того, 
перед АРМА поставлене завдання зберегти майно «Росток-Холдингу» протягом усього 
кримінального провадження. Отже, повідомлення про можливий продаж майна Агентством 
не відповідають дійсності. Нагадаємо, 7 липня 2018 року слідчі Харківського відділу поліції 
ГУНП в Харківській області проводять досудове розслідування у кримінальному 
провадженні за № 42018221430000250 за ознаками кримінального правопорушення. По 
суті, органи досудового розслідування, прокуратури та суду відреагували на шахрайські дії, 
які, на думку слідства, призвели до незаконного заволодіння грошовою сумою в розмірі 
понад $21 млн (майже 591 млн грн). Далі, своїми ухвалами слідчі судді Харківського 
районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 
1-кс/635/2266/2018 та № 1-кс/635/2265/2018) наклали арешт на майно підприємств 
групи «Росток-Холдинг». Крім того, 30 листопада 2018 р. слідчі судді Харківського 
районного суду Харківської області визначили порядок зберігання речових доказів у 
кримінальному провадженні № 42018221430000250 від 17.07.2018. Активи «Росток-
Холдинг», передані в управління АРМА, є речовими доказами, на які накладено арешт у 
кримінальному провадженні та майном, до якого органами досудового розслідування, 
прокуратури та суду застосовано спеціальний порядок зберігання речових доказів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АРМА 

 
Невинний Гута, або Хто відповість  

за банкрутство "Мрії" 
25.02.2019 

Правоохоронці кілька років розслідували справу керівника агрохолдингу 
"Мрія" Миколи Гути. Результат - звинувачення топ-менеджера у шахрайстві 
зняте, бізнесмен на волі, компанія продана, кредитори - без коштів. Чому так? 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне 
провадження щодо звинувачення колишнього керівника агрохолдингу "Мрія" Миколи Гути 
в шахрайстві. Прокурори не виявили у його діях кримінального правопорушення. У 
відповіді САП на запит "Економічної правди" йдеться, що під час розслідування не було 
встановлено, що Микола Гута мав умисел заволодіти майном кредиторів, не встановлено, 
що фінансова звітність була підроблена – об’єктивних даних щодо розбіжностей між 
складеною фінансовою звітністю та дійсним фінансовим станом агрохолдингу не здобуто. У 
САП також зазначили, що аудит "Мрії", який проводила міжнародна компанія Ernst and 
Young, проведений належним чином. "Можливість того, що кредитори були введені Гутою 
М.І. в оману спростовується також тим, що борговим зобов’язанням холдингу 
міжнародними рейтинговими агентствами присвоювалися низькі рейтинги "В" та "В-", - 
відповіли в САП. Вітчизняні правоохоронні органи знову здивували міжнародних 
інвесторів, які не дочекалися покарання винних за фінансові махінації в компанії. "Загальні 
втрати кредиторів після банкротства агрохолдингу можна оцінити 760 млн євро", — 
повідомив керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital 
Олександр Паращій. Куди йти і в кого вимагати кошти — незрозуміло. 

Мінливе обвинувачення. У 2014 р. агрохолдинг "Мрія" оголосив про банкротство. У 
складний для України час лопнула, як мильна бульбашка, компанія, кредиторами якої були 
IFC, "Альфа банк", Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, ПУМБ. Борг 1,3 млрд дол висів 
над холдингом, як Дамоклів меч. Віддавати його не було чим, а головне - не було кому: Гута 
зник із значними сумами грошей. Пізніше з'ясувалося, що у звітності "намальованими" були 
не лише земельний банк та урожайність, а й фінансові результати окремих компаній 
холдингу. У 2014 р. МВС оголосило Гуті підозру в шахрайстві, проте вручити її особисто не 
вдалося. Після цього бізнесмена оголосили в міжнародний розшук. Півтора року справу 
розслідувало головне слідче управління МВС. У результаті вдалося знайти певну кількість 
техніки, виведеної з "Мрії" на компанії-прокладки. У 2016 році керівник САП Назар 
Холодницький передав справу НАБУ. Колишнє керівництво агрохолдингу "Мрія" 
звинувачувалося у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання 
службовим становищем (стаття 191 ККУ) та в шахрайстві в особливо великих розмірах (ст. 
190). Справа Гути тричі змінювала підслідність.У вересні 2018 року підслідність 
кримінального провадження була визначена за головним управлінням Нац-поліції у Києві, 
в листопаді - знову за НАБУ. "Часта зміна підслідності в кримінальному провадженні може 
свідчити або про активний хід слідства, або про бажання "поховати" кримінальне 
провадження", - вважає адвокат, керівний партнер АО Suprema Lex Віктор Мороз. 

Добровільна екстрадиція. Місце перебування Гути було відоме: після оголошення 
його в міжнародний розшук він потрапив у поле зору правоохоронців Швейцарії. 
Генпрокуратура направила туди запит, і в серпні 2016 р. місцевий суд затвердив естради-
цію. Проте Гута звернувся з проханням про політичний притулок. Еміграційний офіс 
Швейцарії прохання відхилив, після чого бізнесмен подав скаргу до Федерального суду цієї 
країни, вимагаючи скасувати дозвіл на екстрадицію. Утім, Гута вирішив не чекати рішення 
суду і погодився на добровільну екстрадицію. У 2018 р. стало відомо, що сім'я українського 
аграрного бізнесмена виставила на продаж один з найдорожчих будинків Німеччини - свою 
віллу. Чому Гута вирішив повернутися? Представник адвокатської компанії "Агєєв і Федур" 
Андрій Федур, який представляв інтереси Гути в суді, відмовився коментувати це питання. 
За інформацією джерел ЕП на аграрному ринку, у Швейцарії кредитори відкрили проти 
Гути кримінальне провадження і звинувачують його у шахрайстві. Бути екстрадованим в 
Україну - значно кращий варіант, ніж отримати судовий вирок за кордоном. В Україні 
завжди є можливість бути виправданим. Гута розумів, що як тільки "Мрію" продадуть 
арабській компанії SALIC, і кредитори частково отримають втрачені гроші, інтерес до нього 
зменшиться. 5 листопада 2018 року він прибув в Україну, і в цей же день була офіційно 
закрита угода з продажу аграрного холдингу. Уже наступного дня Шевченківський суд 
Києва випустив його під особисте зобов'язання. У заяві Шевченківського суду 
наголошується, що слідчий Національної поліції не просив про арешт Гути. Екстрадиція 
підприємця відбувалася за статтею 190 Кримінального кодексу України у справі про 
шахрайство, яку вела Національна поліція. Коли особу екстрадують за однією статтею, їй не 
можна вручати іншу підозру. Новий арабський власник "Мрії" не зацікавлений у витрачанні 
коштів на позови проти Гути. Зараз САП розслідує діяльність бізнесмена за 191 та 364 
статтями. … 

Читати повністю >>>                                                                                         © Оксана Пирожок 
За матеріалами epravda.com.ua 
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МХП продает пакет акций завода по изготовлению  
круп и комбикормов 

25.02.2019 

Пакет акций ЗАО «Мироновский завод по изготовлению круп и 
комбикормов», выставлен на продажу. Об этом свидетельствует информация 
размещенная среди инвестпредложений на сайте InVenture. 

Долю в 10,37% (16,6 млн шт) уставного фонда предприятия планируют продать за 
$11,952 млн. Отмечается, что производственные мощности ЧАО «МЗИКК» составляют: 
хранение зерна - 248 тыс. м3; очистка зерна - 370 т/час (зерновые - 160т/час, масличные - 
210 т/час); хранение масла - 6 тыс. м3; комбикормовый завод - 90 т в час; маслопрессовый 
завод - 1 050 т/день; пункт загрузки масла в ж/д цистерны- 150 т/час. Также предприятие 
имеет обособленное подразделение Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», 
мощностью 160 т готовой продукции в сутки. Для справки: 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 

 
"Укрлендфарминг" прогнозирует высокий  

урожай озимых культур 
27.02.2019 

Благодаря удачным погодным условиям во время перезимовки, 
большая часть посевов озимых культур "Укрлендфарминга" выходит из 
зимы в отличном и удовлетворительном состоянии. 

По словам заместителя генерального директора по инновациям группы компаний 
"Укрлендфарминг" Владимира Фантуха, для улучшения условий перезимовки агрономы 
"Укрлендфарминга" проводили плановые подкормки озимых микроудобрениями, 
микроэлементами и препаратами для регуляции роста. "Раннее выпадение снега 
способствовало хорошей перезимовке озимых культур на большей части площадей 
холдинга. Первый тур обследования нашей агрономической службой показал, что по 
состоянию на середину февраля более 50% озимых зерновых и озимого рапса находятся в 
хорошем состоянии и до 40% – в удовлетворительном", – сказал Фантух. Топ-менеджер 
также сообщил, что в 2019 году "Укрлендфарминг" увеличил площади посевов под 
кукурузой. Кроме того, большие площади отведены под масличные – озимый рапс и 
подсолнечник. "Лидером среди зерновых культур по площади посева является кукуруза, ее 
в "Укрлендфарминге" выращивают больше всего", – отметил Фантух. По словам 
замгендиректора, на сегодняшний день погодные условия остаются благоприятными и 
позволяют вовремя провести подкормку озимых культур. … 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Agromino получила EUR10,3 млн  

чистого убытка 
28.02.2019 

Датская агрокомпания Agromino с активами в Украине, РФ и Эстонии 
по итогам 2018 года получила EUR10,3 млн чистого убытка против EUR3,5 
млн чистой прибыли за 2017 год. 

Согласно отчету компании на сайте, совокупный доход за 2018 год сократился на 
18% и составил EUR25,3 млн. "Такой результат можно объяснить сочетанием более низких 
продаж собственных зерновых, сокращением выручки от реализации услуг элеваторов, а 
также снижением продаж молока из-за снижения цен и девальвации рубля", - говорится в 
отчете. EBITDA Agromino была отрицательной и составила EUR8,4 млн по сравнению с 
положительным показателем EUR5,5 млн за 2017 год. Консолидированные активы 
агрокомпании на конец 2018 года оценивались в EUR45,4 млн по (EUR46,8 млн к концу 
2017 года). Согласно отчету, компания завершила 2018 год с самыми низкими 
показателями урожая за 5 лет. В то же время, посевы озимых зерновых (16 тыс. га пшеницы 
и 4 тыс. га рапса) в хорошем состоянии. Как сообщалось, компания в 2018 году продала 
Новомиргородский элеватор и завершила отчуждение земли, предназначенной для 
продажи в России. Холдинг сократил земельный банк до 47 тыс. га, тогда как на начало 
года было 58 тыс. га. Крупнейший акционер Agromino Петр Крогман (Petr Krogman) в 
сентябре заявил о намерении увеличить свою долю в компании до 43,05%, а в ноябре АМКУ 
предоставил разрешение на приобретение свыше 25% акций Agromino чешскому 
инвестфонду Mabon, предварительно оштрафовав его за приобретение контроля над 
компанией без разрешения АМКУ. В январе-2019 Mabon сообщил об увеличении доли в 
компании до 63,3%. Agromino по итогам 2017 года получила EUR3,48 млн чистой прибыли 
против EUR25,08 млн чистого убытка в 2016 году. Выручка сократилась на 17,6% - до 
EUR32,83 млн. Agromino (ранее - Тrigon Agri) создана в 2006 году. Специализируется на 
зерновом и молочном производстве, торговле сельхозкультурами. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua  

 
Агропромхолдинг "Кернел" Веревского увеличил  

прибыль на 83% 
28.02.2019 

Компания "Кернел" в первом полугодии 2019 финансового года (ФГ, 
июль-2018 - июнь-2019), получил $164 млн чистой прибыли, что на 83% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Согласно финансовому отчету, ее выручка в июле-декабре 2019 ФГ увеличилась в 2,1 
раза – до $2 млрд 255,2 млн. Операционная прибыль "Кернела" увеличилась в 2,4 раза – до 
$193,4 млн, EBITDA – в 1,9 раза, до $229,9 млн. По данным компании, доход группы от 
переработки масличных увеличился на 9% – до $736,5 млн, от инфраструктурного сегмента 
и продаж в июле-декабре 2019 ФГ вырос в 4,2 раза, до $1 млрд 741,2 млн, от 
растениеводства – на 22%, до $342,5 млн. По данным в отчете, компания планирует в 2019 
ФГ переработать 3,1 млн тонн подсолнечника, экспортировать 6-6,2 млн тонн зерна. Как 
сообщалось, Kernel купила 100% акций железнодорожного оператора “Рейл Транзит Карго 
Украина” (“РТК Украина”). Стоимость сделки $64 млн, говорится в сообщении Kernel на 
сайте Варшавской фондовой биржи. Компания “РТК-Украина” владеет 2949 вагонами-
зерновозами. Рыночная доля около 15% - это второй показатель по количеству вагонов-
зерновозов после “Укрзализныци”. “Приобретение должно не только дать прирост EBITDA 
на $20 млн в год и защитить компанию (Kernel - ред.) от постоянно растущих затрат на 
логистику, но и обеспечить бесперебойный и эффективный поток зерна из украинских 
элеваторов в порты, так как объемы экспорта увеличатся после ввода в эксплуатацию 
терминала TransGrainTerminal в порту Черноморск”, - говорится в сообщении компании. 
Kernel выплатил $49 млн за покупку ж/д оператора, оставшаяся часть будет погашена при 
достижении определенных условий. В сообщении не указывается, кто был продавцом 
компании. Но в 2017 году сообщалось, что “РТК Украина” - это родственная компания 
российской группы “РТК”, которая также занимается железнодорожными перевозками. 
Хотя юридически они уже тогда не были связаны. … 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua, oligarh.media 

Турецька компанія планує вдвічі збільшити 
земельний банк в Україні 

01.03.2019 

Турецька група Onur, якій уже належить п’ять тисяч гектарів 
українських земель, планує наростити земельний банк в Україні вдвічі — до 
10 тисяч гектарів. Про це пише epravda.com.ua 

"Два роки тому ми почали інвестувати в сільськогосподарський сектор. У нас є 5 тис. 
га землі, і ми хочемо подвоїти земельний банк до 10 тис. га, в основному зосередившись на 
зернових", — розповів глава представництва і генеральний координатор Onur Group Емре 
Караахметоглу в інтерв'ю виданню Global FDI Reports. За його словами, якщо група досягне 
успіху в зерновому бізнесі, тоді в майбутньому розширить виробництво в інших галузях. За 
даними в Держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців, власникам "Онура" належить ТОВ 
"Агросетон" (село Ожидів Львівської області). Підприємство зареєстроване в травні 2016 
року. Його власниками вказані: Емре Караахметоглу (20%), Онур Четінджевіз (40%) і Іхсан 
Четінджевіз (40%). Статутний капітал ТОВ — 2 млн грн. Турецька група Onur займається 
будівництвом і ремонтом доріг і будівель, а також розвиває аграрний напрям. 

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

 
Агрохолдинг Тигипко увеличил земельный  

банк до 83 тысяч га 
01.03.2019 

Агрохолдинг "ТАС Агро" в 2018 году увеличил земельный банк на 
11,4% – до 83 тыс. га. Об этом бизнесмен Сергей Тигипко сообщил в 
интервью журналу "Новое время". 

"Мы в 2018 году выкупили права аренды на 8,5 тыс. га земли: 3,5 тыс. га в 
Херсонской области под полив и 5 тыс. га – в Черниговской. Сейчас у нас около 83 тыс. га. И 
мы рассматриваем еще две сделки: на 3 тыс. и 12 тыс. га. Если договоримся по условиям, то 
купим", – рассказал Тигипко. По словам предпринимателя, "ТАС Агро" пока в переработку 
активно не идет. "Работая в банке, видим доходность многих бизнесов – как зарабатывают 
на яйцах, курице или молоке. И нигде не видим большей доходности, чем просто на 
производстве зерна", – отметил бизнесмен. "ТАС Агро" обрабатывает земли в Винницкой, 
Киевской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Херсонской и 
Днепропетровской областях, занимается молочным животноводством (до 5,5 тыс. голов 
КРС), владеет шестью элеваторами мощностью единовременного хранения 250 тыс. тонн. 
Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый 
сектор (банковский и страховой сегменты) и аптечный, а также промышленность, 
недвижимость, венчурные проекты. Основателем "ТАС" является Сергей Тигипко. 

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

 
«Эпицентр» наращивает экспорт  

зерновых 
01.03.2019 

Группа компаний “Эпицентр К” планирует отправить на экспорт 
порядка 550 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Об этом сообщает 
TradeMaster.UA со ссылкой на Agroport.  

Заместитель руководителя по аграрным вопросам с элеваторного направления 
“Эпицентр К” Светлана Никитюк отмечает: «На экспорт пойдет все зерно, кроме 
подсолнечника, который мы сдаем на переработку на украинские предприятия. 
Совокупный объем экспорта в этом сезоне составит около 550 тысяч тонн». На данный 
момент ежемесячные экспортные поставки зерновых, осуществляемые “Эпицентр К”, 
составляют порядка 50 тысяч тонн. Напомним, что в прошлом сезоне ключевой упор в 
посевах компании пришелся на кукурузу - 40%. Далее следует подсолнечник (30%), 
пшеница (20%) и ячмень с рапсом (10%). В 2019 году компания планирует уменьшить 
количество выращиваемой кукурузы, при этом нарастив урожай подсолнечника и сои. 
Отметим, компания намерена провести железнодорожные ветки к новым элеваторам в 
Вендичанах и Вапнярке. Кроме того, “Эпицентр К” планирует приобрести около 100 новых 
автозерновозов. Руководитель отдела трейдинга компании  Светлана Никитюк отмечает: 
«На Вапнярке и Вендичанах будут маршрутные отгрузки. Планируем достраивать туда 
железнодорожные ветки - около двух километров на каждый из элеваторов. Это 
достаточно капиталоемкая часть проекта. На остальных существующих объектах 
железнодорожное сообщение уже есть, кроме нашего элеватора на Киевщине, откуда 
автомобильная логистика интереснее чем железнодорожная». В “Эпицентр К” считают, что 
на данный момент экономичней завозить зерно в порт автомобильным транспортом: это 
позволяет экономить порядка $2 на каждой тонне. Кроме того, автомобильный транспорт 
является более оперативным, что дает компании гарантию выполнения контрактов. 
Потому в “Эпицентр К” намерены приобрести в пользование автозерновозы. Как 
сообщалось ранее, владелец ООО «Робимакс-Агро» (Волочисский р-н, Хмельницкая обл.) Алим 
Мищук продал свое предприятие супругам Александру и Галине Герегам. По данным бизнес-
ресурса «Опендатабот», смена учредителей на конечных бенецифиарив состоялась 1 
января 2019. Отныне 100% учредителем ООО «Робимакс-Агро» является ООО «Агрохолдинг 
2012», а владельцами — народный депутат Александр Герега и его супруга Галина. В 
комментарии «Независимому общественному порталу» Алим Мищук рассказал о причинах 
продажи семейного агробизнеса. «Я принял решение сосредоточиться исключительно на 
работе в «Аграрной партии», где занимаю должность заместителя председателя этой 
политсилы. Мы поставили задачу на очередных выборах зайти в Верховную Раду. В то же 
время мои дети не хотят заниматься сельским хозяйством, им ближе IT-технологии», — 
сказал аграрий. По словам Мищука, предприятие «Робимакс-Агро» обрабатывает около 1,3 
тыс. га земли. Он отметил, что выбор потенциального покупателя делался, исходя из 
интересов местных селян. «Есть два момента. Во-первых, сегодня Герега платит высокую 
арендную плату за пользование селянскими паями — это 12% (в 2018 году я давал 9%). То 
есть это больше, чем другие аграрные компании и фермеры, которые работают в 
Волочисском районе. Во-вторых, Гереги сохранят производственную базу ООО «Робимакс-
Агро», а также около 30 рабочих мест в селе Зелена. Это очень важно, поскольку других 
покупателей интересовали только земли», — пояснил Мищук. Он добавил, что сумма 
продажи корпоративных прав на фирму измеряется несколькими миллионами гривен. 

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua, agroportal.ua 
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OОН допоможе українським фермерам зупинити 
деградацію ґрунтів 

20.02.2019 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) проведе 
10 тренінгів з питань сталого управління природними ресурсами в 
лісостеповій та степовій зонах України. 

"Проблема деградації земель є критичною для України, оскільки вона охоплює 20 
відсотків орних земель країни, або 6,5 млн га в цілому. Щорічно від ерозії втрачається від 
300 до 600 мільйонів тонн грунту, а врожайність може бути знижена на 50 відсотків, у 
залежності від рівня деградації. Щоб допомогти в боротьбі з цим, фермери та агрономи з 
усієї України пройдуть серію тренінгів з практичних методів збереження сільського 
господарства, представлених в Києві Продовольчою та сільськогосподарською 
організацією ООН (FAO) під час конференції зі сталого ведення сільського господарства в 
умовах зміни клімату", - йдеться у повідомленні. Тренінги пройдуть в рамках проекту FAO 
«Інтегроване управління природними ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та 
степової зон України», що фінансується Глобальним екологічним фондом (ГЕФ). Основними 
цілями проекту є сприяння провідним державним органам у розвитку моніторингу 
навколишнього середовища і досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів у 
лісостеповій та степовій зонах. Відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй по 
боротьбі з опустелюванням Україна взяла на себе зобов'язання досягти нейтрального рівня 
деградації ґрунтів до 2030 року. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroreview.com 
 

 
 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Насіннєва асоціація України і делегація з Франції провели  

зустріч на тему насінництва 
19.02.2019 

Насіннєва асоціація України 13 лютого ц.р. взяла участь у зустрічі із 
делегацією з Франції, тема якої була присвячена питанням насінництва в 
Україні. Про це повідомляє портал infoindustria.com.ua 

В рамках ознайомчої бізнес-поїздки до країни завітали представники цілого ряду 
французьких галузевих об’єднань: Національна асоціація рослинництва та насінництва 
(GNIS), Асоціація виробників насіння олійних культур (ANAMSO), кооперативи Terre 
Atlantique та ARTERRIS Group, а також безпосередньо фермери, які виробляють насіння. З 
української сторони на заході були присутні члени Насіннєвої асоціації України, органи 
сертифікації насіння - державне підприємство «Центр сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції» та приватна установа ТОВ «АГРОСЕРТ», в особі їх 
керівництва Олександра Сєдова та Наталії Грюнвальд, відповідно, та компанії виробники і 
дистриб’ютори насіння. Початок зустрічі дав Ніколя Перен, радник з питань сільського 
господарства Посольства Франції в Україні, який представив короткий екскурс стосовно 
ринку насіння, а делегати із Франції розповіли про мету свого візиту. Варто зазначити 
велику увагу закордонних колег до українського ринку, бо в їх планах було не тільки 
теоретичне обговорення як працює насінництво в Україні, але і практичні виїзди на 
насіннєві підприємства на наступний день. Форматом заходу було обрано нетворкінг, що 
передбачає живе спілкування, обговорення, обмін досвідом та діловими контактами. І 
загалом зустріч проходила в напрочуд дружній, невимушеній атмосфері, коли кожен 
присутній міг поставити питання чи висловити свій коментар. І як на підтвердження цього, 
коли слово було надано виконавчому директору Насіннєвої асоціації України Григоренко 
Сюзані, її буквально засипали шквалом запитань, починаючи від уточнень щодо аспектів 
роботи асоціації, і закінчуючи питаннями сертифікації та, навіть, розмірами маси посівних 
одиниць насіння олійних культур та кукурудзи, які характерні Україні. ... 

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

 
В компанії “Євраліс Семенс Україна” призначений  

новий генеральний директор 
28.02.2019 

Компанія «Euralis» посилює свою присутність в Україні і 
переформатовує свою українську філію ТОВ «Євраліс Семенс Україна» в 
окремий бізнес підрозділ Euralis Ukraine Business Unit. 

У зв’язку з цим, з 21 лютого 2019 року в ТОВ «Євраліс Семенс Україна» призначений 
новий генеральний директор - Найджел Твейтс. Базуючись у Києві, він також буде членом 
Ради Директорів Euralis Semences (Франція). Найджел Твейтс розпочав свою кар’єру в 
компанії Zeneca, де відповідав за розвиток бізнесу на ринках Африки та Ближнього Сходу. З 
початку 2000 рр. Найджел Твейтс працював в компанії Syngenta на посаді комерційного 
менеджера в Східній Європі, базуючись спочатку в Швейцарії, потім в Словакії. Найджел 
Твейтс очолював представництво Syngenta в Чехії, а в 2009 р. був призначений генеральним 
директором Syngenta Україна. Залишивши компанію Syngenta в 2012 р., Найджел Твейтс 
заснував власну дистриб’юторську компанію Agriyield, яка займалась поставками в Україну 
засобів захисту рослин і біостимулянтів із Європи, Китаю та Індії. Крім того, Найджел 
Твейтс консультував агрохолдинги в Україні з питань стратегії та операційної 
ефективності, отримавши великий досвід роботи на українському ринку. Найджел Твейтс 
має диплом в ґалузі прикладної біології, університет Трент, м. Ноттінгем, Великобританія. 
Відзначимо, кооперативна група Євраліс створена французькими фермерами, виробниками 
пшениці, у 1936 році, і нині налічує 7 000 акціонерів та 5 150 співробітників. Наш бізнес 
спрямований на 4 види діяльності та охоплює 2 сектори – аграрний та агропромисловій. 
Для збільшення своєї присутності на європейських ринках, Євраліс Семенс відкрила 
представництва по всій Європі. Кожне з них має професійну команду агрономів. Комерційна 
стратегія Євраліс Семенс базується на побудові тривалих партнерських відносин з 
дистрибуторами. Дослідницька діяльність, яку впроваджує Євраліс Семенс, є однією з 
найбільш інтенсивних у Європі – на власні наукові дослідження компанія щороку витрачає 
понад 13% обігових коштів. На території Європи компанія має 10 дослідних центрів та 
понад 250 тисяч дослідно-демонстраційних полів. Потужні дослідження також проводяться 
у Північній та Південній Америці (США, Аргентина, Чилі тощо). ТОВ «Євраліс Семенс 
Україна» налічує 350 співробітників та повністю контролює вертикально-інтегрований 
виробничий цикл насіння: польове виробництво, доробка і кондиціонування насіння на 
заводі Євраліс на Черкащині, операційний маркетинг та комерціалізація в межах України. 
Компанія щорічно закладає широку мережу демонстраційних та технологічних 
випробувань своєї продукції по всій території України, а відділ наукових розробок і 
досліджень тестує новостворені гібриди та досліджує їхню адаптивність до нашого клімату. 
Компанія Євраліс Семенс Україна пропонує фермерам гібридне насіння кукурудзи від 
раннього до середньо-пізнього ФАО, насіння соняшника, що відповідає потребам фермерів 
в усіх сегментах ринку, а також насіння сої, сорго та озимого ріпаку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroperspectiva.com 

 
 
 

 
 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

Китай заинтересовался украинским  
зерном 

20.02.2019 

Спад общего спроса на зерновые культуры во всем мире постепенно 
проходит. По окончанию праздничного периода Китай проявил интерес к 
закупке украинского зерна на уровне FOB Panamax. 

В первую очередь, китайские компании интересует кукуруза. Эксперты 
прогнозируют повышенный спрос на эту продукцию с конца февраля по май месяц. По 
прогнозам USDA, в новом сезоне китайский импорт зерновых культур вырастет с 3,48 млн 
тонн до 5 млн тонн. Напомним, что в разных сезонах 2017 года Украина экспортировала в 
Китай 2,5 млн тонн. За последние годы китайские оптовики заинтересовались натуральной 
украинской продукцией, не ГМО зерном. Поэтому фермеры и ведущие эксперты 
прогнозируют повышение спроса на кукурузу и другие зерновые в текущем сезоне. 

Читать полностью >>>  
По материалам nua.in.ua 

 
Запасы зерна в Украине на 20%  

выше прошлогодних 
20.02.2019 

Наличие зерновых, зернобобовых и семян подсолнечника на 
предприятиях, которые занимаются хранением и переработкой, на 1 января 
2019 года было 29,9 млн т, что на 20% больше, чем на 1 января 2018 года. 

Как свидетельтсвуют данные Государственной службы статистики Украины при 
этом, 16,3 млн т (на 14,7% больше, чем годом ранее) хранилось на складах сельско-
хозяйственных предприятий, и 13,6 млн т (на 26,8% больше) - на предприятиях, которые 
перерабатывают и хранят указанные культуры. Больше всего зерновых, зернобобовых и 
семян подсолнечника на 1 января 2019 года насчитывалось на предприятиях Полтавской 
области - 3,55 млн т (на 36,9% больше, чем на 1 января 2018 года). На втором месте - 
Винницкая область (2,7 млн т, на 28% больше), на третьем - Киевская (2,69 млн т; на 50,7% 
больше). Самые низкие объемы указанных культур были на предприятиях Закарпатской 
(19,1 тыс. т; на 61,2% меньше, чем на 1 января 2018 года), Черновицкой (98,8 тыс. т; на 
12,5% меньше) и Ивано-Франковской (208,3 тыс. т; на 24,2% меньше) областей. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukragroconsult.com 

 
Аграрный фонд выделит 2,5 млрд грн  

на авансовые платежи 
27.02.2019 

Аграрный фонд планирует закупить 710 тыс. тонн зерновых, в 
частности, 500 тыс. тонн пшеницы, 100 тыс. - кукурузы, 50 тыс. - ячменя, 30 
тыс. - ржи, 10 тыс. - гречихи, 10 тыс. - овса и 10 тыс. - желтого гороха. 

Авансовый платеж не превышает 65% стоимости поставки по договору. Форвард-
ный договор заключается при условии подписания договоров на поставку минеральных 
удобрений отечественного производства стоимостью не больше авансового платежа. В 
фонде утверждают, что процентная ставка за пользование средствами аванса без учета 
курсовых колебаний составит от 23 до 25%, а с учетом курсовых колебаний -15%. 
Напомним, что форвардная программа "Аграрного фонда" - не единственная на рынке. В 
середине февраля этого года "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" 
начала весеннюю форвардную программу, в рамках которой планирует закупить у 
сельхозпроизводителей 360 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и ячменя. На авансовые платежи 
планируется выделить 1,3 млрд грн. После подписания договора производитель получит 
3,6 тысяч грн аванса за тонну зерна (с НДС). После окончательного расчета зерно перейдет 
в собственность ГПЗКУ. Стоимость средств будет от 9,5 до 13% годовых в зависимости от 
количества законтрактованного товара и базиса поставки. Корпорация предлагает 
дополнительную скидку в размере 0,25% тем сельхозпроизводителям, которые принимают 
участие в программе два года и больше, такую же скидку получат фермеры при заключении 
аграрной расписки. Ранее также сообщалось, что Президент Украины подписал закон, 
который, в частности, разрешает сельхозтоваропроизводителям использовать до 20% 
предоставленной им господдержки на закупку специальных вагонов для перевозки зерна. 
Также сообщалось о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро 
Украины (НАБУ) провели обыски в "Аграрном фонде" в рамках дела о растрате более 240 
млн грн при закупке удобрений. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
ГПЗКУ в 2018г отгрузила ССЕС почти  

875 тыс. тонн зерновых 
28.02.2019 

ПАО "ГПЗКУ" в 2018 г. отгрузила Китайской национальной 
корпорации машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС) 
около 875 тыс. тонн зерновых на общую сумму $152,9 млн. 

Согласно сообщению на сайте госкорпорации, в этом году ГПЗКУ планирует 
увеличить объемы отгрузки зерновых культур. ГПЗКУ создана правительством Украины в 
августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые 
элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-
филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности 
по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн 
зерновых грузов в год. Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным 
банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать 
на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с 
китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская 
национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС). 
Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины в рамках контракта, по 
информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному 
договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн 
тонн). Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на 
проекты орошения и развития зерновой логистики. 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
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На Луганщині в держвласність повернули  
елеватор вартістю 7,2 млн грн 

18.02.2019 

У Луганській області в державну власність повернули  майновий 
комплекс Солідарненського елеватору, вартість якого оцінюється у 7,2 млн 
грн. Про це повідомляє agrotimes.net 

Солідарненський елеватор знаходився серед об'єктів, що не підлягають 
приватизації, однак Солідарненською сільською радою прийнято рішення, яке змінило 
правовий режим майна елеватора з державної власності у приватну за відсутності згоди 
власника. За результатами розгляду позову прокуратури Луганської області господарський  
суд підтвердив незаконність рішення сільської ради та скасував його. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 

Торік в Україні на 7,3% зросли потужності  
зі зберігання врожаю 

20.02.2019 

Станом на 1 січня потужності одночасного зберігання зернових, 
зернобобових та олійних культур в Україні зросли на 7,3% в порівнянні з 1 
січня 2018 р. Про це повідомляє Державна служба статистики України. 

На початку 2019 р. потужності одночасного зберігання зернових, зернобобових та 
олійних культур в Україні становили 78,3 млн т., що на 7,3% більше, ніж на початок 2018 р. 
З них 45,4 млн тонн (на 13,5% більше) належали сільськогосподарським підприємствам, що 
безпосередньо вирощують ці культури, та 32,9 млн тонн (на 0,2% менше) – підприємствам, 
що переробляють та зберігають зернові, зернобобові та олійні. Найбільші потужності 
одночасного зберігання зернових, зернобобових та олійних культур на 1 січня 2019 року 
розташовувались у Хмельницькій області (7,1 млн тонн), Полтавській (6,8 млн тонн) та 
Кіровоградській (6,1 млн тонн) областях. За даними Держстату, станом на 1 січня 2018 р. 
потужності одночасного зберігання зернових, зернобобових та олійних культур в Україні 
становили майже 73,0 млн тонн. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Українські агрохолдинги активно  
модернізують елеватори 

21.02.2019 

У 2018 р. для великих агрохолдингів України більш характерним був 
тренд не будівництва нових зернових потужностей, а реконструкції, 
модернізації та збільшення потужностей вже наявних елеваторів. 

Наприклад, у серпні компанія «Укрлендфармінг» відкрила другу лінію приймання 
зерна на елеваторі «Зернопром Агро» в Житомирській області. Завдяки цьому підприємство 
з місткостями на 70 тис. тонн одночасного зберігання отримало можливість приймати дві 
культури одночасно. Власні програми з модернізації та розвитку елеваторних потужностей 
2018 р. також здійснювали агрохолдинги «Агропросперіс», «Агродженерейшн», «Фаворит-
Агро» й ін. Також активно збільшувала зернозберігальні потужності компанія «НІБУЛОН», 
яка до початку 2018/19 МР розширила їх на п’яти своїх перевантажувальних терміналах у 
Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. Зокрема, додаткові місткості були 
збудовані на філіях «Вознесенський» (22 тис. тонн), «Новоодеський» (10 тис.), «Кам’янка-
Дніпровська» (16 тис.), «Хортиця» (16,5 тис.) і «Голопристанський» (20 тис. тонн). … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 
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 ОВОЧІВНИЦТВО 
 

 
 

За минулий рік Україна зуміла наростити  
виробництво овочів 

21.02.2019 

У 2018 році Україна значно збільшила виробництво овочів салатної 
групи, солодкого перцю, кабачків та гарбузів. При цьому сталу тенденцію 
демонструють овочі «борщового набору», огірки, томати та ріпчаста цибуля. 

Про це у ході проведення панельної дискусії «Ринок насіння овочів та підробки», 
організованої Насіннєвою асоціацією України, на виставці АгроВесна 2019, розповіла Ольга 
Морозова, експерт-аналітик УкрАгроКонсалт. Зазначається, що структура виробництва 
овочевих культур за підсумками минулого року залишилась практично незмінною. Її 
основу складають томати — близько 24-25%, капуста — 17-18%, огірки — 10-11% та 
ріпчаста цибуля — 9-11%. Практично незмінною залишилась і структура посівних площ під 
овочевими культурами. При цьому, перспективним напрямком є вирощування нішевих 
експортно-орієнтованих культур, наприклад спаржі. Однак поки обсяги її виробництва 
залишаються незначними — близько 1 тис. тонн. Загалом, за даними УкрАгроКонсалт, у 
2018 році вітчизняним овочівникам вдалось зібрати 9,43 млн тонн овочів, що на 133,5 тис. 
тонн перевершує показник 2017 року та двох попередніх сезонів.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами superagronom.com 
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Итальянцы готовы вкладываться в создание  
ореховых садов в Украине 

18.02.2019 

Итальянская агропромгруппа Besana рассматривает Украину как 
потенциального партнера по развитию сельского хозяйства через 
международную программу создания интенсивных плантаций орехов. 

Как говорится в сообщении компании, Украина, известная в мире как «житница 
Европы», может стать ключевым партнером итальянской группы в отрасли выращивания и 
обработки орехов и получить первенство в применении новейших европейских 
сельскохозяйственных технологий. Проект сосредоточен в первую очередь на развитии 
посадок фундука, но не исключает и выращивание грецкого ореха, миндаля и даже 
фисташки. По словам президента группы Besana Пино Кальканьи, цель проекта — 
увеличить производство орехов высококачественных сортов, востребованных в 
промышленности. «Речь идет о важной социально-экономической программе, 
направленной на развитие отрасли и обучение инновационным агропромышленным 
технологиям местного населения», — добавил он. В проекте сотрудничества с компанией 
Besana Іnternational задействованы фундуковые сорта, размноженные в итальянских 
лабораториях способом микроклонирования, а значит сертифицированные, свободные от 
вирусов, с высоким уровнем адаптации на поле и устойчивые в холодном климате. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 
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На Золочівщині розпочинають будівництво заводу 
із виробництва кормів для тварин 

27.02.2019 

В четвер, 27 лютого, голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся із 
представниками компаній ТОВ “Д-Мікс” та “Royal De Heus Group”, аби 
узгодити шляхи співпраці. 

Під час зустрічі очільник області наголосив на важливості співробітництва зі 
знаними компаніями та ознайомив гостей із динамікою розвитку сільськогосподарського 
сектору на Львівщині. «Залучення нових інвестицій у регіон дозволяє створювати нові 
робочі місця, наповнювати місцевий бюджет податками, впроваджувати новітні технології 
та переймати європейський досвід. Окрім того, така знана компанія як “Royal De Heus 
Group” може бути хорошим промоутером нашого регіону серед інших потенційних 
інвесторів. Що більше європейський бізнес інтегровуватиметься в Україні, то ближчою буде 
наша держава до європейських стандартів», - зазначив Олег Синютка. Гості, своєю чергою, 
розповіли про історію та напрям діяльності свого підприємства, а також висловили 
сподівання на успіх спільного проекту. «Уже протягом майже десяти років ми співпрацюємо 
із нашими партнерами на Львівщині - ТОВ “Д-Мікс”, і завдяки цій співпраці добре знайомі із 
регіоном. Вкрай важливо розвивати не лише великі міста, а й сільську місцевість. Дуже 
приємно, що місцева влада гідно оцінює наш внесок у розвиток регіону, тож новий проект 
покликаний залучити додаткові надходження в аграрний сектор області», - наголосив 
власник компанії “Royal De Heus Group” Коен Де Хеус. Будівництво нового комплексу 
планують завершити до кінця року. “Royal De Heus Group” - це компанія, яка була заснована 
на початку XIX століття у Нідерландах та займає лідируючі позиції в галузі тваринницької 
промисловості, орієнтована на виробництво та продаж корму для тварин, концентратів та 
преміксів. “Royal De Heus Group” працює в більш ніж 75 країнах Європи, Азії, Близького 
Сходу, Африки та Латинської Америки. Через швидкий ріст виробництва за межами 
Нідерландів “De Heus Group” став світовим постачальником кормів серед топ-10 компаній 
постачальників кормів світу.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Львівської ОДА 
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На Тернопільщині птахофабрику зобов’язали  
відшкодувати 340 тис гривень 

23.02.2019 

«Птахофабрика Тернопільська» відмовлялася визнавати договір 
про пайову участь та сплачувати по ньому заборгованість. Про це 
повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області. 

Співробітники прокуратури в суді апеляційної інстанції довели законність 
укладення договору приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» 
про пайову участь замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури села Великі Гаї Тернопільського району. У підсумку було 
скасовано рішення Господарського суду Тернопільської області, яким у задоволенні позову 
Тернопільської міської прокуратури в інтересах держави до підприємства було відмовлено. 
Також суд прийняв рішення про стягнення із приватного акціонерного товариства 
«Птахофабрика Тернопільська» 343 тис грн пайового внеску. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами biznesoblast.com 

 

Продукция Аванграда получила  
сертификат Halal 

26.02.2019 

Агрохолдинг «Авангард» получил сертификат о соответствии яиц 
стандарту Halal. Об этом информирует пресс-служба компании, передает 
служба новостей портала latifundist.com 

Компания получила возможность экспортировать яйца в страны ЕС (яичные 
продукты экспортируются с 2014 г.). Это позволит расширить географию экспорта и 
открыть рынки сбыта в страны Ближнего Востока, Африки и Азии. «Получение 
сертификата Halal означает, что мы можем не только удовлетворить спрос на Halal 
продукцию в Украине, где проживает около 2 млн мусульман, но и экспортировать ее в еще 
большее количество стран мира, в том числе — увеличить экспорт в Европу. Для 
европейцев отметка Halal является своеобразным знаком качества. Также для нас 
открываются дополнительные рынки Востока, Африки и Азии, где очень сильная культура 
Ислама и требования к соответствию продуктов питания», — прокомментировала 
руководитель отдела коммуникации компании «Авангард» Марианна Конина. В сообщении 
также указывается, что по оценкам Центра сертификации Halal Global Ukraine, который 
выдал сертификат, оборот европейского рынка Halal продуктов составляет около $66 млрд, 
а в следующую декаду он может вырасти еще на 20-25%. В то же время, мировой рынок 
продукции, отвечающей стандартам Halal, оценивается в $500 млрд в год, а число 
потенциальных потребителей составляет 1,5 млрд человек. В Украине яйца компании 
«Авангард» продаются под ТМ «Квочка». Напомним, что за январь 2019 г. Украина 
отправила на экспорт 12,66 тыс. т яиц птицы в скорлупе на сумму $11,6 млн что на 62% 
больше показателя аналогичного периода 2018 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 

 

Яйце страуса в Україні можна 
 придбати за 250 грн 

26.02.2019 

Першу в Україні страусину ферму було створено у 2000 році. 
Екзотичних птахів почала розводити родина Акименків. Про це пише он-
лайн видання infoindustria.com.ua 

За більш ніж 18 років поголів’я страусів на сімейній фермі зросло вдесятеро, зараз 
там вирощують 3 види птахів. Нині найбільшою страусиною фермою керує Акім Акіменко, 
він продовжує родинний бізнес. “Думаю, що досвіду у нас більш за всіх. Ми перші, хто почав 
розводити страусів в Україні, зараз на нашій фермі присутні всі види цих птахів. А саме – 3 
види. Найбільше поголів’я – це африканський страус. Також є австралійський ему й 
американський нанду. Між собою вони колосально відрізняються: африканський є 
найбільшим птахом, нанду – трохи менший, а найменший за розміром і найбільш 
агресивний – ему”, – зазначає директор підприємства. Наразі подібним бізнесом в Україні 
займається близько 60 фермерів. М’ясо та яйця страусів охоче купують ресторани у великих 
містах. Маса дорослого птаха в середньому складає 160 кілограмів, при цьому близько 50 
кілограмів – саме м’ясо. Ціна страусятини в Україні складає від 100 до 450 гривень за 
кілограм. Яйця продають за близько 250 гривень за штуку, а шкіра птаха коштує 450 
гривень за кілограм. Крім цього власники страусиних ферм заробляють на візитах туристів 
і продажі сувенірної продукції, виготовленої з яєць чи пір’я страуса. 

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

http://www.agrotimes.net/predpriyatiya/na-luganshchini-v-derzhvlasnist-povernuli-elevator-vartistyu-7-2-mln-grn
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2644586-derzstat-torik-v-ukraini-na-73-zrosli-potuznosti-zi-zberiganna-vrozau.html
http://www.agrotimes.net/rastenievodstvo/ukrayinski-agroholdingi-aktivno-modernizuyut-elevatori
https://superagronom.com/news/6507-za-minuliy-rik-ukrayina-zumila-narosti-virobnitstvo-ovochiv
http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/italyantsy-gotovy-vkladyvatsya-v-sozdanie-orekhovykh-sadov-v-ukraine/
https://loda.gov.ua/news?id=43274
http://biznesoblast.com/regions/te/64740/
https://latifundist.com/novosti/43619-produktsiya-avangrada-poluchila-sertifikat-halal
http://infoindustria.com.ua/strausove-yaytse-v-ukrayini-mozhna-pridbati-za-250-griven/
http://www.besanaworld.com/
https://www.deheus.com/
http://www.yadobre.com.ua/
http://avangardco.ua/ru/


 

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

 

 
 

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч. РИБОКОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИБНІ ПРОДУКТИ) 
 

 
 

Литва купує українських равликів по $1,  
обробляє, і продає по $5 

21.02.2019 

Мода на равликів прийшла в Україну з Європи. Середня закупівельна 
ціна на живих равликів в Україні починається від $3-4 за 1 кг. Про це пише 
agro.guide, передає портал agronews.ua 

На експорт українських равликів відправляють у Румунію і Литву в середньому по 
$1-1,2/кг. Там їх обробляють і перепродують до Італії, Франції, Угорщини за ціною вже в $5-
6/кг. У роздробі вартість готових равликів і страв із них в Європі може досягати $20 за 1 кг. 
Для порівняння, в Україні страва з 15 равликів коштує від 300 грн. Мода на равликів якраз і 
прийшла до нас із Європи — Італії, Іспанії, Франції та Греції, де їх часто вживають за 
вечерею. В Україні ж равликів подають переважно у дорогих ресторанах. Культура їх 
споживання лише формується. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
У 2018 році було експортовано риби та рибної  

продукції на 37,1 млн доларів 
21.02.2019 

У 2018 р. було експортовано 10, 6 тисяч тонн риби та рибної 
продукції на загальну суму 37,1 млн доларів. Про це заявив голова 
Держрибагентства Ярослав Бєлов під час брифінгу. 

"Всього протягом минулого (2018 – ред.) року було експортовано 10, 6 тисяч тонн 
риби та рибної продукції на загальну суму 37,1 млн доларів", - сказав Бєлов. За його 
словами, найбільше – 55% експортних поставок риби та інших водних біоресурсів у 2018 
році було здійснено до Молдови, Азербайджану та Білорусі. До країн Європи було 
направлено 32%, а саме до Данії, Німеччина, Франція. Також значні поставки здійснювали 
до Туреччини та Грузії. "В основному експортується риба готова або консервована, така як 
сардини, сардинела, кілька або шпрот. Також, експортується свіже та охолоджене, 
морожене філе та інше м'ясо риб, таке як лосось, судак тощо", - розповів Бєлов. Нагадаємо, 
виробництво консервованої риби зросло за рік на 13%. “В Україні перероблення та 
консервування риби, ракоподібних і молюсків у січні-жовтні поточного року зросло на 13%, 
порівняно з аналогічним періодом 2017 року”, - йдеться у повідомленні Держрибагентства. 
Виробництво промислової рибної продукції зросло майже за усіма товарними позиціями. 
Зокрема, за 10 місяців 2018 року було вироблено: філе рибне в'ялене, солене чи у розсолі 
(крім копченого) – 727 тонн (+23,4% до січня-жовтня 2017 року); риба сушена і в’ялена – 3 
298 тонн (+22,3%); оселедці солоні – 2 607 тонн (+19,1%); риба солона, крім оселедців – 1 
745 тонн (+8,7%); лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений – 388 тонн 
(+33,8%); риба копчена – 3 932 тонни (+0,5%); продукти готові й консерви з оселедця, цілі 
чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті – 2 237 тонн (+60,6%); продукти готові й 
консерви із сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, 
томаті – 12 501 тонна (-2,3%); готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, 
в оцті, олії, маринаді, томаті – 2 806 тонн (-14,2%); готові продукти і консерви з риби, інші – 
9 622 тонни (+17,9%); ікра інших риб – 2 656 тонн (+27%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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На Львівщині відкрили завод  
з переробки меду 

26.02.2019 

У селі Сопошин Жовківського р-ну Львівської обл. відкрили завод з 
переробки меду і продуктів бджільництва. Про це з посиланням на прес-
службу Львівської ОДА передає UBR. 

Підприємство є експортером українського меду, і сприяє підтримці і розвитку 
регіональних бджолярів. Інвестиції в підприємство становлять 20 млн грн. Тут створять 50 
нових робочих місць з хорошою заробітною платою. До складу виробничих потужностей 
підприємства входить цех прийому сировини, цех переробки меду і гомогенізації, склад 
готової продукції, механічна майстерня, котельня з економічними та екологічними 
котлами. Завод виробляє гомогенізований акацієвий, липовий, гречаний, соняшниковий, 
різнотрав’я, і ріпаковий мед. Мед експортується до Польщі, Австрії, Італії, Канади. 
Підприємство має можливість регулярно поставляти поліфлорний (зібраний з різних видів 
рослин) або монофлорний мед (зібраний з одного виду рослин) загальним обсягом до 500-
1000 т. на рік. У планах – створення органічної та промислової пасіки, початок виробництва 
фасованого меду, налагодження виробництва інноваційних лікувально-профілактичних 
засобів на основі продуктів бджільництва і екологічно безпечних препаратів для бджіл. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
Украинский мед экспортируют  

в сорок стран 
28.02.2019 

В последние годы украинские производители меда значительно 
расширили географию поставок своей продукции. Об этом сообщает 
TradeMaster.UA со ссылкой на AgroPort.  

Прогресс очевиден: если в 2012 году украинский мед экспортировали всего в 11 
стран, то по результатам 2018 г. целых 40 стран изъявили желание видеть мед из Украины 
на полках своих магазинов. В частности, мед поставляют в Европу, Японию, США, Ближний 
Восток и Европу. При этом, если в 2012 г. 33% поставок приходилось на трейдеров, а 67% - 
на фасовщиков, то в настоящем времени ситуация изменилась кардинально: больше меда 
поставляется на поставщиков. Мед “разнотравье”, с соотношением фруктозы и глюкозы 
более 1,35, пользуется наибольшим спросом на иностранных рынках. Также популярной 
категорией оказался мед из акации - его прозрачность и легкая консистенция позволила 
продукту найти много поклонников за рубежом. 

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua 
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Верховний Суд задовольнив позов Сбербанку до екс-нардепа 
Лєщінського на $23 млн 

19.02.2019 

Верховний Суд 16 січня відмовився задовольнити касаційну скаргу 
Олександра Лєщінського та залишив без змін рішення Апеляційного суду 
Донецької області від 13.07.2017. 

Мова йде рішення по справі №242/3874/15-ц, яким задоволено позов Сбербанку та 
стягнуто з О. Лещінського як поручителя ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» 23,1 млн 
дол заборгованості за кредитним договором №26-Н/12/24/ЮО-KL від 06.03.2012. Разом з 
тим, 26 грудня Госпсуд Донецької області відмовився прийняти заяву Сбербанку про 
порушення провадження у справі №905/2382/18 про банкрутство ТОВ “Маріупольський 
млинкомбінат” (за даними держреєстру, кінцевий бенефіціар - О. Лєщінський), оскільки 
заявлені банком вимоги (на 602,7 млн грн) за згаданим кредитним договором забезпечені 
заставою майна боржника. Нагадаємо, з О. Лєщінським пов’язують Lauffer Group - одного з 
найбільших агропереробників в Україні (спеціалізується на виготовленні борошна, 
хлібобулочних виробів, масложирових продуктів, консервної та іншої продукції). За даними 
НКЦПФР, 4 березня ПАТ “Одеський коровай” (серед власників істотної участі - О. 
Лєщінський) планує провести позачергові загальні збори акціонерів. У порядок денний 
включені в т.ч. питання про надання згоди на звернення в госпсуд із заявою; про 
порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» (відповідно до вимог Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); 
про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про 
банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів. У травні 2018 році 
Госпсуд Запорізької області в рамках справи №908/130/15-г визнав банкрутом ТОВ 
"Торговий Дім "Золотий Урожай" (пов’язане з Lauffer Group). Відповідне провадження було 
порушене ще в 2015 року (за заявою Златобанку). Тоді ж затверджено реєстр вимог 
кредиторів, у який включено в т.ч. вимоги Сбербанку (794 млн грн), Кредит Дніпро (487 
млн грн), Ощадбанку (1,65 млрд грн). Крім того, суди розглядають справу №902/672/16 
про визнання банкрутом ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай” (за даними держреєстру, 
кінцевий бенефіціар - О. Лєщінський). Відповідне провадження було відкрите в серпні 2016 
року за заявою Укргазбанку (обсяг визнаних вимог - 14,9 млн грн). У ході судового процесу 
про свої кредиторські вимоги до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" заявляли в т.ч. 
Ощадбанк (2,16 млрд грн), ПУМБ (881 млн грн), Сбербанк (656 млн грн), Кредит Дніпро 
(493 млн грн), Дельта Банк (304 млн грн). При цьому Ощадбанк безуспішно домагався 
закриття провадження цій справі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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До 2030 року крохмаль удвічі частіше використовуватимуть  
для виробництва органічного пластику 

20.02.2019 

До 2030 р. обсяг продажів крохмалю у світі зросте до 25-27 млн т. 
щорічно. Основними споживачами будуть Північна Америка, Азія, країни 
ЄС. Такі прогнози озвучив аналітик агрохолдингу «Мрія» Олексій 
Тартаківський. 

Очікується, що у 2030 році 50% виробленого крохмалю споживатиме харчова галузь. 
Частка паперової галузі скоротиться до 15% (прогноз на 2019 рік – 25%). Частки інших 
сфер, які використовують крохмаль, зростуть до 10%. Основним споживачем стане хімічна 
промисловість – переважно для виробництва органічного пластику. За оцінками, які навів 
Олексій Тартаківський, у 2018 році використання крохмалів у світі розподілялося таким 
чином: харчова промисловість (48%): загущувачі, емульгатори; паперова промисловість 
(26%): підвищення стійкості та пружність паперу; фармацевтика (21%): наповнювачі, 
виготовлення капсул; виробництво органічного пластику (наближається до 5%): 
скорочення строку розкладання пластику в природному середовищі. Також крохмаль 
використовується у текстильній промисловості для підвищення міцності нитки. Крохмаль 
у світі виробляють із кукурудзи (73% від загального обсягу), тапіоки, картоплі (по 9%), 
пшениці (7%), іншої сировини (2%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 

Частка картопляного крохмалю у світовій торгівлі  
у 2019-2020 роках зростатиме 

28.02.2019 

Світовий ринок крохмалів  (маніокового, кукурудзяного, 
картопляного і пшеничного та інших) має тенденцію до зростання. Про це 
повідомляє служба новин порталу agrotimes.net  

Так, у 2018 р. обсяги експорту стали рекордними – 9 млн тонн, або 9% від загального 
обсягу виробництва (101 млн тонн). У 2019-20 роках очікується, що обсяги світової торгівлі 
сягнуть понад 10 млн тонн. Про це розповів аналітик агрохолдингу «Мрія» Олексій 
Тартаківський. При цьому частка картопляного крохмалю в світовій торгівлі, за 
прогнозами, зросте з 0,9 млн тонн у 2018 році до 1,3 млн тонн у 2019 і 2020 роках. 
Найдорожчий вид крохмалю у світі –  картопляний. Це пояснюється тим, що він має високу 
в’язкість, тому необхідна менша його концентрація порівняно з іншими видами. У 2018 році 
його ціна була на рівні $702/тонна. Відзначимо, в 2018 році виробництво кукурудзяного 
крохмалю, за оцінками, зросло на 26,5% – до 110 тис. тонн (у 2017 році – 87 тис. тонн). Це 
пов’язано з рекордним урожаєм кукурудзи, підкреслив аналітик агрохолдингу «Мрія» 
Олексій Тартаківський. Відповідно зросте й експорт цього виду крохмалю, і споживання 
всередині країни. Він навів оцінки внутрішнього споживання у 2018 році на рівні 37 тис. 
тонн (у 2017 році – 32 тис. тонн) , експорту – 70 тис. тонн (2017 рік – 61,2 тис. тонн). 
Частково кукурудзяний крохмаль витіснятиме картопляний, зауважив аналітик «Мрії». В 
Україні монополізовано виробництво кукурудзяного крохмалю – близько 90% від 
загального обсягу виробляє одна компанія, наголосив Олексій Тартаківський. Решта 
виробників – дрібні, і не можуть змінити ситуацію на ринку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agronews.ua/node/117666
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В Україні торік на 16,5% зменшилась переробка  
зернових на борошно – Держстат 

20.02.2019 

У 2018 році в Україні на борошно було перероблено на 16,5% менше 
зернових, ніж у 2017 році. Про це повідомляє Державна служба статистики 
України, передає портал ukrinform.ua 

Протягом 2018 р. було перероблено 4,9 млн тонн зернових, що на 4,3% менше ніж, за 
2017 р. З них на борошно перероблено майже 1,8 млн тонн (на 16,5% менше), на крупи – 
202,4 тис. тонн (на 8,6% більше, ніж позаторік), на комбікорми – 1,8 млн тонн зернових (на 
13,2% більше). Найбільше зернових в минулому році було перероблено в Вінницькій обл. – 
724,9 тис. тонн (на 5,4% більше, ніж у 2017 році). На другому місці – Дніпропетровська 
область (650,7 тис. тонн; на 10,6% менше), на третьому – Київська (560,1 тис. тонн; на 13,3% 
більше). Найнижчі показники з переробки зернових, згідно з оприлюдненими даними 
Держстату, в минулому році продемонстрували Донецька (17,3 тис. тонн; на 26,4% менше, 
ніж за 2017 рік), Сумська (26,7 тис. тонн; на 57,8% менше) та Кіровоградська (29,4 тис. тонн; 
на 42% менше) області. Як повідомлялось, за даними Держстату, у 2017 році було 
перероблено 5,1 млн тонн зернових, що на 2,4% більше ніж, за 2016 рік. З них на борошно 
було перероблено 2,1 млн тонн (на 1,5% менше), на крупи – 186,4 тис. тонн (на 9,1% більше, 
ніж у 2016 році), на комбікорми – 1,6 млн тонн зернових (на 4% менше). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Член Спілки "Борошномели України" ТОВ «Мовер Міл»  

ввело в експлуатацію млинзавод 
22.02.0219 

У Черкаській обл. (Тальнівський р-н) введено в експлуатацію завод з 
переробки зернових культур ТОВ «Мовер Міл», яке є членом Спілки 
«Борошномели України».  

Засновник компанії Володимир Мовчан розповів, що на заводі буде виготовлятися 
п’ять видів продукції: борошно трьох видів (вищого гатунку, першого і другого), висівки, 
манка. «Треба не сировину відправляти споживачам, а переробляти. Я побував в Туреччині, 
бачив, де серед скель, де немає жодного колоска пшениці, стоять заводи і переробляють 
пшеницю на борошно. Стоять там інші переробні заводи. Чому ж ми не робимо цього? Тому 
й почали працювати в цьому напрямку», – уточнив він і додав, що добова максимальна 
потужність заводу складає 350 тонн. За його словами, борошно реалізовується по Україні, 
але вже є перші контракти на поставку продукції в Європу. Щодо висівок, то вони швидше 
продаються, ніж борошно. Завод вже має багато заявок на їх купівлю. 

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

 
У 2018 році Куліндорівський КХП отримав  

172,5 млн грн чистого доходу 
27.02.2019 

У 2018 році Куліндорівський КХП (що знаходиться в Одесі та входить 
в систему Держрезерву) отримав 172,5 млн грн чистого доходу. У 4 кварталі 
комбінат отримав надходжень на загальну суму майже 45,3 млн грн.  

«У структурі чистого доходу за рік традиційно комбінат найбільше надходжень 
отримав від виробництва товарів та борошномельного напрямку, адже маємо свою торгову 
марку борошна та активно її реалізуємо, у тому числі й закордон. Дещо менше, але також 
суттєві для комбінату надходження були отримані від виробництва кормів. Для розвитку 
цього напряму комбінат наприкінці минулого року придбав та ввів у експлуатацію на млині 
лінію гранулювання висівок. Тому один з пріоритетів на 2019 рік — діяльність 
підприємства у напрямку виробництва та реалізації кормів. Комбінат має давню історію, ми 
постійно аналізуємо ринок та його потреби, вибудовуємо свою роботу таким чином, що, не 
зважаючи на загалом несприятливі умови в агросекторі країни, у нас є можливість 
ефективно працювати та покращувати свої показники», — прокоментував результат 
підприємства генеральний директор ДП «Куліндорівський КХП» Володимир Березняк. Ще 
одним показником активної та ефективної роботи комбінату є рівень сплачених податків. 
Так, загальна сума сплачених податків Куліндорівським КХП за увесь 2018 рік сягнула 
позначки майже 19 млн грн. Нагадаємо, нещодавно Голова Держрезерву Вадим Мосійчук, 
підводячи підсумки роботи підприємств та організацій системи у минулому році, 
повідомив, що 10 підприємств аграрного напряму Держрезерву за звітний період отримали 
понад 455 млн грн чистого доходу. Загальний обсяг надходжень всіх підприємств та 
організацій системи Держрезерву у 2018 році склав більше 570 млн грн, у модернізацію 
вкладено понад 90 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroperspectiva.com 
 
 

 
 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

В Украине сократятся посевы сахарной свеклы:  
озвучен прогноз 

18.02.2019 

Посевные площади сахарной свеклы в 2018/2019 маркетинговом 
году (МГ, сентябрь–август) составят около 220-230 тыс. га, что почти на 
четверть меньше чем годом ранее.  

Такой прогноз дали аналитики Национальной ассоциации сахаропроизводителей 
Украины "Укрцукор". Заместитель председателя правления Ассоциации Руслана Бутило 
напомнила, что посевная кампания сахарной свеклы начнется через полтора месяца. По ее 
словам, указанная площадь станет самым низким показателем за последние пять лет. "Это, 
соответственно, отразится и на производстве сахара, и на количестве работающих 
сахарных заводов", – отметила она. При этом Бутило не исключила, что ситуация может 
улучшиться, так как часть хозяйств еще не решила, будет ли работать в этом сезоне. 
Напомним, в предыдущем МГ работали 42 сахарных завода, которые изготовили 1,82 млн 
тонн сахара и переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы. Украина уже исчерпала квоты 
на беспошлинные поставки сахара в Европейский Союз: квоты в объеме 20 тыс. тонн были 
закрыты 30 января. Ранее Международная организация по сахару сообщила, что в 
2019/2020 МГ ожидается дефицит сахара. При этом в прошлом году мировые цены на сахар 
упали до самого низкого за десятилетие уровня. 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Кто производит сахар в Украине 
20.02.2019 

В феврале в Украине завершился сезон сахароварения. В ТОП 
крупнейших компаний вошло пять производителей: "Астарта", "Радеховский 
сахар", "Укрпроминвест-Агро", "Свитанок" и "Панда". 

Всего в 2018/2019 маркетинговом году (МГ) работало 42 сахарных завода, которые 
изготовили 1,82 млн тонн сахара и переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы. 
БизнесЦензор совместно с Ассоциацией "Укрцукор" подготовил рейтинг производителей 
сахара и выясинил, кому принадлежат крупнейшие компании. Производство сахара указано 
за 2018/2019 МГ. Агрохолдинг "Астарта-Киев". Производство сахара: 351,98 тыс. тонн. 
Доля в общем производстве: 19,3%. Количество сахарных заводов: 8. Четыре завода 
расположены в Полтавской области, два – в Харьковской, по одному – в Винницкой и 
Хмельницкой областях. Владелец: Виктор Иванчик, кипрская компания "Анкор 
Инвестментс Лимитед". Астарта – вертикально интегрированный агрохолдинг. Основными 
направлениями бизнеса являются: выращивание свеклы, зерновых и масличных, 
производство сахара, молока и мяса. С августа 2006 года акции "Астарты" торгуются на 
Варшавской фондовой бирже. Компания "Радеховский сахар". Производство сахара: 
335,48 тыс. тонн. Доля в общем производстве: 18,4%. Количество сахарных заводов: 5. 
Учредитель: компания Pfeifer & Langen Investments (Польша). Бенефициары: Владимир 
Матковский, Pfeifer & Langen International B.V. Pfeifer & Langen – семейная компания, 
основанная в 1870 году в Германии. Является одним из крупнейших производителей сахара 
в Европе. Владеет 5 сахарными заводами в Германии, долями в предприятиях в Польше, 
Румынии, Италии, Венгрии, Словении и Чехии. С 2010 года компания Pfeifer & Langen 
Inwestycje владеет долей в размере 100% уставного капитала ООО "Радеховский сахар". 
Компания "Укрпроминвест-Агро". Производство сахара: 291,77 тыс. тонн. Доля в общем 
производстве: 15,5%. Количество сахарных заводов: 2. Владелец: президент Украины Петр 
Порошенко. Входит в пятерку самых богатых украинцев. Ключевыми активами президента 
являются: группа "Проминвест" и кондитерская корпорация Roshen. Также он владеет "5 
каналом" и телеканалом "Прямой". Компания "Свитанок". Производство сахара: 110,50 
тыс. тонн. Доля в общем производстве: 6,1%. Количество сахарных заводов: 2. Владелец: 
Татьяна Засуха, народный депутат Верховной Рады 4-6 созывов, супруга экс-главы 
Киевской облгосадминистрации Анатолия Засухи (в 1996-2005 годах). Агрофирма 
"Свитанок" занимается выращиванием зерновых и технических культур, разведением 
крупного рогатого скота, овец, коней, переработкой мяса, выпечкой хлебобулочных 
изделий, производством сахара и макарон. Также Татьяне принадлежит детский сад 
"Свитанок" в Лосятине, Васильковского района, Киевской области. Компания "Панда". 
Производство сахара: 65,3 тыс. тонн. Доля в общем производстве: 3,6%. Количество 
сахарных заводов: 2. Владелец: Геннадий Бобов, народный депутат Верховной рады 7-8 
созывов от партии "Видродження". "Панда" основана в 1999 году. Земельный банк – 59 тыс. 
га. В группу входят: "Селищанский сахарный завод", "Цибулевский сахарный завод", 
"Тальновский сахарный завод" и "Корсунь-Шевченковское хлебоприемное предприятие". 

Рейтинг сахарных заводов в 2018-2019 МГ >>>                                           © Элина Редих 

По материалам biz.censor.net.ua 
 

Торгові війни Трампа обрушили цукрову  
промисловість України 

21.02.2019 

Спадний ціновий тренд на цукор на світових ринках боляче вдарить по 
українських виробниках, пише UBR. Вже зараз вирощувати цукровий буряк стало 
просто невигідно, а фермери змушені переорієнтуватися на інші культури. 

Експерти прогнозують скорочення посівних площ на чверть, що в свою чергу 
завдасть удару по переробній промисловості – робота не менше восьми цукрових заводів 
може бути припинена вже цієї осені. Спусковим гачком у цьому процесі стало неодноразове 
підвищення облікової ставки ФРС, яке обвалило валюти найбільших експортерів.  

Чому падають ціни. Вартість цукру знижується ось вже кілька поспіль. З вересня 
2016 року ціни  контрактів на лондонській біржі впали майже у 2 рази з 600 $/тонна до 360 
$/тонна. Багато в чому це пов'язано з кризою перевиробництва. Однак не менший вплив на 
неослабний тренд має, на думку аналітиків ФАО, знецінення бразильського реала і 
індійської рупії минулої осені. «Девальвація національних валют країн – об'єктивний 
процес. В минулому році різко почали змінюватися настрої міжнародних інвесторів. Вони 
були налякані торговими війнами, невизначеністю в політиці США, тому стали вилучати 
свої вкладення з регіонів, які здавалися їм найбільш небезпечними. То в Бразилії відбулася 
політична криза, в Індії також були проблеми політичного характеру з сусідніми країнами, 
причому ці держави піддавалися критиці з боку США. Паралельно ФРС стала піднімати 
облікову ставку, що тільки прискорило процеси», - проаналізував виконавчий директор 
Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко. Зважаючи на те, що Індія і Бразилія є 
найбільшими постачальниками цукру на світові ринки, девальвація валют призвела до 
здешевлення їх цукру і подальшої глобальної ланцюгової реакції, внаслідок чого ціна на 
заваленому солодким товаром ринку обвалилася. Це сильно вдарило по всіх цукрових 
експортерах, в тому числі і по Україні. «За 2018 рік було експортовано майже 585 тис. тонн 
цукру з України, що на 2%, або 14,5 тис. тонн менше, ніж у 2017 році. У той же час у ціновому 
вираженні експорт цукру знизився на 23%, або на $63,6 млн. Така велика різниця між 
змінами в натуральному і вартісному вираженні, свідчать про те, що значно просіла ціна 
цукру на світовому ринку. Так, якщо в 2017 році середня ціна реалізації цукру за кордон 
склала $467,4/тонна, то в 2018 році — вже 370,2/тонна, тобто на 21%», – проаналізувала 
експерт аграрних ринків асоціації Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) Дарина 
Гриценко. Посіви скорочуються, заводи закриваються. Ціни на цукор на внутрішньому 
ринку в силу нерозривно пов'язані з світовими, тому зниження вартості на стратегічний 
харчовий продукт (цукор є одним з найпоширеніших консервантів), зрозуміло, дуже радує 
простих українців. Проте в середньостроковій перспективі цей тренд неминуче вдарить по 
фермерам, що вирощують цукрові буряки. В асоціації «Укрцукор» прогнозують, що посівні 
площі під цією культурою в 2019 році скоротяться до 220-230 тис. га проти 280 тис. га в 
2018 році. Причина проста – вирощувати буряк стало невигідно, адже в той час, як падають 
закупівельні ціни, собівартість виробництва тільки зростає. «Якщо експорт скорочується, 
то ми виробляємо більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку. Профіцит вдарив 
фінансово по фермерам, значна частина яких вже кілька років не може отримати достатньо 
високу ціну за цукрові буряки. У свою чергу дефіцит сировини призведе до того, що 
виробники цукру не зможуть запустити всі цукрові заводи до наступного маркетингового 
року. Орієнтовно працювати не стануть як мінімум 8 заводів», – прокоментувала заступник 
голови правління асоціації «Укрцукор» Руслана Бутыло. Закуповувати за кордоном. Утім, 
експерти заспокоюють – зродукту на складах предостатньо і панікувати підстав зараз 
немає. Однак втрата посівних площ при збереженні зовнішньої кон'юнктури веде цукрову 
промисловість в «лихі» 90-ті. «Такі експортери цукру, як Індія, мають підтримку держави. 
Це нормально: два роки підтримують виробника, потім п'ять років він заробляє гроші 
державі. У 2017 році у нас теж була державна підтримка, коли Україна виробила понад 2 
млн тонн цукрових буряків і багато експортувала, а в 2018 році цієї підтримки вже не було. 
Але хто буде вирощувати цукрові буряки та виробляти цукор собі в збиток? Ніхто. Тому ми і 
маємо просідання в 2018 році, а 2019 рік впаде ще сильніше. Наскільки сильно – остаточно 
стане зрозуміло в травні. Але якщо ситуація не зміниться, то в кінцевому підсумку 
доведеться, як вже було у 90-ті роки, завозити цукор з-за кордону. У цьому випадку він 
додатково подорожчає на вартість логістики, тобто приблизно на 15-20%», – розповів 
голова правління асоціації «Укрцукор» Андрій Дикун. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroreview.com 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2644525-v-ukraini-torik-na-165-zmensilas-pererobka-zernovih-na-borosno-derzstat.html
http://ukrmillers.com/muka/chlen-spilki-boroshnomeli-ukrajini-tov-mover-mil-vveli-v-ekspluatatsiyu-mlinzavod
http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/25422
https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-sokratyatsya-posevy-saharnoy-svekly-ozvuchen-prognoz-1223452.html
https://biz.censor.net.ua/resonance/3112543/kto_proizvodit_sahar_v_ukraine
https://agroreview.com/news/torhovi-vijny-trampa-obrushyly-cukrovu-promyslovist-ukrayiny
https://talnoe.flagma.ua/uk/prodam-muku-o4579064.html
http://www.bogumyla.odessa.ua/
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Київський маргариновий завод планує  
розширити виробництво 

20.02.2019 

У 2019 році Київський маргариновий завод планує розширити 
виробництво маргарину вагового та харчових жирів. Про це повідомляє 
он-лайн портал новин proagro.com.ua 

Як повідомляє сайт "ПроАгро Груп" з посиланням на повідомлення компанії, також 
підприємство планує розвивати нові канали дистрибуції продукції, зокрема, за рахунок 
постачання до країн ЄС, Африки й Азії. "Ми плануємо посилити свої позиції на ринку 
завдяки підвищенню глибини та якості переробки жирової сировини й оптимізації 
виробничих і логістичних витрат. Цього року 20 років ТМ "Олком" і 70 років із початку 
діяльності підприємства, і наші плани - збільшити частку на ринку маргаринів і харчових 
жирів до 13%, на ринку майонезу - до 4,5%, гірчиці - до 3,2% і зберегти свою позицію в ТОП-
10 виробників рослинної олії в Україні", - зауважили в компанії. 

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

 
Дельта Вилмар СНГ: хозяйственная деятельность  

компании не заблокирована 
20.02.2019 

Хозяйственная деятельность компания «Дельта Вилмар СНГ» не 
заблокирована. Об этом службе новостей портала Latifundist.com сообщил 
источник в компании, пишет издание. 

«Мы работаем в нормальном режиме, хозяйственная деятельность не заблокиро-
вана», - говорит собеседник. Судом остановлена не хозяйственная деятельность «Дельта 
Вилмар СНГ», а только перевалка на 4 причале. При этом решение суда еще не вступило в 
силу, и компания намерена его оспаривать. Решение экологов, по словам источника, 
связано со вступлением в силу закона об оценке влияния на окружающую среду. Документ 
предусматривает, что такая оценка должна проводиться на объектах, которые начали 
строить или модернизировать после вступления закона в силу. При этом источники в 
компании утверждают, что на их мощностях не проводилось строительство или 
модернизация со времени вступления в силу этого закона.Напомним, что Госинспекция 
Украины сообщила, Одесский окружной административный суд приостановил 
хозяйственную деятельность компании «Дельта Вилмар СНГ» в связи с нарушением ею 
экологического законодательства. 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 

 
Агропромкомпания "Кернел" купила 6% акций  

промышленной группы ViOil 
20.02.2019 

Одна из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" купила 
5,85% акций промышленной группы ViOil, сообщил "Кернел" на Варшавской 
фондовой бирже. Об этом пишет fixygen.ua 

"Одна из дочерних компаний (группы "Кернел" – ИФ) приобрела 5,85% акций ViOil 
Holding Ltd – холдинга, управляющего двумя многосемянными маслоэкстракционными 
заводами с годовой мощностью переработки 1,1 млн. тонн семян подсолнечника и сетью 
силосов в Западной Украине. В рамках сделки "Кернел" заключил традиционное 
акционерное соглашение с акционерами ViOil", - говорится в сообщении на сайте биржи. 
Промышленная группа ViOil создана Виктором Пономарчуком в 2006 году на базе аграрных 
активов промышленной группы "КМТ". Группе ViOil принадлежит 13 зернохранилищ 
общей мощностью 360 тыс. тонн. Мощность двух ее масложировых комбинатов – 
Винницкого и Черновицкого – 1,1 млн тонн семян масличных в год. Продукцию группа 
экспортирует более чем в 60 стран. ViOil в 2011 г. планировала осуществить IPO на 
Варшавской фондовой бирже через холдинговую компанию VIOIL Holding S.A., однако 
отложила его ввиду неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Как сообщалось ранее, 
"Кернел" в феврале-2019 приобрел ж/д оператора "Рейл Транзит Карго Украина" ("РТК 
Украина") за $64 млн. Также компания планирует в 2019 году ввести в эксплуатацию 
второй для компании зерновой терминал в Черноморске TransGrainTerminal мощностью 4 
млн тонн зерна в год, а в 2021 году – запустить завод по переработке масличных в 
Старокостантиновском районе Хмельницкой области мощностью 1 млн тонн в год с ТЭЦ 
мощностью 22 МВт на подсолнечной шелухе. К концу 2020 года "Кернел" планирует 
уставить аналогичные ТЭЦ на всех своих заводах, их общая мощность составит 72 МВт. 
Общая стоимость проекта по расширению бизнеса – около $519 млн. "Кернел" завершил 
2018 финансовый год (ФГ, июль-2017 - июнь-2018) с чистой прибылью в $55,95 млн, что в 
3,2 раза меньше, чем в 2017 ФГ. Выручка за этот период выросла на 10,8% - до $2,403 млрд, 
EBITDA сократилась на 30,3%, до $222,5 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Фонд гарантирования вкладов задешево продает  

масложиркомбинаты в Одессе и Черноморске 
21.02.2019 

Ряд предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции 
продает в Одесской области Фонд гарантирования вкладов физических лиц. 
Об этом сообщает dumskaya.net 

Речь идет о пуле активов общей балансовой стоимостью почти 5 млрд грн, которые 
были в залоге у лопнувшего «Дельта-Банка». Среди них - некогда крупнейший в регионе 
Одесский масложиркомбинат на Среднефонтанской улице, масложировой комбинат в 
Черноморске, а также земельный участок площадью 5,43 га возле Черноморского порта, где 
планировалось строительство морского зерноперегрузочного комплекса. Аукцион пройдет 
по голландской системе – с поэтапным снижением цены в течение дня. Стартовая цена лота 
составит более 897 млн грн. Это 20% от балансовой стоимости объектов. Ранее активы 
выставлялись на торги через систему «ProZorro.Продажи» по балансовой стоимости, но 
покупателей на них не нашлось. Отметим, что оба масложиркомбината принадлежали экс-
депутату облсовета Василию Калашникову, который взял под залог предприятий большие 
кредиты, а потом обанкротил их. Одесский масложиркомбинат основан в начале XX в. 
Производил маргарины, кулинарные, кондитерские жиры, подсолнечное масло и майонез 
под торговой маркой «Сонячна долина». Как известно, среди украинских производителей 
масложировой продукции, ОАО «Одесский масложиркомбинат» занимал место в тройке 
лидеров. В частности, второе место – по объемам выпуска маргариновой продукции и 
третьи места – по объемам производства майонеза и саломаса. Продукция ОАО «Одесский 
масложиркомбинат» выпускается под торговой маркой «Сонячна Долина». Производство 
включает: маргариновый цех, где производится маргариновая продукция и майонез; цех 
гидрогенизации жиров, который обеспечивает маргариновое производство основным 
сырьем – саломасом – продуктом гидрогенизации растительных жиров; -цех рафинации и 
разлива масла, в котором происходит процесс очистки нерафинированного масла, 
используемого как основное сырье для производства маргарина и майонеза, а также для 
разлива в ПЭТ-тару для конечных потребителей. 

Читать полностью >>>  
По материалам dumskaya.net 

 
 
 

Для органической продукции «Укролии» открывается  
американский рынок 

27.02.2019 

Органическое подсолнечное масло ТМ GARNA ORGANICA, которое 
изготавливается на мощностях ООО «Укролия Органик» (Полтавская обл.), 
подтвердило американскую органическую сертификацию USDA NOP. 

В соответствии уровня сертификации USDA органическое подсолнечное масло 
GARNA ORGANICA имеет уровень «100% organic», который означает, что продукт был 
изготовлен исключительно из натурального органического сырья. На упаковке продукта 
будет ставиться маркировка USDA. Наличие сертификата NOP увеличивает экспортные 
возможности компании «Укролия» и открывает рынки США и Канады для реализации 
органических продуктов. По ожиданиям, ежемесячно под ТМ GARNA ORGANICA «Укролия» 
будет поставлять 360 тонн органического подсолнечного высокоолеинового масла, 100 
тонн органического подсолнечного масла и 460 тонн органического подсолнечного жмыха. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Производство подсолнечного масла восстановилось  

до рекордного уровня 
28.02.2019 

В январе 2018/19 сезона крупные и средние предприятия Украины 
произвели 484,4 тыс. тонн подсолнечного масла, что почти на 10% больше 
по сравнению с прошлым месяцем (536,8 тыс. тонн). 

Кроме того, в текущем сезоне январский максимум поднят на новый уровень, 
отмечают аналитики УкрАгроКонсалт. В целом с начала 2018/19 сезона (сентябрь-январь) 
производство подсолнечного масла превысило рекорд 2016/17 сезона (2477,2 тыс. тонн) на 
0,6% и составило 2493,3 тыс. тонн. Годом ранее данный показатель был на уровне 2247 
тыс. тонн. Отметим, Украина в январе 2019 года экспортировала 518,793 тыс. тонн 
растительных масел (коды УКТВЭД 1507-1515) на $346,56 млн. Об этом свидетельствуют 
данные таможенной статистики, обнародованные Государственной фискальной службой 
(ГФС) Украины. В частности, экспорт подсолнечного, сафлорового и хлопокового масел 
(код УКТВЭД 1512) составил 495,611 тыс. тонн на $331,744 млн. Крупнейшие поставки 
осуществлены в Индию — на $126,107 млн (38% экспорта товарной позиции в денежном 
выражении), Китай — на $37,158 млн (11,2%), Нидерланды — на $33,643 млн (10,1%). 
Экспорт в другие страны составил $134,836 млн (40,6%). Удельный вес товарной позиции в 
общем объеме экспорта в денежном выражении составил 8,2%. Экспорт соевого масла (код 
УКТВЭД 1507) составил 21,909 тыс. тонн на $13,45 млн. Украина в январе 2019 года 
импортировала 17,582 тыс. тонн растительных масел на $12,585 млн. В частности, импорт 
пальмового масла (код УКТВЭД 1511) составил 16,342 тыс. тонн на $10,73 млн. По данным 
ГФС, экспорт растительных масел в 2018 году сократился по сравнению с 2017 годом на 1% 
— до 5,955 млн тонн, экспорт в денежном выражении снизился на 2,6% — до $4,39 млрд. 
Импорт растительных масел в 2018 году увеличился на 5,9% — до 238,722 тыс. тонн, 
импорт в денежном выражении сократился на 0,9% — до $192,734 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
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Названы ТОП-10 экспортеров молочных  
продуктов 

20.02.2019 

Совет по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) назвал лидеров 
по экспорту молочных продуктов в 2018 г. Об этом сообщает служба 
новостей портала ukragroconsult.com 

Среди реализованной за границу продукции рассматривались сыры, сливочное 
масло, сгущенное молоко, йогурты и кефир, говорится в сообщении UFEB. Так, сливочное 
масло в 2018 г. больше всего экспортировала компания «Доменик». Ее доля в общем 
отечественном экспорте составляла 10,9%. На втором месте - «Славия» с долей 8,4% и на 
третьем «Рошен» - 8,2%. Сыры в прошлом году больше всего продала за границу компания 
«Комо» - 23,7%. На втором месте с существенным отрывом по объемам экспортируемых 
сыров - компания «Лакталис» (14,8%). Третья - «Шостка» с долей 12,6%. Сгущенное молоко 
и сливки на внешние рынки больше всего поставляла компания «Рошен» - 22,20%. За ней с 
большим отрывом идут «Ичнянский молочно-консервный комбинат» (14,40%) и 
«Белоцерковская агропромышленная группа» (7,60%). Почти половина кефира и йогуртов 
за границу ушла с «Лакталис-Украина» - 42%. Со значительным отрывом на втором месте 
оказалась «Фуд девелопмент» - 14,1%. На третьем месте - «Клуб сыра» - 11,4%. 

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам ukragroconsult.com 

 
Компания "Вимм-Билль-Данн Украина" получила  

170 млн грн чистой прибыли 
27.02.2019 

ЧАО "Вимм-Билль-Данн Украина" (Киевская обл.), входящее в состав 
PepsiCo, в 2018 году получило 169,5 млн грн чистой прибыли против 41,9 
млн грн чистого убытка за 2017 год.  

Согласно объявлению в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении 8 
апреля годового собрания акционеров, активы предприятия за прошлый год выросли на 
6,5% - до 1,15 млрд грн. Текущие обязательства "Вимм-Билль-Данн Украина" сократились 
на 11,1% - до 851,6 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - на 6,3%, до 686,4 млн 
грн. Нераспределенная прибыль ЧАО в прошлом году составила 59,8 млн грн по сравнению 
с 29,8 млн грн непокрытого убытка в 2017 году. Компания "Вимм-Билль-Данн Украина" – 
крупный производитель молочной продукции, входит в семью одного из крупнейших 
производителей продуктов питания и напитков PepsiCo. Крупнейшими брендами 
компании в Украине являются "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, 
"Слов'яночка", "Агуша", холодный чай Lipton Ice Tea, Lay's, "ХрусTeam", минеральная вода 
"Ессентуки" и "Аква минерале". PepsiCo в Украине занимается переработкой фруктов, 
овощей и сырого молока. Компании принадлежат пять предприятий: завод по переработке 
фруктов, овощей и производству соков (Николаевская обл.), завод по производству соков, 
газированных напитков и холодного чая (Николаевская обл.), Харьковский молочный 
комбинат (Харьков); Киевский молочный завод (Киевская обл.), где также находится 
предприятие по производству детского питания "Агуша", запущенное в 2012 году. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Великий експортер рибопродуктів ТОВ «Кліон»  
системно порушує закони 

21.02.2019 

З 2005 року розпочав свою діяльність найбільший український 
імпортер риби та морепродуктів компанія «Кліон», яка в 2014 році 
забрендувала ТМ «Velladis». Про це пише zp-fakty.net.ua 

Наразі «Кліон» має розгалужену мережу з 7 філій, які розташовані: в Києві, Харкові, 
Одесі, Львові, Рівному, Вінниці. А головний офіс, керівником якого є Володимир Савенко, 
розмістився в Запоріжжі. Попри бурхливу діяльність компанії, «Кліон» назбирав низку 
судових процесів, які звитяжно тривають протягом 10-річчя. Приміром, у 2017 році було 
відкрите кримінальне провадження за ст. 212 частина 3 «Ухилення від сплати податків, 
зборів та інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах» КК України. За 
відкриттям кримінального провадження пішли одночасні обшуки філій і складів 
підприємства в Запоріжжі, Одесі, Харкові, Києві, Рівному, інших містах. Обшуки проводили 
за домашніми адресами співробітників та керівників. Так, «Кліон» в період 2013-17 р.р. 
імпортував на територію України від постачальників-нерезидентів (Норвегія, Росія, 
Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена і ікра лососева), але з метою заниження 
митної вартості здійснив розмитнення товару за заниженими цінами, вказавши в митних 
деклараціях в якості постачальників компанії Gold Fish Export Inc (Панама) і Pontevedra 
Ventures AG (Панама). Згідно з матеріалами кримінального провадження, ці дії призвели до 
ухилення від сплати ПДВ на суму 3,13 млн грн, і митних платежів на суму 820,62 тис. грн. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zp-fakty.net.ua 
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В Україні може з’явитися завод з переробки  
китайського солодкого перцю 

13.02.2019 

Компанія “Натур світ” планує збудувати завод, де перероблятиме 
на барвник червоний солодкий перець. Про це в інтерв’ю seeds.org 
розповів представник компанії Ігор Андрієнко. 

За його словами, завод стане першим таким в Україні. Для переробки 
використовуватимуть китайський гібрид солодкого перцю. Врожай скуповуватимуть у 
фермерів. “Даний вид паприки на технічні цілі раніше ніхто не вирощував в нашій країні. І 
зараз є унікальна можливість створити новий попит і абсолютно новий ринок в овочевому 
сегменті. Це дасть сільгоспвиробнику культуру, просту в вирощуванні, зі стабільно 
зростаючим обсягом попиту на неї, з ціною закупівлі, прив’язаною до стабільної валюти і, 
що також важливо, без вимог «супермаркету» до виду готової продукції”, – розповів 
Андрієнко. У 2018 р. компанія провела тестове вирощування перцю в 5 областях України – 
Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській. Китайський гібрид 
потребує мінімільної досушки.Перець висихає прямо на стеблі, розповідає Андрієнко. Тому 
на дорогу сушильну лінію витрачатись не доведеться. Стручок такого перцю – 
тонкостінний. Відсоток сухих речовин в ньому доходить до 20%. Він солодкий і його можна 
вирощувати поряд з іншими сортами солодкого перцю без побоювання того, що у них при 
перезапиленні з’явиться «гіркота», додає представник компанії. Розрахункова 
рентабельність вирощування такого перцю для фермера становить близько 75%. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agro.guide 
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У 2018 виробництво майонезу оновило  
антирекорд 

17.02.2019 

Календарний рік завершився для виробників майонезу з 
відставанням від минулого року на 5%, випуск склав 122,5 тис. тонн проти 
125,5 тис. тонн, ставши мінімальним показником.  

На ринку майонезу у 2018 році, починаючи з вересня, спостерігався сезонний ріст 
виробництва майонезу. Так, в грудні випуск майонезу великими і середніми 
підприємствами в Україні відновився до максимального рівня з початку 2018 року і склав 
13,9 тис. тонн, однак на 5% нижче за показник за грудень 2017 року. Нагадаємо, 
український ринок майонезу орієнтований на внутрішнього споживача, що і стало 
причиною зниження виробництва. З одного боку, скорочення споживання майонезів і 
соусів є індикатором зниження рівня доходів населення, з іншого боку, впливає 
популяризація здорового способу життя та споживчі переваги. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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В Украине производят все меньше хлеба, цена  
на который выросла на 4,5% 

26.02.2019 

В январе 2019 г. пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал 
на 4,5% по сравнению с декабрьскими ценами. Об этом свидетельствуют 
данные Государственной службы статистики Украины.  

Эксперты связывают подорожание хлеба с увеличением цен на составляющие: муку, 
сахар, яйца, масложировую продукции, а также ростом цен на энергоносители и горюче-
смазочные материалы. Эксперты отмечают также общую тенденцию к снижению 
производства хлебобулочных изделий, которая характерна для отрасли в последнее 
десятилетие. Аналитики компании Pro-Consulting говорят: "Одной из главных проблем 
рынка является наличие значительного объема теневого сегмента. Согласно данным 
официальной статистики, объем производства хлебобулочных изделий ежегодно 
снижается, хотя сами операторы часто утверждают обратное. Эти обстоятельства вместе с 
изменением тенденций потребления приводят к ежегодному сокращению емкости рынка в 
пределах 5-10%". Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе рынок ХБИ 
будет продолжать текущие тенденции. На уменьшение рынка хлеба будет влиять снижение 
спроса из-за сокращения численности населения и уровня потребления хлеба. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
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Киевская фабрика Roshen увеличила  
прибыль в 4 раза 

22.02.2019 

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2018 г. увеличило 
чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2017 годом – до 11,1 млн грн, 
говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия НКЦБФР. 

Согласно сообщению, компания планирует направить 5% прибыли на пополнение 
резервного капитала, а 95% оставить нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 
года киевская фабрика "Рошен" не намерена. Кроме того, акционеры компании рассмотрят 
вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн - до 505,8 млн грн 
путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций 
номинальной стоимостью 0,25 грн/шт. Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине 
производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую 
(Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой 
области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две 
производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую 
фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Корпорация производит около 320 
видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, 
печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. … 

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

 
Кондитерский рынок сократился: какие сладости активнее  

всего производят в Украине 
28.02.2019 

Рынок кондитерских изделий в Украине немного сократился по 
итогам 2018 г. – за счет уменьшения внутреннего потребления сладостей. 
Об этом свидетельствуют данные Pro-Consulting.  

В то же время экспорт и импорт "кондитерки" продолжил расти. "Сокращение 
произошло в основном за счет мучных кондитерских изделий, в то время как остальные 
группы продолжили рост. Такой ситуации на рынке мучных кондитерских изделий 
поспособствовало повышение цен основных видов сырья мучных кондитерских изделий, к 
примеру, пшеничной муки. Еще одним неблагоприятным фактором стало уменьшение 
объемов производства маргарина в 2018 году на 9%", – поясняют аналитики. В структуре 
производства кондитерских изделий в Украине в натуральном выражении более половины 
(55,3%) занимают различные мучные изделия. Шоколад и продукты с содержанием какао 
вместе составляют долю в 23,6%. В денежном же выражении ситуация несколько иная. 
Наибольшую выручку от продаж генерируют шоколадные плитки – 26,6%, печенье – 19,5% 
и шоколадные конфеты – 17,3%. Шоколад также демонстрирует самый динамичный рост 
(29,8% в 2018 году) среди других кондитерских изделий и входит в тройку продуктов с 
наибольшим вкладом в развитие рынка продовольственных поваров повседневного 
спроса. При этом Украина стала активнее "кормить" иностранцев шоколадом. "В Украине 
можно прогнозировать дальнейшее увеличение объема рынка кондитерских изделий за 
счет повышения покупательной способности населения. Росту выпуска продукции будет 
также способствовать расширение географии и количественных характеристик экспорта. 
Упрочить позиции на внутреннем и международном рынках отечественным кондитерским 
компаниям поможет совершенствование технологии производства и расширение его 
ассортимента", – резюмируют аналитики. 

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 

 
"Конти" Колесникова сократила  

убыток на треть 
01.03.2019 

ПАО "Производственное объединение "Конти" (Донецкая обл.) в 
2018 году получило чистый убыток в размере 62,7 млн грн, что на 32% 
меньше, чем годом ранее (92,4 млн грн).  

Согласно сообщению о проведении собрания акционеров 19 апреля, активы 
компании за год составили 2,45 млрд грн (+1%). Нераспределенная прибыль "Конти" в 
прошлом году снизилась на 12% – до 424,9 млн грн, долгосрочные обязательства - на 19%, 
– до 188 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли на 9% - до 1,47 млрд 
грн.Суммарная дебиторская задолженность ПАО за год увеличилась на 11% – до 531 млн 
грн. Компания не планирует выплачивать дивиденды. ПАО "Производственное 
объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Основными 
производственными активами являются Донецкая, Константиновская, Горловская 
кондитерские фабрики, две фабрики в Курске (РФ). Основные торговые марки - Amour, 
Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Основным бенефициаром "Конти" 
является Борис Колесников. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Підприємиця розповіла, як відкрила  
власну марку кави 

20.02.2019 

Щоб відкрити компанію з обжарювання кави, треба понад 250 тисяч 
гривень.  Про це Gazeta.ua розповідає Анфіса Ніколаєва зі Слов'янська, вона 
у 2017 році відкрила торгову марку "CoffeeTobi". 

На підготовку та оформлення торгової марки пішло близько пів року. Цим займались 
особисто Анфіса у Торгово-промисловій палаті. За цей час також знайшли та домовились з 
посередником для організації постачання кави. Спілкувалась з представниками у Скайпі та 
електронною поштою. Фірма-посередник займається розмитненням зерна, та робить 
сертифікати якості продукції. На старті вклали 250 тисяч гривень. Обладнання принципово 
купували харківської фірми. Обрали ростер – спеціальну машину для обсмаження кави з 
чотирма електротентами. На ній можна контролювати ступінь обжарювання кавового 
зерна через комп'ютер. Процесом обжарювання займається окремий спеціаліст, якого 
Анфіса направляла на навчання до Харкова. Зараз у асортименті 12 сортів кави від 25 до 52 
гривень за 100 грамів. Є також зелений та чорний чай з різними ароматами від 25 до 53 
гривень за 100 грамів. Пропонують також какао, шоколад та розчинну каву 20-22 гривень 
за 100 грамів. По Слов'янську та Краматорську роблять доставки замовлень до клієнтів. У 
інші міста можуть надіслати поштою. "Здивувало, що багато заправок, магазинів та офісів 
розуміють необхідність робити каву гарної якості. Ми пропонуємо їм в оренду кавові 
машини з нашою кавою. Якщо беруть від 5 кілограмів кави – оренда безкоштовна. Якщо 
один кілограм – оренда 300 гривень на місяць, - розповідає Анфіса, - Важко починати на 
Донецькому регіоні, ще не привита кавова культура. Люди звикли до розчинної "Чорної 
карти" чи "Нескафе". ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gazeta.ua 
 

 

https://zp-fakty.net.ua/society/velikij-eksporter-riboproduktiv-tov-klion-sistemno-porushue-zakoni
https://agro.guide/v-ukraini-mozhe-z-iavytysia-zavod-z-pererobky-kytaiskoho-solodkoho-pertsiu-1644/
http://www.agravery.com/uk/posts/show/u-2018-virobnictvo-majonezu-onovilo-antirekord
https://delo.ua/business/v-ukraine-nabljudaetsja-snizhenie-proizvodstva-h-350499/
https://biz.censor.net.ua/news/3113212/kievskaya_fabrika_roshen_uvelichila_pribyl_v_4_raza
https://www.segodnya.ua/economics/business/konditerskiy-rynok-sokratilsya-kakie-sladosti-aktivnee-vsego-proizvodyat-v-ukraine-1228350.html
https://biz.censor.net.ua/news/3114390/konti_kolesnikova_sokratila_ubytok_na_tret
https://gazeta.ua/articles/settlers/_pidpriyemicya-rozpovila-yak-vidkrila-vlasnu-marku-kavi/886131
http://ukrhlibprom.org.ua/
http://kliongroup.com/
http://roshen.com/
http://www.konti.com/ru
https://www.facebook.com/pages/category/Food---Beverage/CoffeeTobi-377672982726409/
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ТМ «Боржоми» призывает быть 
 собой в новой кампании 

22.02.019 

ТМ «Боржоми» запустила новую коммуникацию, в основе которой – 
уникальность и неповторимость каждого человека. Об этом сообщает 
служба новостей он-лайн издания mmr.ua 

Новая платформа сконцентрировалась на характере человека, ведь это то 
уникальное, что присуще каждому человеку и позволяет почувствовать себя особенным.  
Быть с характером значит следовать своим интересам, умениям, желаниям, не обращая 
внимания на стереотипы и предрассудки. Серия видеороликов была разработана с учетом 
интересов аудитории бренда: короткие и динамичные для более молодой аудитории 
банки. Более содержательные для основной аудитории продукта. Все они иллюстрируют, 
как ярко проявляются черты характера в разных жизненных ситуациях. Визуальные 
сюжеты подчёркивают, что неповторимость каждого кроется в деталях. «Боржоми» – 
особенная вода, вода с характером, и такими же мы видим наших потребителей, – говорит 
Оксана Панкина, менеджер по маркетингу IDS Borjomi International. … 

Читать полностью >>>  
По материалам mmr.ua 
 

 
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
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Производство водки в Украине  
за три года упало на 32% 

22.02.2019 

За 2015-2018 годы производство водки (без учета крепких спиртных 
напитков) сократилось на 31,8% или на 5,91 млн дал – до 12,69 млн дал. Об 
этом сообщили в Государственной службе статистики. 

В частности, в 2018 г. по сравнению с 2017 годом производство водки уменьшилось 
на 7,1%, или на 0,97 млн дал до 12,69 млн дал. В 2017 году по сравнению с 2016 годом 
производство водки уменьшилось на 17,6%, или на 2,92 млн дал – до 13,66 млн дал. В 2016 
году по сравнению с 2015 годом производство водки уменьшилось на 10,9% или на 2,03 
млн дал – до 16,58 млн дал. В 2015 году по сравнению с 2014 годом производство водки 
уменьшилось на 13% или на 2,78 млн – дал до 18,6 млн дал. … 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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В Україні створено першу асоціацію з реєстрації та  
контролю географічних зазначень для вина 

19.02.2019 

В Україні створили першу асоціацію виробників вина, що 
опікуватиметься розвитком зони виноробства, реєстрацією та контролем 
географічних зазначень для вина. 

Установчі збори Асоціації виноградарів та виноробів «Придунайська Бессарабія» в 
селі Криничне на Одещині. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці проекту 
«Географічні зазначення в Україні». Першим стане вино з географічним зазначенням 
«Ялпуг» – за назвою озера Ялпуг в Одеській області, яке й визначає відповідний теруар. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами seeds.org.ua 

 
ЧАО "Болградский винодельческий завод" получило  

1,4 млн грн чистого убытка 
28.02.2019 

ЧАО "Болградский винодельческий завод" (Одесской обл.) в 2018 г. 
получило 1,4 млн грн чистого убытка, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 
году. Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении годового собрания 
акционеров 12 апреля, ее активы за год сократились на 10% – до 89,6 млн грн. Непокрытый 
убыток "Болградского винодельческого завода" в 2018 году вырос в 1,7 раз – до 10,8 млн 
грн, суммарная дебиторская задолженность сократилась на 43%, до 11 млн грн. 
"Болградский винодельческий завод" производит натуральное вино из собственного 
винограда. Предприятие для производства вина ежегодно из площади более 800 га 
собирает от 5 до 6 тыс. тонн винограда. По данным Единого государственного реестра 
юридических и физических лиц (ЕГР), конечными бенефициарами являются Алексей 
Абдуллин, Зоя Березовская, Михаил Березкин и Александр Стельмах. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Carlsberg увеличил долю на украинском  
рынке пива до 33% 

15.02.2019 

Доля компании Carlsberg Ukraine на украинском рынке пива в 2018 
году составила 32,5% натуральном выражении, что на 1,3 процентного 
пункта выше, чем в 2017 году. 

Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам года Carlsberg Ukraine заняла 
первое место на рынке пива как в натуральном, так и в денежном выражении, передает 
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. В частности, Carlsberg Ukraine увеличила 
долю в центральном, северо-западном, северо-восточном, юго-восточном и южном 
регионах, вырос в сегментах традиционной (+1,8 п.п.) и современной (+1,3 п.п.) торговли. 
Лидерами продаж в портфеле компании за 2018 год остались ТМ "Львовское", Baltika и 
"Арсенал". Сидр Somersby и "Квас Тарас" также продолжают занимать лидирующие 
позиции в своих продуктовых категориях. По данным компании, в 2018 году украинский 
рынок пива впервые с 2008 года показал незначительный рост на 1,8%. Carlsberg Ukraine 
является частью Carlsberg Group – одной из ведущих пивоваренных групп в мире, 
продукция которой продается более чем в 150 странах. В состав группы Carlsberg в Украине 
входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове. В стране компания 
представляет бренды "Львівське", Baltika, "Арсенал", Tuborg, Carlsberg, "Жигулевское 
Запорожского разлива", "Хмильне", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Harp, Warsteiner, 
Grimbergen, Seth&Riley's Garage, Harp и др. 

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

 
 

Дочерняя компания крупнейшего мирового производителя  
пива в Украине сократила убыток на 28% 

22.02.2019 

ПАО "Сан ИнБев Украина", одна из крупнейших пивоваренных 
компаний в Украине, в 2018 году получила 288,38 млн грн чистого убытка, 
что на 27,7% меньше, чем за 2017 год. 

Активы компании за прошлый год выросли на 14,5% – до 3,46 млрд грн, основные 
средства – на 2,9%, до 1,67 млрд грн. Непокрытый убыток предприятия к концу года 
составлял 364,47 млн грн против 76,1 млн грн в 2017 году. Убыток, полученный обществом 
в 2018 году, планируется покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. 
Кроме того, на собрании акционеров запланировано изменить тип общества с публичного 
акционерного общества на частное акционерное общество, а также в связи с изменением 
типа акционерного общества: ПАО "Сан ИнБев Украина" на ЧАО "Абинбев Эфес Украина". 
Как сообщалось, в 2018 году крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch 
InBev (AB InBev) и Anadolu Efes, лидер на рынке Турции, завершили слияние бизнесов на 
территории Украины и РФ в равных долях. Производственная сеть объединенной 
компании будет состоять из 11 пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в 
России, а также из трех пивоваренных заводов в Украине. Оценка стоимости активов 
Украине и РФ AB InBev в рамках сделки – $1,002-1,223 млрд (на основе метода 
дисконтирования денежных потоков). Активы Efes были оценены в $962 млн - $1,145 млрд. 
Синергия от объединения оценивается в $80-100 млн в год за счет сокращения расходов.  

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

 
Новини компаній: «Уманьпиво» перейменує  

сорти пива Waissburg 
25.02.2019 

Пивоварня «Уманьпиво» найближчим часом перейменує назви всіх 
чотирьох сортів популярної лінійки Waissburg, приводячи їх до стандартів 
міжнародної пивної класифікації. Про це пише agroportal.ua. 

«З лютого 2019 року в роздрібних мережах можна зустріти Waissburg з новими 
написами на етикетках: "Світле" тепер стає "Lager", "Біле нефільтроване" - "Blanche", 
"Міцне" - "Special"», а "Червоний Ель" - "Red Ale". Зміни в нейминге не торкнуться 
оформлення етикеток. Уманські пивовари збережуть сучасний, лаконічний і стильний 
дизайн з великою літерою "W", який вже запам'ятався споживачам і став символом лінійки 
Waissburg», - йдеться у повідомленні компанії. Ще одна причина перейменування сортів 
«Уманьпиво» - поступовий вихід бренду на зарубіжні ринки. «Наше підприємство працює за 
європейськими стандартами пивоваріння. Ми постійно модернізуємо і вдосконалюємо 
свою продукцію. Нашими напоями цікавляться в ряді європейських країн, де ми ще не 
представлені, також ми плануємо дистрибуцію в Північну Америку. Цілком логічно змінити 
назви сортів лінійки Waissburg на міжнародні. При цьому зовнішній вигляд і колірне 
рішення етикеток не змінюється. Всі, хто в Україні звик до свого улюбленого сорту, 
обов'язково знайдуть його. А новим покупцям, особливо за кордоном, буде простіше 
орієнтуватися, оскільки міжнародні назви сортів використовуються по всій Європі і в інших 
пивних країнах світу», - розповідає СЕО «Уманьпиво» Ігор Кисіль. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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Бритіш Американ Тобакко Україна другий рік поспіль визнано  
одним із Кращих Роботодавців Європи та України 

18.02.2019 

Бритіш Американ Тобакко Україна отримала почесне офіційне 
визнання від дослідницького Інституту Top Employers за відмінні умови 
праці, створені для працівників компанії.  

Також вперше звання Кращий Роботодавець 2019 року отримали представництва 
Бритіш Американ Тобакко в Казахстані та Узбекистані, які структурно підпорядковані 
українському офісу компанії. «Ми вважаємо, що організації, які пройшли сертифікацію у 
2019 році, створили виняткові умови для працівників і прагнуть розвивати ці практики із 
думкою, в першу чергу, про людей. Ці компанії допомагають збагатити світ праці своєю 
відданістю досконалості в управлінні персоналом, і через це вони визнані найкращими 
роботодавцями», – зазначив Девід Плінк, головний виконавчий директор The Top Employers 
Institute. «Сьогодні Бритіш Американ Тобакко Україна є центром управління величезним 
регіоном UCCAB, до якого входять 12 країн і в якому працюють понад 2,5 тисячі людей. 
Україна – найбільший ринок регіону з понад 1100 працівниками, половина з яких 
працюють у Прилуках. Представництва БАТ в Казахстані та Узбекистані також дуже великі 
за чисельністю співробітників. Тому для нас це потрійна перемога – одразу три найбільші 
ринки отримали почесне визнання і стали Кращими Роботодавцями 2019 року…. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Бритіш Американ  і 
McLaren стають партнерами  >>> 

За матеріалами Бритіш Американ Тобакко Україна 
 

На Київщині податківці викрили два нелегальні  
заводи з виробництва цигарок 

21.02.2019 

Підприємства, розташовані в селах Росавля та Гоголів, були обладнані 
аромо та звукоізоляцією. Що тут виготовляють – не знали навіть місцеві. Про 
це повідомляє служба новин порталу unian.ua 

Сировину сюди звозили з усієї країни. Жодних технологій при виготовленні цигарок 
не дотримувалися. Нагадаємо, Прокуратурою Дніпропетровської області спільно зі 
співробітниками Управління захисту економіки Національної поліції в області у місті Жовті 
Води викрито підпільне виробництво тютюну з підробленими марками акцизного податку 
європейського зразка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури. Також про це 
на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, опублікувавши 
відповідні фото. «Під час проведення 10 січня санкціонованих обшуків у підпільних цехах, 
один з яких розташований на території колишнього заводу у місті Жовті Води, та 
складських приміщеннях правоохоронними органами виявлено та вилучено 4 виробничі 
лінії для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, близько 144 тис. марок 
акцизного податку з ознаками підроблення, апарат для облаштування марок акцизу, 
близько 5 млн пачок тютюнових виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки 
та сировину для виробництва цигарок», - йдеться у повідомленні. Встановлено, що 
сировина для виготовлення цигарок незаконно імпортувалась як з країн Європейського 
Союзу, так і країн Азії. Потужність виробництва дозволяла виготовляти до 3 мільйонів 
пачок тютюнових виробів щотижня. За попередніми даними, організатори незаконної 
діяльності отримували до 3 млн доларів прибутку щомісяця. Наразі внесено відомості до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення, збуту марок акцизного 
податку в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою, та зловживання 
службовим становищем (ч.3 ст.199 та ч.2 ст.364 КК України). Досудове розслідування 
триває. Встановлюються причетні до злочину особи. 

Читати повністю (відео) >>> 
За матеріалами unian.ua  

http://mmr.ua/show/tm_borzhomi_prizyvaet_byty_soboy_v_novoy_kampanii
https://biz.censor.net.ua/news/3113237/proizvodstvo_vodki_v_ukraine_za_tri_goda_upalo_na_32
https://www.seeds.org.ua/v-ukra%d1%97ni-stvoreno-pershu-asociaciyu-z-reyestraci%d1%97-ta-kontrolyu-geografichnix-zaznachen-dlya-vina/
http://www.fixygen.ua/news/20190228/bolgradskij-vinodelcheskij.html
https://biz.censor.net.ua/news/3111914/carlsberg_uvelichil_dolyu_na_ukrainskom_rynke_piva_do_33
https://biz.censor.net.ua/news/3113222/dochernyaya_kompaniya_krupneyishego_mirovogo_proizvoditelya_piva_v_ukraine_sokratila_ubytok_na_28
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http://www.bat.ua/group/sites/BAT_ALAJQW.nsf/vwPagesWebLive/DOB9AH49?opendocument
https://www.unian.ua/society/10405587-na-dnipropetrovshchini-vikrili-pidpilne-virobnictvo-tyutyunu-viluchivshi-mayzhe-5-mln-pachok-sigaret-foto.html
https://www.unian.ua/multimedia/video/incidents/10093647-na-kievshchine-nalogoviki-razoblachili-dva-nelegalnyh-zavoda-po-proizvodstvu-sigaret.html
http://www.ids.ua/ua/
https://www.bvz.ua/ru/
http://carlsbergukraine.com/
http://www.suninbev.com.ua/
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Общее собрание акционеров "Лекхим" переизбрало на новый  
срок председателя правления Валерия Печаева 

25.02.2019 

Общее собрание акционеров АО "Лекхим" (Киев) переизбрало на 
новый срок председателя правления Валерия Печаева, занимающего эту 
должность с 2016 года.  Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, В.Печаев 
переизбран на следующий срок в связи с истечением срока полномочий. Акционеры также 
продлили полномочия всех семи членов правления. АО "Лекхим" возглавляет группу 
компаний, в которую входят ЗАО "Технолог", ЧАО "Лекхим-Харьков". В настоящее время в 
продуктовом портфеле компании - более 160 торговых наименований, в частности, 
средства для пищеварительной, сердечно-сосудистой, респираторной, нервной системы, 
системы крови и гемопоэза, опорно-двигательные аппараты, противомикробные, 
дерматологические средства, а также биологически активные добавки, изделия 
медицинского назначения, ветеринарные препараты. Как сообщалось, фармацевтическая 
компания АО "Лекхим" (Киев) по итогам 2017 года получила 101,7 млн грн чистой 
прибыли, что на 6% больше, чем в 2016 году. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Biopharma запускает новый завод  

в Белой Церкви 
25.02.2019 

Производитель препаратов из донорской плазмы человека 
Biopharma начал пуско-наладочные работы на новом заводе, строительство 
которого ведется в Белой Церкви (Киевская обл.).  

“На новом заводе “Биофармы” приступили к пуско-наладочным работам”, — написал 
глава совета директоров группы компаний Biopharma Константин Ефименко на своей 
странице в Facebook. По его словам, в настоящее время на заводе уже запущены склады 
сырья и готовой продукции, тестируются системы подачи воды, охлажденной воды, воды 
для инъекций, пара, диэтиленгликоля, сжатого воздуха, очищенного воздуха, 
нейтрализации стоков. Кроме того, проведены испытания обвязок реакторов, наполнения 
контуров и “рубашек”, запущены линии розлива, термостаты и леофильные сушки, а также 
завершается подготовка к запуску основной технологии. Инвестиции в строительство 
нового завода-фракционатора плазмы крови составили около $50 млн. Завод будет иметь 
три линии по выпуску альбумина, иммуноглобулина и фактора VIII. Мощность переработки 
составляет от 250 тыс. до 1 млн литров плазмы в год. Компания Biopharma входит в десятку 
крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 
иммунобиологических препаратов из плазмы донорской крови, препараты, полученные по 
технологии рекомбинантных ДНК и пробиотики. 

Читать полностью >>>  
По материалам ibc.ua 

 
Фармацевтическая фирма "Дарница" нардепа Загория  

увеличила чистую прибыль на 31% 
01.03.2019 

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в 2018 году получила 
449,13 млн грн чистой прибыли, что на 31,3% превышает показатель 2017 
года. Об этом говорится в информации компании. 

"Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 
деятельности за 2018 г: чистую прибыль в сумме 449,13 млн грн оставить в распоряжении 
общества, направив на развитие и финансирование деятельности общества. Дивиденды не 
выплачивать", – говорится в проекте решения. Согласно публикации, нераспределенная 
прибыль фармфирмы "Дарница" на начало этого года достигла 1,56 млрд грн. Компания за 
минувший год нарастила активы на 30,9% – до 4,03 млрд грн. Ее суммарная дебиторская 
задолженность увеличилась на 49,8% – до 1,2 млрд грн, тогда как долгосрочные 
обязательства – в 2,8 раза, до 879,7 млн грн при сокращении текущих обязательств на 
20,3% – до 264,73 млн грн. На начало этого года в распоряжении фармфирмы "Дарница" 
было 212,43 млн грн свободных денежных средств, что почти вдвое больше, чем годом 
ранее. Данные о динамике выручки компании пока отсутствуют. По итогам девяти месяцев 
2018 года выручка составила 2,16 млрд грн. Как сообщалось, в 2017 году фармфирма 
"Дарница" увеличила чистый доход на 18,7% – до 2,53 млрд грн, а чистую прибыль – на 
0,3%, до 342,1 млн грн. По итогам девяти месяцев 2018 года ее чистая прибыль выросла на 
50% – до 378,74 млн грн. Бенефициарами ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" 
является семья народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Глеба Загория. 

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

 

 
 

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

На Миколаївщині побудують фабрику з виробництва  
домашнього текстилю 

20.02.2019 

Фабрика домашнього текстилю планує збудувати нове підприємство 
у Вітовському районі Миколаївщини, що забезпечить роботою 250 
мешканців навколишніх сіл. Про це повідомляє прес-служба Вітовської РДА. 

 
«Голова РДА Олександр Демчук провів зустріч з майбутнім інвестором, генеральним 

директором фабрики домашнього текстилю «Текстиль 2000» Андрієм Саф’яненко. 
Підприємство планує розширення своїх потужностей шляхом будівництва нової швейної 
фабрики на території Мішково-Погорілівської сільської ради Вітовського району», - йдеться 
у повідомленні. Зазначається, що нове будівництво розраховано на 250 робочих місць, в 
яких буде задіяно мешканців села Мішково-Погорілове та навколишніх до населеного 
пункту сіл. Окрім того, підприємство забезпечить додаткові надходження до районного 
бюджету. Фабрика є одним з передових виробників ковдр та подушок в Україні. Продукція 
підприємства відома у Німеччині, Хорватії, Італії, Румунії, Болгарії. Наразі фабрика має 
чималу виробничу площу, сучасне спеціалізоване обладнання, власні торгові марки та 
широку мережу дилерських центрів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перо-пухова фабрика у Чорткові виходить на ринки  

Великої Британії 
22.02.2019 

Підприємство «Біллербек-Україна, перо-пухова фабрика» – єдине 
підприємство легкої промисловості у Чорткові. Утім, дає роботу кільком 
сотням працівників, які працюють у галузях, дотичних до діяльності фабрики.  

А спеціалізується вона на виготовленні постільних речей. Побував на підприємстві 
голова Тернопільської ОДА Степан Барна, перебуваючи у Чортківському р-ні з робочою 
поїздкою. Власне, підприємство працює з 1975 року як Чортківська перо-пухова фабрика. У 
90-тих роках її викупив інвестор з Австрії. Сьогодні підприємство працює під торговою 
маркою «Біллербек-Україна» та експортує вироби у країни Європи, включаючи Велику 
Британію. Щодо останньої, то за словами генерального директора підприємства 
Олександра  Федорейка, вони лише розпочинають співпрацю й уже відправили першу 
партію продукції на експорт. Виробництво знаходиться у Чорткові та Києві. На обох 
підрозділах працює по 60 осіб. «Ми виготовляємо ковдри, подушки, наматрацники і 
постільну білизну. Ковдри та подушки виготовляємо з 10 типів наповнювачів, тобто не 
тільки пух та перо, а також овеча вовна, поліефірні волокна різного типу, кашемір тощо. По 
кількості наповнювачів, котрі виготовляємо, ми – єдині в Україні», – розповів Олександр 
Федорейко. Про те, що держава сьогодні з особливою увагою ставиться до малого та 
середнього бізнесу, зауважив голова Степан Барна. «Ми цінуємо кожного, хто вкладає 
кошти у розвиток бізнесу, особливо якщо це внутрішній інвестор. Незважаючи на те, що 
сьогодні достатньо складна ситуація, підприємство знайшло можливості наповнювати 
місцеві бюджети та створювати робочі місця. Тому нам важливо на цьому закцентувати. Бо 
акцент на розвитку середнього бізнесу дає можливість говорити про зростання надходжень 
по загальному фонду доходів у Тернопільській області», – зауважив Степан Барна. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zz.te.ua 

 
ГК "Текстиль-Контакт" открыл швейную  

фабрику в Лубнах 
26.02.2019 

Группа компаний "Текстиль-Контакт" открыла швейную фабрику в 
Лубнах (Полтавская обл.), которая будет специализироваться на пошиве 
спецодежды, сообщается на сайте компании. 

"Это уже четвертая площадка компании, ориентированная на пошив сложных 
комплексных заказов", – отмечается в сообщении. Как сообщалось, швейные фабрики 
холдинга работают в Киеве, Чернигове и Одессе. Производственные мощности новой 
фабрики – 90 тыс. комплектов в год. Планируется, в частности, шить военно-полевые и 
летние комплекты одежды, а также комплекты одежды со специальными свойствами 
(огнеупорные, водоотталкивающие пропитки). По оценке компании, новая фабрика может 
выполнять госзаказы по поставке формы и спецодежды для Минобороны и Нацгвардии 
Украины, "Укрзализныци", аэропортов и атомных станций. Как уточнили агентству 
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе, "Текстиль-Контакт" вложил в новую фабрику около 
4,5 млн грн. "Ткань для пошива в основном будет наша, нитки – полностью наши (ТМ 
"Барва") – т.е. мы хотим создать замкнутый цикл производства", - пояснили в "Текстиль-
Контакте". На швейном производстве в Лубнах на сегодня трудоустроено 97 человек. … 

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

 
В тени былой славы. Почему бренд Voronin 

теряет свою популярность? 

27.02.2019 
Украинский дизайнер Михаил Воронин был новатором в пошиве 

одежды – он разработал метод, позволивший перейти от индивидуального 
пошива к массовому производству мужских костюмов. 

Его костюмы носили партийные лидеры и звезды шоу-бизнеса, первый авторский 
показ одежды прошел в Голливуде, а в начале 2000-х имя Михаила Воронина было 
включено в список 100 знаменитых кутюрье мира. Он одним из первых среди украинских 
брендов начал развивать розничную сеть, которая в свое время была самой крупной в 
стране, а на его фабрике шилась одежда, которую продавали по всему миру. Сейчас 
бизнесом (после смерти в 2012 году Михаила Воронина) управляет его дочь Лариса. В 
последние несколько лет количество магазинов сети Voronin сократилось практически на 
треть, на столько же упало производство. Здание известной фабрики было продано. Что 
привело к проблемам в бизнесе? Михаил Воронин начал шить в 14 лет, а уже в 16 лет стал 
портным мужской верхней одежды. Свое первое "изобретение" дизайнер сделал много лет 
спустя в 1968 году, когда ему было 30 лет. Беспримерочный метод пошива перевернул мир 
моды – так как переводил пошив мужских костюмов из ателье на швейные фабрики. Свои 
же костюмы Михаил Воронин продолжал шить в ателье "Мода и Время" (первые буквы в 
названии – это начальные буквы имени и фамилии дизайнера, – Ред.) под этим же брендом, 
так как в советское время запрещалось использовать собственное имя в названиях 
изделий. "Мои костюмы носили все – от первого секретаря ЦК до последнего. Часто меня 
вызывали в Москву – я обшивал союзное правительство", – рассказывал Михаил Воронин в 
одном из интервью, отметив, что это не приносило большого заработка. Зарабатывать 
дизайнер  начал только с 1988 года, сделав заказ по пошиву гражданского бронежилета 
(носится под одеждой). Следующий крупный заказ поступил от крупного австралийского 
предприятия. Воронин помог наладить пошив кожаных курток, за что ему предложили 5% 
от прибыли. "В бизнесе я ничего не понимал – в нашей стране этому не обучали. Даже не 
спросил, сколько получу. Только через полгода, когда со мной рассчитались, я увидел 
сумму. Она была внушительная. Я сразу все расписал: покупаю квартиру в центре Вены, 
престижную машину, часы...", – пояснял Воронин. Наладить свое производство мужских 
костюмов украинский дизайнер смог после распада СССР в 1994 года, во время массовой 
приватизации государственных предприятий. Он купил контрольный пакет акций 
"Киевской швейной фабрики "Желань"".  Через два года изделия с маркой "Михаил 
Воронин" уже продавались в 16 странах мира. "После перестройки я выиграл тендер и стал 
владельцем основного пакета – он мне достался лишь потому, что работники фабрики 
чувствовали, насколько она потеряла свою значимость, и хотели видеть у руля 
специалиста, который ее поднимет", – рассказывал Воронин. После приватизации на 
фабрике было заменено оборудование на деньги, привлеченные у американских 
партнеров. В результате преобразований фабрика вошла в тройку лучших предприятий 
мира. Михаил Воронин своей главной миссией всегда считал "одеть народ Украины в 
достойную одежду". На его фабрике выпускались костюмы под тремя брендами в трех 
разных ценовых сегментах: "Желань" – доступная, "Михаил Воронин" – для чиновников и 
"Воронин-эксклюзив" – для богатых. Концепция продукции компании была 
сформулирована следующим образом: "Современная европейская одежда, в которой с 
легкостью сочетаются итальянская элегантность, французский шарм, английский 
дипломатичность, и все это с учетом украинского менталитета". В конце 2001 года 
украинский кутюрье решил не только производить, но и продавать мужские костюмы 
через свою розничную сеть. Для этого был создан "Торговый дом "Воронин-Украина"" – и 
уже через несколько лет сеть Voronin стала лидером в Украине по количеству магазинов. В 
2002 году Михаил Воронин попал в Книгу рекордов Гиннеса, сшив смокинг 500-го размера 
в желто-синем цвете. Высота смокинга-рекордсмена равнялась трехэтажному зданию. .. 

Классика – не в моде >>>  
По материалам retailers.ua 
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У стилі модерн: Modern-Expo розпочала 
ребрендинг 

27.02.2019 

Глобальний виробник і постачальник комплексних рішень для 
рітейлу, міжнародна компанія Modern-Eхро почала процес ребрендингу. 
Про це повідомляє служба новин порталу rau.ua 

Це перша серйозна зміна айдентики за 22 роки існування компанії, не враховуючи 
незначних рестайлингів логотипу. У 2018 році Modern-Eхро визначила місію — допомогти 
рітейлу продавати, а покупцям – купувати. Її візія – бути агентом змін у європейському 
рітейлі сьогодні та в усьому світі — завтра. Трансформація фірмового стилю лише 
відображає значні структурні та продуктові зміни всередині компанії. Modern-Eхро працює 
за принципом комплексного підходу, гнучкості в роботі, операційної досконалості та 
взаємовигідних відносин. Позиціонування бренду – We Create Retail New! – означає, що 
відтепер компанія не лише будує нові сучасні магазини, а й намагається зрозуміти 
майбутнє рітейлу, допомагає своїм клієнтам і партнерам визначитись із правильним 
напрямком розвитку, правилами взаємодії та успіху. У такій співпраці Modern-Eхро – 
найнадійніший партнер. На основі візії, місії та позиціонування українська креативна 
агенція MadCats розробила для Modern-Eхро новий фірмовий стиль. В його основу 
закладене розуміння рітейлу як простору, який можна змінювати, робити його живим, 
цікавим і стильним. Гнучкий та зрозумілий стиль передбачає його використання у 
поєднанні з різними матеріалами. Ребрендинг Modern-Eхро буде проходити в декілька 
етапів протягом всього 2019 року: завершиться адаптація нової системи знаків і позначок 
для рекламних матеріалів, уніформи, автомобілів, вантажів, посилок, а також на 
різноманітних готових виробах. Зміняться вивіски офісів Луцька, Любліна й інших 
представництв, а також виробничих майданчиків Вітебська та Верхньодніпровська. 
Офіційна презентація нового стилю компанії відбудеться під час третього Modern Retail 
Forum 28 березня в Києві і 28 травня – у Варшаві. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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СБУ викрила діяльність підпільного промислового 
 комплексу з обробки бурштину 

13.02.2019 

Співробітники СБ України блокували діяльність підпільного 
промислового комплексу з обробки бурштину, незаконно видобутого на 
Житомирщині та Рівненщині. 

Оперативники Управління СБУ в Житомирській області встановили, що нелегальне 
виробництво організував у одному із населених пунктів Одеської області уродженець 
країни Східної Азії, нині – громадянин України. У спеціальному комплексі ділок облаштував 
складські приміщення, цех із спецобладнанням для огранки бурштину-сирцю та побудував 
міні-гуртожиток для працівників. Як робочу силу він використовував вихідців із Середньої 
Азії, які проживають на території України. За інформацією спецслужби на нелегальному 
виробництві одночасно могло працювати понад півсотні робітників. Готовий товар із 
«сонячного каменю» ділок переправляв контрабандою через свої зв’язки до однієї з країн 
Азії. У межах розпочатого кримінального провадження під час санкціонованих обшуків у 
виробничому комплексі співробітники Управлінь СБУ в Житомирській та Одеській областях 
виявили обладнання для огранки каменю, оброблене каміння та майже п'ятнадцять 
кілограмів вже готових ювелірних виробів із бурштину, «чорну бухгалтерію» та велику 
суму готівки. Зі складських приміщень правоохоронці вилучили майже шість тонн 
бурштину-сирцю, розфасованого на фракції та відібраного для огранки, а також більше 
півтонни обробленого каменю. Вартість вилученого «сонячного каменю» та виробів із 
нього буде визначено після проведення належних гемологічних експертиз. Тривають слідчі 
дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу 
України. Спецоперація проводилась Управлінням СБ України в Житомирській області під 
процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Объем выполненных строительных работ  
в Украине увеличился на 6,2% 

25.02.2019 

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе 2019 
году увеличился на 6,2% по сравнению с январем-2018, в то время как в 
декабре-2018 к декабрю-2017 этот показатель снизился на 8,8%.  

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без 
учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и 
Луганской областях. Согласно информации ведомства, объем выполненных строительных 
работ в январе-2019 сократился на 72,6% по сравнению с декабрем-2018 (согласно сезонно 
скорректированным данным - на 4,5%), тогда как в декабре-2018 этот показатель вырос на 
36,7% по сравнению с ноябрем-2018. В соответствии с сообщением, в январе-2019 к 
январю-2018 объем работ сократился в жилом строительстве, и возрос в нежилом и 
инженерном. Согласно нескорректированным данным, падение в жилом строительстве 
составило 17,8%. Нежилое строительство возросло на 10,4%. Строительство инженерных 
сооружений выросло на 23,7%. Кроме того, как сообщило статведомство, в январе объем 
выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с декабрем 
сократился на 51,4%, нежилых зданий – на 75,4%, инженерных сооружений – увеличился на 
76,7%. В январе-2019 по сравнению с январем-2018 падение объемов строительных работ 
зафиксировано в Киеве и 10 областях Украины, в частности в Черновицкой (на 52,7%, до 
36,3 млн грн), Ривненской (на 35,2%, до 71,5 млн грн), Кировоградской (на 24,1%, до 48,1 
млн грн) и Полтавской (на 17,3%, до 435,5 млн грн) областях. Наибольший рост объемов 
выполненных стройработ за первый месяц 2019 года зафиксирован в Сумской (в 2,71 раза, 
до 130,8 млн грн), Черниговской (на 78,1%, до 66,4 млн грн) и Львовской (на 49,7%, до 472,3 
грн) областях. В Киеве объем выполненных работ по строительству в январе сократился на 
21,3% и составил 1,385 млрд грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Нацкомиссия предупредила о рисках при покупке  

жилья через форвардные контракты 
20.02.2019 

Покупатели недвижимости у украинских застройщиков через 
форвардные контракты несут определенные риски, в том числе потери 
денег и доначисления налогов. Об этом сообщает НКЦБФР. 

Базовым активом форвардных контрактов, в большинстве случаев, являются 
имущественные права на жилое помещение, которое станет объектом недвижимости после 
завершения строительства жилого дома. Покупатель, приобретая форвардный контракт 
(базовым активом которого являются имущественные права), приобретает в 
собственность имущественные права, на основании которых в дальнейшем имеет право 
получить в собственность жилое помещение, к примеру, квартиру. "Через продажу 
покупателям форвардных контрактов застройщик оптимизирует налоги, поскольку 
упомянутые операции не являются объектом налогообложения, согласно Налоговому 
кодексу Украины", – отмечается в сообщении. Особенностями такой схемы продажи 
недвижимости является заключение ряда договоров, а именно: форвардный контракт, 
который заключается между застройщиком и компанией по управлению активами (далее - 
КУА), действующий в интересах института совместного инвестирования (далее - ИСИ) на 
товарной бирже, договор купли/продажи форвардного контракта между КУА и 
покупателем (физическим лицом), договор купли/продажи имущественных прав, который 
заключается между застройщиком и покупателем-физлицом. "По этим договорам, оплата 
покупателем-физлицом средств делится на две части, то есть сначала он покупает 
форвардный контракт и платит КУА, а затем – покупает имущественные права у 
застройщика", – сказано в сообщении. ... 

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

 
Прошлый век: почему строительный рынок  

не может без бумаги 
21.02.2019 

Чтобы получить разрешение на строительство, нужно подготовить 
килограммы бумаг. Почему не работают электронные сервисы? Об этом 
пишет Елена Шуляк, руководитель сектора "Строительство" BRDO. 

Иногда мне кажется, что новые строительные нормы, которые предусматривают 
увеличение зоны озеленения, - простая 46антасмагор за деревья. Зеленые насаждения 
стали сырьем для всего того объема бумаги, которые 46антасмагор 46антасмагор собрать и 
передать в разрешительные органы. И это реальность в 21 веке, в центре Европы. 
Напоминает фантасмагорию.  В 2018 г. была запущена система "Прозрачная ГАСИ". 
Чиновники демонстрировали, как декларацию на начало строительных работ можно 
оформить онлайн. В действительности все оказалось не так и радужно. В декабре прошлого 
года инвестор из Черновцов решил построить объект коммерческой недвижимости. По 
существующей процедуре были собраны все документы (суммарно – несколько килограм-
мов бумаги), доставлены в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в 
Киев. Документы приняли, получить ответ необходимо было через систему "Прозрачная 
ГАСИ". Но чуда не случилось. Во-первых, прозрачность началась и закончилась штампом 
"принято" - проследить процедуру прохождения документов онлайн невозможно. Во-
вторых, публичного ответа через систему "Прозрачная ГАСИ", инвестор вовремя не полу-
чил. В-третьих, инвестор получил отказ, подписанный лицом, не уполномоченным на рабо-
ту с таким типом разрешительной документации. Обоснованием стали замечания типа "ад-
рес нужно указывать и в названии, и в строке местонахождение объекта". Почему я уделяю 
такое большое внимание замечаниям? Дело в том, что они были выписаны к проекту, ранее 
получившему положительный вывод экспертизы, которую может делать сертифициро-
ванный государством специалист. То есть, представитель государства проверил вывод 
специалиста, которому это же государство делегировало полномочия, и нашел в нем 
ошибки. Это разве не подножка для инвестора - представителя рынка, который генерирует 
до 3% ВВП? И самое интересное. Ни за нарушение сроков, ни за ошибки при госэкспертизе – 
государство ответственности не несет. Это – проблемы инвестора. 
 

Можно ли изменить ситуацию? >>>  
 

© Елена Шуляк, руководитель сектора 
"Строительство" BRDO, член правления 

По материалам biz.liga.net 
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Інвестиції будуть захищені і розвиток виробництва  

буде продовжено – Президент на Київщині 
25.02.2019 

У рамках робочої поїздки на Київщину Президент Петро Порошенко 
відвідав новозбудований завод гарячого цинкування металоконструкцій 
ТОВ «Металогальва Україна».   

Глава держави ознайомився з роботою підприємства та поспілкувався з його 
колективом. Під час спілкування з колективом підприємства, Президент зауважив, що 
перетворення відбулися швидко, нове виробництво розпочало роботу у 2018 році, а ще у 
2016-2017 роках «тут було чисте поле». За його словами, інвестори, які прийшли сюди і 
вкладають мільйони доларів впевнені в тому, що попит на продукцію виробництва в 
Україні буде. «Будуть розвиватися об'єкти електромереж, буде розвиватися будівництво, 
будуть надійні оцинковані деталі, які виготовлятимуться на вашому виробництві. І будуть 
зростати інвестиції в державу», - сказав Глава держави. «Це є нові робочі місця, це є 
зарплата», - додав Петро Порошенко, зазначивши, що нині середня заробітна платня на 
підприємстві складає трохи більше 12 тисяч гривень. «Але ми домовилися, що буде 
зростати. Це буде чесно», - також зауважив він. «Принципова позиція – бізнес вірить в 
Україну. Бізнес точно знає, що те зростання інвестицій, яке зараз відбувається – точно буде 
захищено. Бізнес буде захищений від корупції, від тиску правоохоронних органів від 
неефективного управління і буде забезпечено надійний платоспроможний попит», - 
наголосив Президент. Петро Порошенко зазначив, що радий нагоді зустрітися і 
поспілкуватися з працівниками. «Дуже радий, що на сьогоднішній день діями влади, 
Президента, Уряду, Верховної Ради, місцевого самоврядування, обласної та районної 
адміністрацій бізнес, підприємства, інвестиції будуть захищені», - додав Петро Порошенко і 
подякував за запрошення відвідати підприємство. «Я твердо переконаний, що інвестиції і 
розвиток виробництва буде продовжено», - сказав він. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Керувати напрямком нерухомості Смарт-Холдинг буде  
екс- топ-менеджер Leroy Merlin та Інтергал-Буд 

22.02.2019 

Посаду керівника бізнес-напрямку нерухомість компанії Смарт-
Холдинг зайняв Олексій Ревін. Він був призначений на посаду 1 лютого 
поточного року замість Бориса Тура, який залишив холдинг. 

«У сферу його відповідальності входять розробка і реалізація стратегії бізнес-
напрямку, управління портфелем інвестицій в нерухомість, а також реалізація проектів з 
будівництва об’єктів нерухомості та введення їх в експлуатацію», – прокоментували в прес-
службі Смарт-Холдинг. Раніше Олексій працював на позиції директора з розвитку Інтергал-
Буд, а також займав ключові керівні посади в компаніях Паркет Холл Україна, Bauhof 
Ukraine, City Capital Group, Leroy Merlin Ukraine. Смарт-Холдинг виступає девелопером в 
проекті реконструкції Троїцької площі в Києві. Проект включає будівництво офісного 
центру класу А – «Троїцький», підземного дворівневого паркінгу на 420 машиномісць, 
підземного ресторанного комплексу, реконструкцію готелю «Спорт» під брендом Park Inn 
by Radisson Kyiv Troyitska, проектування і будівництво 21-поверхового офісного центру. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Тигипко впервые рассказал, зачем купил у  

Порошенко Кузню на Рыбальском 
28.02.2019 

Бизнесмен Сергей Тигипко в эксклюзивном интервью журналу НВ 
рассказал, что планирует построить в Киеве на территориях завода Кузня на 
Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр. 

По словам Тигипко, он рассматривает Кузню на Рыбальском не только как 
промышленный, но и как комплексный девелоперский проект. Бизнесмен добавил, что 
производство завода переноситься не будет, однако, большие площади на Рыбальском 
полуострове не задействованы в производственных целях и используются неэффективно. 
"Вот на этой территории мы и планируем начать в ближайшее время масштабный 
строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив - со школами, детскими 
садиками, коммерческой недвижимостью. Что же касается участка в 9 га возле 
железнодорожного вокзала, то на нем планируем построить большой торгово-офисный 
центр", - сказал он. Завод Кузня на Рыбальском (ранее Ленинская Кузня) был создан в 1862 
году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет 
фонд Прайм Эссетс Капитал. С началом войны на Донбассе завод освоил производство 
новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, 
а также гранатометы и зенитные установки. С 2016 года Кабинет министров разрешил 
заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, 
которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы. В 2017 году его 
прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн. На момент продажи фонду Прайм 
Эссетс Капитал принадлежало 73,9% акций. Еще 20,13% акций было у фонда ВИК Игоря 
Кононенко, депутата от БПП и давнего бизнес-партнера президента. В ноябре 2018 года 
они продали свои акции (3,23 млн или 94,03%) подконтрольной Сергею Тигипко кипрской 
компании Еwins Lімітеd. Наивысшая цена одной акции, по которой кипрская компания 
приобретала акции завода, составляла чуть более $93. Максимальная стоимость покупки 
пакета акций - $300 млн. 

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

 
Группа Von der Heyden Group объявляет о много- 

миллионных инвестициях в Украину 
01.03.2019 

Группа Von der Heyden, лидирующий высококлассный нишевый 
игрок на европейском рынке недвижимости, объявила о многомиллионных 
инвестициях в Украину.  

Группа, известная созданием знаковых офисных зданий и отелей класса, А, а также и 
рекордными ценами на отмеченные наградами проекты, планирует инвестировать от 50–
100 млн долл. США в Киеве и Львове в течение ближайших трех лет после завершения 
проводимых процедур дью-дилидженс различных активов. Группа, имеющая большой 
опыт в качестве первопроходца на новых рынках, будет инвестировать свои собственные 
средства, а также средства третьих лиц. Группа Von der Heyden находится на 
заключительном этапе реализации крупнейшего в Мюнхене девелоперского проекта 
Bavaria Towers, недавно подписав несколько договоров аренды самого современного 
проекта общей инвестиционной стоимостью 180 000 000 евро сроком на 10 лет. Кроме 
того, группа отмечает успешный возврат средств, вложенных в IBB Dlugi Targ, Гданьск, 
Польша, ее присоединение к своей дочерней гостиничной структуре IBB Hotel Collection, 
насчитывающей 13 отелей. Группа также планирует финальный этап девелопмента самого 
высокого в Познани здания Andersia Silver, инвестиционная стоимость которого составляет 
110 000 000 евро. Также Группа Von der Heyden объявила о новых назначениях в связи с 
выходом группы на новые рынки и консолидацией центральных операций на Мальте. 
Господин Боб Роттингхуис, который провел 10 лет в качестве консультанта Группы, 
прежде чем взять на себя роль главного гперационногодиректора в 2016 году, примет на 
себя обязанности главного исполнительного директора Группы. Господину Роттингхуису 
принадлежит ведущая роль в выпуске облигаций на сумму 25 000 000 евро на Мальте в 
2017 году, которые были отмечены как наиболее торгуемые облигации по количеству 
транзакций на протяжении 2018 года. Кроме того, к Правлению TIMAN Investments Holdings 
присоединился Тонио Фенеч, который был министром финансов Мальты до 2013 года. 
Господин Фенеч вместе с другими членами Кабинета Министров отвечал за успешное 
экономическое развитие Мальты в течение десятилетнего пребывания в должности и 
создал основу для сегодняшнего беспрецедентного экономического бума. В 2019 году Von 
der Heyden отмечает 30-летний юбилей группы в Европе. Председатель группы Von der 
Heyden, Свен вон дер Хайден отметил: «Мы оглядываемся на три невероятные десятилетия 
со многими знаковыми проектами, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня, 
начиная с нуля еще в 1989 году. Мы очень гордимся тем, что у нас есть команда из почти 
400 человек, которые на всех уровнях делают вклад в успех нашей Группы в деле 
инвестиций в недвижимость и девелоперских проектах, нашу гостиничную группу IBB 
Hotel Collection, а также наши альтернативные инвестиции. Мы ожидаем два новых проекта 
в Украине в этом году и выходим на 5-й рынок за пределами Германии, Польши, Испании и 
Мальты, что будет содействовать дальнейшему росту и развитию страны». Von der Heyden 
Group (VDHG) — нишевый игрок на европейском рынке недвижимости и успешно 
развивает офисные здания класса, А и гостиницы в центральных и стратегических 
месторасположениях на Мальте, в Германии, Польше и Испании. Группа широко известна 
высоким уровнем качества и рекордными ценами на проекты, отмеченные наградами. 
Группа Von der Heyden в настоящее время имеет офисы и представительства на Мальте, в 
Варшаве, Познани, Люблине, Берлине, Мюнхене, Мадриде, Амстердаме и Люксембурге.  

Читать полностью >>>  
По материалам zagorodna.com 
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Нардеп Оксана Билозир строит незаконную  
высотку на Подоле 

19.02.019 

В Киеве по ул. Мирной, 2/1 на участке, который принадлежит 
народному депутату Оксане Билозир, с нарушениями законодательства 
строится многоэтажный жилой дом. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения 
“Наших грошей”. 

Оксана Билозир получила участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную 
собственность в 2004 году для строительства жилого дома. В октябре 2016 года Билозир по 
договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая 
Церковь Закарпатской области. Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к 
территории жилой усадебной застройки. Это значит, что здесь можно строить частные 
дома не выше 3-4 этажа. Именно объект с предельно допустимой высотой не более 4 
этажей Департамент градостроительства и архитектуры КГГА согласовал Билозир и Владу 
в декабре 2016-го. Вместе с тем на указанном участке уже возведены шесть этажей, а всего 
запланировано – 9. Окончательную предельно допустимую высоту здания должно было 
определить Министерство культуры в выводах историко-градостроительного обоснования 
(ИМО). Впрочем, известно, что в конце декабря 2018 Минкульт отказал Ивану Владу в 
согласовании ИМО по застройке на ул. Мирной, 2/1. Журналисты отмечают, что указанный 
участок находится в Центральном историческом ареале Киева, входит в пределы историко-
культурных заповедников и зон охраны памятников истории и культуры столицы. … 

Читать полностью >>>  
По материалам oligarh.media 

 
У Києві заарештували 10 незаконних  

новобудов компанії "Укогруп" 
19.02.2019 

Суд заарештував 14 незаконно побудованих об'єктів компанії 
"Укогруп", у тому числі 10 житлових комплексів. Про це повідомив на своїй 
сторінці в Facebook президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, передає УНН. 

"Суд заарештував 14 незаконно побудованих об'єктів сумнозвісної компанії 
"Укогруп". Як йдеться в постанові, щоб забезпечити збереження, їх було передано на 
зберігання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів", - повідомив Кушнір. 
Мова йде про такі об'єкти: ЖК "Нова Хвиля" (по вул. Харківське шосе, 15-А); ЖК 
"Милославський" (вул. Милославська, 31-В); ЖК "Совські Ставки" (вул. Кіровоградська, 70); 
Відділ продажів ЖК "Совські Ставки"; ЖК "Синьоозерний" (на перетині проспектів Правди і 
Гонгадзе); Відділ продажів ЖК "Синьоозерний"; Офісний центр "Домініон" (по вул. 
Ушинського, 40); ЖК "Флагман" (по вул. Лобачевського, 7); ЖК "Родинний затишок" (по 
бульвару Гашека, 20, 22, 24); ЖК "Олімпійське містечко", ЖК "Панорамні містечко, ЖК 
"Панорамний" (зараз - Деміївський квартал), по вул. Ракетній, 24; ЖК "Східна Брама" (по 
вул. Світлій, 3); Відділ продажів ЖК "Східна Брама"; ЖК "Сосновий Бор" (по вул. Олевській); 
ЖК "Науковий" (по вул. Петропавлівській, 40). При цьому, в самій постанові говориться, що 
головна мета заходу - забезпечення кримінального провадження, а саме - позбавлення 
власника права користування майном, створює умови для отримання переваг, незважаючи 
на вчинення кримінальних злочинів. Кушнір зазначив, що в Києві все ще продаються 
квартири у незаконно-побудованих ЖК (що теж доведено в процесі розслідування). На 
вулицях висять борди з відповідною рекламою. У відділах продажів відбуваються угоди. 

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

 
Компания "Kadorr" открыла "37-ю Жемчужину" и обновил  

всеукраинский строительный рекорд 
23.02.2019 

Компания "Kadorr Group" в субботу, 23 февраля, сдала уже второй 
жилой комплекс в 2019-м году – современный ЖК "37-я Жемчужина" на 
Таирова, неподалеку от моря и огромного парка 411-й Батареи.  

При этом застройщик обновил свой собственный и всеукраинский рекорд по 
количеству сданных домов. Поприветствовал счастливых обладателей жилплощади 
генеральный инвестор "Kadorr Group" Аднан Киван. В наших домах живет уже 50 тыс. 
человек, а здесь на Таирова появился новый микрорайон с современной архитектурой и 
хорошей планировкой. За следующие 5-7 лет мы сделаем Одессу лучшим городом в 
Украине, а наша мечта - сделать Одессу как Дубаи. Объем инвестиций "Kadorr Group" уже 
превысил 1% от ВВП Украины и мы продолжаем строить здесь лучшие дома в Украине. Все 
будут мечтать приехать в Одессу, потому что это будет лучшее место для жизни, - заявил 
Аднан Киван "Kadorr Group" является одним из лидеров в сфере строительства во всей 
Восточной Европе. Этот жилой комплекс был сдан на полгода раньше планируемого срока 
и две тысячи человек уже получили ключи от своих новых квартир. ... 

Читать полностью >>>  
По материалам usionline.com 

 
Скільки квартир введено в експлуатацію  

за минулий рік 
27.02.2019 

За минулий рік в Україні введено в експлуатацію понад 100 тисяч 
квартир, середній розмір однієї квартири  становив 84,2 кв. м. Про це 
повідомив заступник міністра регіонбуду Лев Парцхаладзе. 

За його словами, всього за підсумками минулого року в Україні прийнято в 
експлуатацію 103,141 тисячі нових квартир. "За минулий рік в Україні було введено в 
експлуатацію майже 8,7 млн кв. м житла. Це понад 100 тисяч нових квартир" ,– сказав він. 
Згідно зі статистичними даними, більше всього квартир було прийнято в експлуатацію у 
містах - 5,6 млн кв. м (65%), у сільській місцевості – трохи більше 3 млн кв. м житла (35%). 
При цьому більшу частину квартир прийнято в експлуатацію у багатоквартирних (51%), 
дещо менше - в одноквартирних будинках (48,9%) і всього 0,1% – у гуртожитках. Кількість 
прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків за минулий рік збільшилась на 15,3%, 
якщо порівнювати з 2017 роком. Як нагадав  Парцхаладзе, минулоріч була прийнята низка 
важливих державних будівельних норм. Наприклад, щодо містобудування, проектування 
шкіл, дитсадків, вулиць і доріг, інклюзивності будівель і споруд, громадських будинків, 
освітлення. Окрім того, було внесено зміни до чинних будівельних норм щодо житлових 
будинків, автостоянок, підприємств торгівлі, готелів тощо. У 2019 році заплановано 
переглянути ще низку ключових норм щодо проектування житлових і висотних будинків, 
закладів культури і дозвілля, доріг загального користування тощо. Нагадаємо, в 2017 році 
кількість введених в експлуатацію квартир на одного українця перевищила аналогічний 
показник в Євросоюзі. Відповідний показник, розрахований Нацбанком за підсумками 2017 
року, становив 2,9 квартири на тисячу осіб, тоді як в ЄС цей коефіцієнт дорівнює 2,8.  

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами epravda.com.ua 
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 КОМЕРЦІЙНА 
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА 

 
City Capital Group откроет новый БЦ «Платформа»  

на месте швейной фабрики «Воронин» 
17.02.2019 

Компания City Capital Group приобрела здание бывшей швейной 
фабрики «Воронин» в Киеве и планирует к концу 2019 – началу 2020 года 
открыть на ее месте бизнес-центр «Платформа». 

Девелопер проведет редевелопмент здания под офисный центр под брендом 
«Платформа» с коворкингом и ресторанами. По словам Марии Казанцевой, члена совета 
директоров City Capital Group, реконструкция здания будет завершена до конца 2019 года. 
«Мы купили этот объект в 2018 году и сейчас уже идут подготовительные работы к 
строительству. Площадь бывшей фабрики Воронина будет удвоена и составит 20 000 кв. м. 
Под инфраструктуру выделено более чем 2500 кв. м – обустроим большую зону общепита, 
коворкинги на первых двух этажах», – прокомментировала Мария Казанцева. Кроме того, 
до конца 2019 года City Capital Group планирует открыть первую очередь Innovation Hub 
площадью 20 000 на арт-заводе «Платформа». «Стратегия компании на следующие три-
четыре года – построить и управлять новыми форматами офисной недвижимости. 
Неотъемлемой частью всех офисных проектов City Capital Group будут коворкинги под 
собственным брендом Platforma, оригинальная фуд-зона, террасы на крышах, а также 
спортивная зона» – сообщила Мария Казанцева во время Open Mind Conference. Компания 
также планирует приступить к реконструкции под офисы промышленного здания по 
ул.Сковороды на Подоле. Площадь офисного здания составит 15 000 кв. м, а реализация 
запланирована в течение двух лет. 

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua 

 
Dragon Capital купил логистический центр  

«Арктика» 
18.02.2019 

Компания Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу 
компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению 
логистического комплекса «Арктика» у Ощадбанка. 

Логистический комплекс класса А общей площадью 21,500 кв. м был введен в 
эксплуатацию в 2011 году и находится в с. Софиевская Борщаговка под Киевом. Объект был 
приобретен у Ощадбанка на торгах, организованных государственной системой 
электронных торгов «СЕТАМ». «Логистический комплекс «Арктика» станет девятым в 
целом и вторым с возможностью холодного хранения объектом в нашем портфеле 
складской недвижимости, который за последние 2,5 года достиг 300 000 кв. м, включая 40 
000 кв. м складов холодного хранения. После приобретения «Арктики» складские площади 
составляют 48% нашего портфеля коммерческой недвижимости», - заявил управляющий 
директор по прямым инвестициям Dragon Capital Владимир Тимочко. «Продажа 
логистического комплекса «Арктика» стала для Ощадбанка крупнейшей по цене 
реализации операцией по отчуждению непрофильного актива, который был приобретен в 
собственность в счет погашения задолженности по предоставленному кредиту, пройдя 
весь путь обращения взыскания на залоговое имущество проблемного должника», - 
добавил замглавы Ощадбанка Андрей Стецевич. Напомним, в ноябре прошлого года 
Ощадбанк продал логистический центр "Арктика" под Киевом за 195,01 млн грн. В январе 
текущего года АМКУ разрешил покупку Dragon Capital. 

Читать полностью >>>  
По материалам finclub.net 

 
Вертолетную площадку Януковича приобрело  

окружение депутата из БПП Ефимова 
19.02.2019 

Народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" 
Максим Ефимов сообщил, что его окружение приобрело КВЦ "Парковый" 
вместе с вертолетной площадкой в ??центре Киева. 

Как написал депутат в Facebook, объект будет преданий в управление международ-
ной компании. Он в ближайшее время обещает представить концепцию развития КВЦ. 
"После решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически 
получает открытые возможности для управления и развития КВЦ. Уверен, что при 
грамотном управлении "Парковый" может стать крупнейшей площадкой для важнейших 
экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления 
бюджета столицы и работать на имидж Украины", - отметил Ефимов. Как нардеп он не 
имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому бенефициаром бизнеса 
выступила мать депутата, Любовь Ефимова. Напомним, Хозяйственный суд Киева 24 
января 2019 г. по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр 
организации дорожного движения", выбранному управляющим имущества КВЦ 
"Парковый" по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по 
управлению этим имуществом. Кроме того, 6 февраля 2019 года Голосеевский районный 
суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть 
указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры 
обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил. 
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными 
активами обратилось в НАБУ из-за решение Хозсуда Киева о вертолетной площадке.  

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

 
Инвестфонд UDG и HUB 4.0 сообщили о реализации  

совместного проекта 
21.02.2019 

Инвестиционный фонд UDG и HUB 4.0 подписали договор о 
сотрудничестве в реализации проекта коворкинга на территории жилого 
квартала CAMPUS в Киеве.  

На площади более 1000 м2 будет размещено пространство для проведения 
культурных и образовательных мероприятий, рабочие места и несколько переговорных 
комнат. Здания жилого квартала CAMPUS граничат с территорией кампуса НТУУ «Киевский 
политехнический институт имени Игоря Сикорского». Появление нового коворкинг-
пространства станет неотъемлемой частью развития экосистемы инноваторов, которым 
необходимы места для обучения, нетворкинга и развития проектов. HUB 4.0 успешно 
работает на Подоле уже несколько лет. Это пространство, объединяющее галерею 
инноваций, образовательный центр, конференц-зону, коворкинг и cospace, создает условия 
для успешного развития идей. В комьюнити HUB 4.0 входят инноваторы, программисты, 
стартаперы, дизайнеры, digital-специалисты и мейкеры. В пространстве хаба всегда можно 
встретить полезных людей, посетить лучшие мероприятия и влюбиться в атмосферу 
инноваций. Роман Иваненко, партнер инвестфонда UDG, прокомментировал событие: 
«Инвестфонд ставит перед собой цель финансирования, в частности, проектов 
девелопмента недвижимости, которые являются инфраструктурой для отраслей 
экономики и оказывают значительное влияние на рост ВВП страны. Популярность 
коворкинг-пространств и бизнес-центров в таком формате растет не только в Украине, а и 
во всем мире. Это уже полноценная важная составляющая рынка офисной недвижимости.  

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua 

 
 

Винница построит муниципальный  
инновационный парк? 

22.02.0219 

Городские власти Винницы намерены реализовать в городе проект 
инновационного парка стоимостью 120 миллионов гривен. Об этом сообщает 
служба новостей он-лайн издания commercialproperty.ua 

Площадь объекта составит 6000 м2. Проект будет включать IT-школу для создания 
стартапов. Начало строительства запланировано на 2019 год, а завершение – через два 
года. По словам Сергея Моргунова, городского головы Винницы, на реализацию проекта 
будут направлены средства городского бюджета, окончательная сумма инвестиций в 
проект будет зависеть от результатов тендера. Предположительно, стоимость проект 
составит около 120 миллионов гривен. «Винница входит в пятерку городов Украины по 
количеству IT-специалистов. Мы тоже намерены строить инновационный парк в городе. 
Уже скоро огласим тендер… Мы будем сдавать площади в управление на долгосрочный 
период времени», – сообщил Сергей Моргунов в интервью Liga.net. 

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua 

 
Самый большой речпорт Украины в Днепре  

превратят в огромный бизнес-центр 
01.03.2019 

Самый большой речной порт Украины, который находится в Днепре и 
многие годы стоит в запустении в будущем планируют превратить в 
огромный бизнес-центр на воде со своим причалом. 

Речной порт Днепра планируют реконструировать и превратить его в огромный 
бизнес-центр на воде. Также на прилегающей территории хотят построить публичное 
пространство и соединить набережную и бульвар Княгини Ольги. Как сообщалось ранее, 
уже в этом году речной порт Днепра превратится в уникальный офисный центр на воде. 
Проект является первым этапом комплексной реконструкции речного вокзала и 
прилегающей к нему территории, с возможностью сохранения функций речного вокзала. В 
здании речпорта уже начался демонтаж внутренних конструкций. Об этом журналист «НМ» 
узнал в группе «Строительство Днепра». «Цель проекта — с минимальными изменениями 
трансформировать уникальное здание речного вокзала (авторский коллектив под 
руководством В. И. Веснина проект нач. 80-х г.г. ХХ в.) в востребованное деловое и 
рекреационное пространство с сохранением функции речного транспортного узла. На 
основании архивных данных была создана трехмерная модель здания и проведён 
сравнительный анализ изначального проекта, его реализации и сегодняшнего состояния. 
Это позволило локальными действиями приблизить решения фасадов к первоначальному 
замыслу, а внутреннюю организацию здания сделать более гибкой и трансформируемой в 
процессе дальнейшей эксплуатации», — отметил Руководитель архитектурной мастерской 
АрхОбраз Алексей Образцов. 

Читать полностью >>>  
По материалам dnpr.com.ua 
 
 
 
 ВИСТАВКОВІ ЦЕНТРИ 
 

Експоцентр у 2018 році на своїй території  
прийняв 292 івенти 

18.02.2019 

Звіт про роботу, проведену в 2018 році під керівництвом генерального 
директора Експоцентру Євгена Мушкіна, було опубліковано на сайті ВДНГ. 
Про це повідомляє segodnya.ua 

Згідно наведеної інформації, у 2018 році на своїй території Експоцентр прийняв 292 
івенти, що в 2,5 рази більше у порівнянні з показниками 2017 р. Про розвиток майданчика 
свідчать і якісні показники. Більшість організаторів залишилися настільки задоволені 
локацією, що продовжили контракти з ВДНГ і на 2019 рік. Серед них: Atlas Weekend, Food & 
Wine Festival тощо. З довгостроковими планами зайшли кілька нових показових для ринку 
партнерів (зокрема, "Кураж Базар" і Made in Ukraine). Серед заходів, що регулярно відбува-
ються, найбільше було виставок (20 івентів) та фестивалів (24 івенти). Така кількість 
різнопланових подій вплинула і на відвідуваність Експоцентру. За 2018 рік ВДНГ відвідало 
понад 3 млн осіб, що на 67% вище показників 2017 р. і в 6 разів більше в порівнянні з 
кількістю відвідувачів у знаковому для ВДНГ 2015 р. (Саме в 2015 р. в Експоцентрі 
розпочалися перші зміни за підтримки апарату президента України, метою яких став 
розвиток локації як культурно-інноваційного парку.). Одноденний рекорд відвідуваності 
Експоцентру також було зафіксовано у 2018 році. За один день фестивалю Atlas Weekend 
ВДНГ відвідало понад 154 тисячі осіб. Серед інших досягнень і нововведень за 2018 рік 
можна виділити: запуск велоінфраструктури (5 Га); старт розробки проекту ландшафтного 
парку; ремонт електромереж; більше 4000 м² відновлювальних посадок зелених насаджень; 
збирання 770 тонн снігу на рік; ремонт 7 павільйонів, реставрація 3 басейнів, утилізація 
розваленої теплиці і силосної вежі та інші роботи з облаштування території; запуск арт-
резиденції Carbon; запуск льодової арени для хокею та фігурного катання. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами segodnya.ua 
 

Комплекс «КиевЭкспоПлаза»  
выходит за город 

21.02.0219 

Выставочный центр «КиевЭкспоПлаза» переехал со столичных Нивок 
в Новую Березовку Киевской области. Об этом сообщает служба новостей он-
лайн издания commercialproperty.ua 

Как сообщил Валерий Пекар, глава наблюдательного совета выставочного центра 
«КиевЭкспоПлаза», в интервью Liga.net, компания приняла решение выбрать Березовку как 
новую локацию для выставочного центра. Инфраструктура объекта включает закрытые и 
открытые площадки: павильон (18 600 кв. м), ландшафтный парк (9000 кв. м) и полигон 
для тест-драйвов (9700 кв. м). Это позволит ВЦ проводить мероприятия комбинированного 
формата indoor&outdoor. 

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua 
 

 

http://commercialproperty.ua/news/ukrainskiy-rynok/city-capital-group-otkroet-novyy-bts-platforma-na-meste-shveynoy-fabriki-voronin/
https://finclub.net/news/dragon-capital-kupil-logisticheskij-tsentr-arktika.html
https://censor.net.ua/news/3112643/vertoletnuyu_ploschadku_yanukovicha_priobrelo_okrujenie_deputata_iz_bpp_efimova
http://commercialproperty.ua/news/ukrainskiy-rynok/investfond-udg-i-hub-4-0-soobshchili-o-realizatsii-sovmestnogo-proekta/
http://commercialproperty.ua/news/ukrainskiy-rynok/vinnitsa-postroit-munitsipalnyy-innovatsionnyy-park/
https://nashemisto.dp.ua/2019/02/13/nachalsja-demontazh-konstrukcij-rechport-dnepra-uzhe-gotovjat-k-grandioznoj-reinkarnacii/
https://dnpr.com.ua/sobytija/samyj-bolshoj-rechport-ukrainy-v-dnepre-prevratjat-v-ogromnyj-biznes-centr-video/
https://ukr.segodnya.ua/kiev/kother/292-iventa-i-19-mln-grn-v-gosbyudzhet-menedzhment-vdng-otchitalsya-o-svoih-dostizheniyah-1223082.html
http://commercialproperty.ua/news/ukrainskiy-rynok/kievekspoplaza-vykhodit-za-gorod/
https://ukraine.raben-group.com/ru/?l=
http://citycapital.com.ua/
https://tlca.business-guide.com.ua/
https://www.parkovy.info/
http://www.udp.ua/
http://www.expocenter.com.ua/
http://www.expoplaza.kiev.ua/
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Турецкая компания получит 1,4 миллиарда на строительство  
бетонной автотрассы на Полтавщине 

27.02.2019 

Служба автомобильных дорог в Полтавской обл. по результатам 
тендеров заказала работ на автодороге гос значения Н-31 Днепр - Царичанка 
- Кобеляки - Решетиловка на общую сумму 1,81 млрд грн. 

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в 
системе "Прозорро". По итогам торгов турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat 
Tic. ve Sanayi A.S. получит три четверти всех средств, или 1,36 млрд грн грн. До конца 2020 
года она должна провести реконструкцию участка км 141+200 - км 146+081 длиной 4,9 км 
за 575,84 млн грн, построить транспортную развязку на пересечении с трассой М-03 Киев - 
Харьков - КПП "Должанский" за 372,49 млн грн, обход города Кобеляки на участке км 
114+000 - км 116+500 за 245,9 млн грн, а также обход села Красное на участке км 103+500 - 
км 105+200 за 164,88 млн грн. Как отмечает издание, итоговые сведения ресурсов и сметы 
к договорам не опубликованы, что не позволяет сравнить материалов с рыночными 
ценами на предмет возможного завышения. Остальные средства в сумме 448,13 млн грн 
получит ООО "Ростдорстрой" на реконструкцию участка км 124+800 - км 128+000 длиной 
3,2 км. Общая сумма сделок на 6% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 1,92 млрд 
грн. Бенефициарами "Ростдорстроя" через фирмы "Оттема" (Венгрия) и "Мурфилд 
Индастриз Ел.Пи", "Логоформ Корп" и "Хиллмонт Инк" (Кипр) является Евгений Коновалов 
и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы 
Геннадия Труханова. Победители тендеров соревновались между собой, а также с ООО 
"Дорожное строительство "Альтком", которое принадлежит голландской фирме "Альтком 
Б.В.", компании Altcom Global NV из Нидерландов и донецкому ООО "Финансово-
промышленная группа "Альтком" Александра Тисленко и Сергея Павличева. Основные 
тендерные победы группы "Альтком" пришлись на период, когда подготовку к Евро-2012 
курировал вице-премьер Борис Колесников. К аукционам не допустили ООО "Альтис-
Констракшн" из строительной корпорации "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского, 
тестя экс-главы ГФС Романа Насирова, которого сейчас судят за махинации с газом. 

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

 
В суд направлено дело относительно троих сотрудников 

"Киевавтодора" и коммерческого подрядчика 
28.02.2019 

Следователи полиции г.Киева передали в суд дело относительно 
незаконного завладения государственными средствами на 8 млн грн тремя 
должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор". 

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, следователи доказали, что в 
2017 году заместитель генерального директора "Киевавтодора" совместно с двумя своими 
подчиненными по предварительному сговору с руководителем коммерческой подрядной 
структуры присвоить деньги, которые выделило государство на капитальный ремонт 
столичных дорог. "Пользуясь служебным положением, злоумышленники перечислили 
более 8 млн грн на счета фиктивных предприятий за якобы выполнение ремонтных работ", 
- сказано в сообщении. Следователи провели обыски по месту жительства фигурантов, а 
также в коммунальной корпорации и ее структурных подразделениях и изъяли 
документацию, подтверждающую причастность должностных лиц к преступной схеме. 
Действия злоумышленников квалифицированы по ч.3 ст.28 (совершение преступления по 
предварительному сговору группой лиц), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или 
завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса 
Украины. Правонарушителям объявили о подозрении, а на их имущество наложен арест. 
"Обвинительный акт направлен в суд. За присвоение и последующую легализацию 
полученных незаконным способом средств членам организованной преступной группы 
грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией 
имущества", - сказано в сообщении. 

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

 
 ІНШІ ІНЖЕНЕРНІ ПРОЕКТИ  

В подземном переходе на Майдане  
может появиться музей 

19.02.2019 

Столичные власти хотят провести реконструкцию подземного 
перехода на Майдане Незалежности и создать там музей. Об этом сообщают 
«Комментарии. Киев» со ссылкой на «Вечерний Киев». 

«Здесь сделали ремонт, убрали часть киосков, но сюда снова заехала стихийная 
торговля. К тому же, реконструкции знаменитой «трубы» пока не произошло, только 
текущий ремонт. Сейчас балансодержатель - районное дорожно-эксплуатационного 
управления - собирает предпроектные предложения для дальнейшего обновления 
перехода. Департамент экономики и инвестиций проводить конкурс на лучший проект», - 
рассказал и.о. директора департамента благоустройства КГГА Тарас Панчия. Отметим, 
улицу Крещатик отремонтируют за 108 млн грн. Сроки проведения работ зависят от того, 
как быстро будет подготовлен проект реконструкции, заказчиком которого является КК 
«Киевавтодор». 

Читать полностью >>>  
По материалам kyiv.comments.ua 

 
Как будет выглядеть Лукьяновская площадь  

после реконструкции 
20.02.2019 

Проблему организации движения общественного транспорта на 
Лукьяновке в Киеве планируется решить, когда будет реализован проект 
реконструкции Лукьяновского депо и Лукьяновской площади. 

“Есть значительные сложности с транспортным сообщением по ул. Дмитриевской, 
которая давно нуждается в реконструкции. Однако наиболее острая проблема с 
организацией движения общественного транспорта сегодня на Лукьяновке. Ее решение 
возможно только тогда, когда окончательно будет сделан проект реконструкции 
Лукьяновского депо и Лукьяновской площади”, - сообщил глава Шевченковской 
райгосадминистрации (РГА) Олег Гаряга. По его словам, новая транспортная модель на 
Лукьяновке разрабатывается уже несколько лет. Планируется, что будет расширена ул. 
Бердичевская за счет территории трамвайного депо. Транспорт будет идти с ул. 
Дегтяревской и Белорусской на ул. Бердичевскую. Проезда через Лукьяновскую площадь не 
будет. Она станет пешеходной. Для развязки планируется использовать ул. Коперника. 
Также глава Шевченковской РГА отметил, что рассматривались предложения для 
разгрузки Лукьяновки за счет введения дополнительных маршрутов общественного 
транспорта у метро "Сырец". Однако решение этому поводу пока не принято.  

Читать полностью >>>  
По материалам kievvlast.com.ua 
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Когда запустим международный пункт пропуска –  
появимся на мировой карте 

18.02.2019 

В 2019 г. КП "Белоцерковский грузовой авиационный комплекс" 
планирует открыть международный пункта пропуска, модернизировать 
базу для техобслуживания самолетов и запустить грузовые перевозки.  

Только после этого в компании начнется работа по выходу на рынок пассажирских 
авиаперевозок. Об этом DATA.UA рассказали в пресс-службе КП "БВАК". "Да, такие планы 
есть. Но они идут уже после того, как мы на первом этапе создадим современную 
техническую базу для технического обслуживания воздушных судов. Затем будут входить 
грузовые терминалы, чтобы уже осуществлять грузовые авиаперевозки. И уже тогда мы 
сможем планировать пассажирские перевозки. То есть мы запускаем техническое 
обслуживание, cargo-перевозки, привлекаем международные инвестиции и уже тогда 
можно говорить о пассажирских перевозках", - сообщили в пресс-службе аэродрома. В 
компании говорят, что имеют необходимую техническую базу для открытия 
международного пункта пропуска. Сейчас идет работа по подготовке проектно-сметной 
документации для согласования со всеми органами исполнительной власти и получения 
соответствующего постановления Кабинета Министров. 

Читать полностью >>>  
По материалам data.ua 

 
Укргазбанк предоставил $10 миллионов  

кредита аэропорту "Запорожье" 
20.02.2019 

Государственный "Укргазбанк" 28 декабря 2018 г. предоставил КП 
"Международный аэропорт "Запорожье" пятилетний кредит на сумму $10 
млн под гарантии Запорожского городского совета. 

Как говорится в информации Министерства финансов, кредит предоставлен по 
ставке 7,5% годовых. Минфин уточняет, что согласовал предоставление муниципальной 
гарантии в середине ноября прошлого года. В целом в 2018 году под согласованные 
министерством муниципальные гарантии в Украине было привлечено EUR57,95 млн и $10 
млн. МА "Запорожье" в 2017 году нарастил выручку на 20,3% – до 85,02 млн грн, а его 
чистая прибыль увеличилась на 22,8% – до 43,01 млн грн. Финпоказатели за 2018 год пока 
отсутствуют. Согласно данным аэропорта, пассажиропоток в нем в минувшем году вырос на 
15% – до 400,326 тыс., впервые за последние более чем 25 лет превысив отметку в 400 тыс.  

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

 
 ПОСЛУГИ 
 

 
 

Вертолетом – в Затоку: подписано меморандум  
о крупном инвестиционном проекте 

20.02.2019 

Одесскaя ОГA подписaлa с ООО “Межнaроднaя трaнспортнaя 
сервиснaя группa ТВС” меморaндум о реализации инвестиционного проекта 
“Воздушный экспресс”. Об этом идет речь на сайте Одесской ОГА. 

Меморандум предусматривает, что к реализации проекта приобщатся 
“Международная транспортная сервисная группа” вместе с Американской корпорацией 
“Trans World Service” и корпорацией “EXIM”. На первом этапе планируется построить и 
оборудовать в Украине 9 вертолетных портов. Именно столько украинских городов 
предлагается объединить благодаря регулярным вертолетным перевозкам “Воздушной 
экспресс”. Следовательно, путь в Каролино-Бугаз из Киева займет 2 часа, из Винницы – 1 
час 25 минут, из Черкасс – полтора часа. По замыслу инвесторов, перевозить пассажиров 
будут тяжелые вертолеты Boeing Vertol 107 – II и Boeing 234 Chinook на 26 и 44 
пассажирских места. Они оборудованы всем необходимым: туалетной комнатой, буфетом, 
отделением для багажа, полочками для ручной клади. 

Читать полностью >>>  
По материалам bessarabia.in.ua 

 
Директора YanAir подозревают в уклонении  

от уплаты 14,3 млн грн налогов 
21.02.2019 

Органы Государственной фискальной службы расследуют уклонение 
от уплаты налогов директором предприятия YanAir LTD на 14,3 млн гривен 
при таможенном оформлении самолета Boeing 737-3B7. 

Из материалов суда следует, что ГФС осуществляется досудебное расследование по 
подозрению директора YanAir в совершении уголовного преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса. Установлено, что он, оформив товар в таможенном режиме 
переработки на таможенной территории Украины, в нарушение законодательства 
безосновательно занизил налоговые обязательства на сумму 2 749 418 грн и в нарушение 
налогового и таможенного законодательства занизил обязательство по уплате налога на 
добавленную стоимость на сумму 11 547 556 грн, что привело к фактическому 
непоступлению в бюджет средств на сумму 14 296 974,26 грн. В рамках расследования 13 
февраля Соломенский суд разрешил ГФС доступ к документам авиакомпании YanAir. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 
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Открытие паромной переправы «Орловка-Исакча»  
через Дунай перенесли на лето 

18.02.209 

Открытие международной паромной переправы «Орловка-Исакча» 
снова переносится. Об этом заявили в Администрации морских портов 
Украины, передает 1tv.od.ua 

Новый пункт пропуска с Румынией через Дунай планируют открыть летом — он 
сможет в сутки оформлять около тысячи грузовиков и 250 легковых авто. Открытие 
переправы позволит сэкономить время и расстояние — около 100 километров, которые до 
этого приходилось объезжать через Молдову. Напомним, Орловка станет единственным в 
Одесской области пунктом пропуска между Украиной и странами ЕС — в среднем на проект 
переправы предусмотрено 12 миллионов евро румынских и украинских инвестиций. Ранее 
планировалось, что переправа заработает еще в июле 2017 года, но из-за проблем с 
документами сроки изменили. 

Читать полностью >>>  
По материалам 1tv.od.ua 
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Кому допомогло днопоглиблення  
в українських портах 

21.02.2019 

Україна минулоріч витратила понад 1,5 млрд грн на днопоглиблювальні 
роботи в акваторіях морських гаваней. Які порти та компанії зможуть після 
цього наростити власний експорт вантажів, з`ясовував БізнесЦензор. 

 

У 2018 році через порти України пройшло 135,2 млн тонн вантажів, що на 2% більше 
від результату 2017 року. Цей результат може стати ще кращим. В Міжнародному 
валютному фонді (МВФ) підрахували, що при нинішньому рості економіки України на 3% 
щорічно вантажообіг українських портів до 2022 року виросте до 165 млн тонн на рік. Якщо 
ж темп економічного зростання прискориться до 7%, то портова перевалка за 5 років 
виросте до 202 млн тонн. Теоретично, обробити такий обсяг вантажів портові термінали 
зможуть: їх сумарна потужність складає 240 млн тонн щорічної перевалки, говорять в 
держпідприємстві "Адміністрація морських портів України" (УМПУ). Але окрім наземної 
інфраструктури потрібно розвивати і акваторії самих портів, через експлуатаційне 
днопоглиблення (для підтримки існуючих робочих глибин) та через капітальне 
днопоглиблення (для збільшення робочих глибин). Днопоглиблювальні роботи у 2018 році 
виконувались у 6 із 13 портів України: для збільшення глибин – у гаванях "Южного" та 
Чорноморська, для підтримання існуючих – в гаванях Херсону, Ізмаїла, а також Маріуполя і 
Бердянська. Підряди на днопоглиблення портів минулоріч отримували переважно іноземні 
компанії. Від робіт в акваторіях вигравали ті стивідорні компанії (оператори вантажних 
терміналів), що демонструють стабільний приріст вантажопотоку, та перевалюють 
переважно аграрні вантажі. 

 

Порт "Южний". Виконавець днопоглиблення: китайська компанія СНЕС. Вартість 
контракту: 1,064 млрд грн. Вид та обсяг робіт: капітальне днопоглиблення, збільшення від 
6 метрів до 16 метрів глибин підхідного каналу до причалів №23-25, було вийнято понад 4 
мільйони кубометрів грунту. Довідка: порт "Южний" у 2018 році показав приріст перевалки 
в цілому на 1% до 47,5 млн тонн. Біля вищезгаданих причалів №23-25 завершується 
побудова зернового терміналу MV Cargo , розрахованого на перевалку 5 млн тонн вантажу 
щорічно. Це – спільний проект американської компанії Cargill та українського стивідора 
"ТрансІнвестСервіс" (ТІС), що є найбільшим приватним стивідором порту "Южний". За 2018 
рік перевалка ТІС склала 25,7 млн тонн вантажів усіх видів, що на 10% більше за результат 
2017 року. Власником ТІСу є одеський бізнесмен Андрій Ставніцер. Порт "Южний" нині є 
єдиним портом України, що здатен приймати судна вантажопідйомністю понад 200 тисяч 
тонн, та осадкою до 18,5 метрів. При цьому якірні стоянки на зовнішньому рейді порту 
дозволяють одночасно приймати до 24 великотоннажних суден. Із 29 причалів гавані 13 
належить державному стивідору "МТП Южний", інші 16 ділять між собою група компаній 
ТІС, державний "Одеський припортовий завод", а також "зерновики": "Бориваж", "Сісайд-
Україна", "олійні" стивідори "Дельта Вілмар СНД", "Олсідс Блек Сі" і "Різойл Південь", а 
також нафтові компанії ПАТ "Укртранснафта" та "Термінал Стивідорінг". "МТП Южний" є 
найбільшим за обсягами перевалки державним стивідором України. Сумарна потужність 
перевалки комплексу генеральних та навалювальних вантажів (причали №7-9) складає 3,3 
млн тонн на рік, спеціалізованого вугільно-рудного комплексу (причали №5-6) 7-8 млн 
тонн на рік. За 2018 рік через держпідприємство пройшло 8,6 млн тонн експортних 
вантажів, 2,5 млн тонн імпортного вугілля та 1,2 млн тонн транзитних та каботажних 
вантажів, всього – 12,3 млн тонн. Через рудо-вугільну спеціалізацію державного порту 
"МТП Южний", великий вплив на нього здійснює група СКМ Ріната Ахметова. Її 
енергетичний холдинг ДТЕК через імпортує вугілля через цей порт. А металургійний 
холдинг "Метінвест" експортує залізорудний концентрат.  

 

Порт "Чорноморськ". Виконавець днопоглиблення: китайська компанія СНЕС. 
Вартість контракту: 404 млн грн. Вид та обсяг робіт: капітальне днопоглиблення, зокрема 
підхідного каналу до порту від 14,5 до 15 метрів, також – подовження від 1,4 км до 1,6 км. 
Окрім цього – поглиблення акваторії Сухого лиману "Чорноморська" до 15 метрів. На 
підхідному каналі виймуть 0,5 млн кубометрів ґрунту, на Сухому лимані – 1,5 млн 
кубометрів ґрунту. Довідка: завдяки проекту днопоглиблення "Чорноморськ" зможе 
приймати судна з осадкою до 14,5 метра типу Capesize, тоннажем до 100 тисяч тонн. Як 
наголошували в АМПУ, реалізація проекту "позитивно вплине на перспективний розвиток 
стивідорів, що працюють в порту", в тому числі компаній "Кернел" Андрі Веревського, 
"Рісойл" бізнесмена Шота Хаджишвілі, та "Іллічівський зерновий термінал", яким володіє 
компанія Glencor. Ці три підприємства фактично перевалюють майже весь обсяг 
агропродукції, що проходить через "Чорноморськ". Зокрема, холдинг Андрія Веревського у 
гавані Чорноморська володіє терміналом "Трансбалктермінал", сумарною потужністю у 200 
тисяч тонн одночасного зберігання зерна. Стивідор оперує причалами №16-17, що нині 
здатні приймати судна тоннажем до 80 тисяч тонн, не довші за 20 метрів та осадкою не 
більше 11 метрів. У 2018 році "Трансбалктермінал" збільшив перевалку агропродукції на 
11% або до 4,1 млн тонн, зокрема – до 3,4 млн тонн зерна. "Рісойл" в липні-грудні 2018 року 
наростила перевалку зерна на 2,6% відносно аналогічного періоду 2017 року, або до 874 
тисяч тонн. Перевалка олії збереглась на рівні минулорічних 467 тисяч тонн. "Іллічівський 
зерновий" термінал має потужності для одночасного зберігання 250 тисяч тонн зерна, 
причал терміналу має глибину 12,5 метрів, що дозволяє приймати судна типу Panamax. У 
2017 році через термінал пройшло 3,3 млн тонн зерна, у 2018 році – близько 3 млн тонн.  

 

Порт "Ізмаїл". Виконавець днопоглиблення: румунська компанія Societate cu 
Raspundere Limitata "COMPLEX DELTA", що належить румунському бізнесмену Хрісту 
Карамана. Вартість контракту: 3,8 млн грн. Вид та обсяг робіт: експлуатаційне 
днопоглиблення, поновлення глибини акваторії біля причалів № 19-22 до 4,8 метрів, 
вилучення з дна гавані 200 тисяч кубометрів ґрунту. Довідка: такі днопоглиблювальні 
роботи для Ізмаїлу стали найбільшими за останні 11 років. Згадані вище причали №19-22 
перевалюють руду і рудний концентрат, а також окатиші. Першою особливістю порту 
"Ізмаїл" є домінування в загальній структурі перевалки вантажів державного стивідора 
"МТП Ізмаїл": у 2018 році підприємство обробило 3,3 млн тонн вантажів, у той час як через 
порт в цілому пройшло 4,68 млн тонн вантажів. Друга особливість – вантажі йдуть із порту 
на експорт до країн ЄС переважно рікою Дунай. Відповідно, обсяги перевалки вантажів 
через Ізмаїл залежать і від гідротехнічного стану Дунаю. Наприклад, через сильну спеку та 
нестачу опадів влітку 2018 року у західній і центральній Європі на верхній і середній 
ділянці Дунаю рівень води майже досяг історичного мінімуму за весь період спостережень з 
1921 року. В Будапешті мінімальний рівень води в річці Дунай в серпні склав 61 см (над 
нулем поста) при історичному мінімумі 53 см. Тому судноплавство Верхнім та Середнім 
Дунаєм із серпня було фактично закрито, а середньомісячний вантажопотік порту "Ізмаїл" 
упав до 318 тис тонн у серпні 2018 року. У січні цього року він склав 465,8 тис тонн. Всього 
за рік перевалка через порт упала на 10%, хоча число суднозаходів у гавань виросла на 
12,7% або на 267 одиниць: через нестачу глибин судна не вдавалось вантажити на їх повну 
вантажопідйомність. Держава розраховує, що витрачені 4 млн грн на днопоглиблення 
Ізмаїлу принесуть їй прямий зиск. Як йдеться у фінансовому плані "МТП Ізмаїл" на 2019 рік, 
експортна перевалка "МТП Ізмаїл" має збільшитись від 2,97 млн тонн до 3,58 млн тонн. 
Зокрема має вирости відвантаження залізної руди, як основного вантажу. У порту "Ізмаїл" 
також працюють і приватні стивідори. Свої вантажі через гавань перевалює ТОВ 
"Ізмаїльський елеватор", розрахований на одночасне зберігання 27 тисяч тонн зерна. 
Власником зерносховища є компанія "Агроінвестгруп" Миколи Кучеренка, яка на початку 
цього року фактично самоліквідувалась. Це завдало учасникам агроринку мінімум 200 млн 
грн збитків. Також в порту "Ізмаїл" працює термінал "Вілле Форте", розрахований на 120 
тисяч тонн щорічної перевалки скрапленого газу. Термінал належить компанії LPG Moravia 
харьківського бізнесмена Сергія Заболотного.  

 
Порт "Херсон". Виконавець днопоглиблення: українська компанія "ТОВ "СМД-

Інвест". Вартість контракту: 144,28 млн грн. Вид та обсяг робіт: експлуатаційне 
днопоглиблення, відновлення паспортних глибин порту до 8 метрів; із території 
гідротехнічних споруд порту, 6 якірних стоянок, та підхідних каналів до порту вивезуть до 
відвалу 401 тисяч кубометрів ґрунту; роботи ще тривають, на сьогодні виконано лише 
чверть від планового обсягу. Довідка. Востаннє експлуатаційне днопоглиблення в 
Херсонському порту відбувалось у 2005-2011 роках, щоправда тоді було вивезено менше 
100 тисяч тонн. Нинішні днопоглиблювальні роботи можна вважати підготовкою до 
передачі в концесію порту "Херсон". В Мінінфраструктури планують, що порт отримає свого 
концесіонера в першій половині 2019 року. За підсумками 2018 року перевалка через 
гавань Херсона упала на 8%, або до 3,07 млн тонн. При цьому найбільше вантажів – 1,6 млн 
тонн – обробило державне підприємство "МТП Херсон".  

 

Порти "Маріуполь" і "Бердянськ". Виконавець днопоглиблення: власний флот 
АМПУ. Вартість контракту: немає даних. Вид та обсяг робіт: експлуатаційне 
днопоглиблення, вилучення 497 тисяч кубометрів ґрунту із дна акваторій обох портів. 
Довідка. У 2018 році АМПУ розраховувала провести в гаванях Бердянська та Маріуполя 
капітальне днопоглиблення, аби добитись збільшення вантажопотоку через азовські 
порти. Зараз порт "Маріуполь" має обмеження у 7,7 метрів робочої осадки, в яке вписуються 
судна тоннажністю лише до 12 тисяч тонн. Такими суднами можна возити вантажі лише 
Чорним та Середземним морем. Окрім цього, через обмеження для проходу "Кримського 
моста" у 14 метрів висоти плавзасобу, для вивозу вантажів із Маріуполя та Бердянська 
стало актуальніше залучати судна із великою осадкою та невеликою висотою надводної 
частини. Втім, усі три тендери на днопоглиблення гаваней Маріуполя та Бердянська у 2018 
році закінчились невдачею: приватні інвестори не бажали торгуватись за роботи в гаванях, 
яким загрожує російська агресія. Вантажопотік цих портів просів на 10%-25%. Тому АМПУ 
довелось в обох гаванях проводити роботи в грудні 2018 року самостійно, із залученням 
власного судна-землесоса "Меотида". В порту Маріуполь основним оператором є державне 
підприємство "МТП Маріуполь", 75% вантажопотоку якого займає металопродукція 
місцевих підприємств холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського. 
Основним оператором в порту "Бердянськ" є державне "МТП Бердянськ", понад 60% всіх 
вантажів у гавані припадає на агропродукцію.  

Читати повністю >>>                                                                            © Іван Киричевський 

За матеріалами biz.censor.net.ua 
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Киевский речной порт усилил мощности, вложив  
в модернизацию 40 млн грн. 

19.02.2019 

За 4 года АО "Киевский речной порт" вложил 40 миллионов гривен в 
восстановление инфраструктуры и портофлота. Модернизация произошла 
в большей степени за счет реинвестиций. 

Так, с 2014 г. "Киевский речной порт" построил собственный таможенный комплекс 
с международным пунктом пропуска. На суда установили новое навигационное 
оборудование и современные средства безопасности. Порт приобрел у Беларуси два 
рудовоза и гидропогрузчик, ледокольный буксир и плавкран. Также была восстановлена 
ранее выведенная из эксплуатации железнодорожная ветка. Сейчас железная дорога КРП 
работает в режиме 24/7, используя собственный подъездной путь (ж/д станция 
"Почайная"). "Железная дорога - это возможность всесезонных перевозок (по сравнению с 
водным транспортом). Но несмотря на систематические перегрузы, пока железная дорога 
менее востребованный вид транспорта, чем фуры", - сообщает пресс-служба порта. Кроме 
того, "Киевский речной порт" установил собственные весовые комплексы для взвешивания 
грузовиков. "Весовой контроль грузового автотранспорта позволит сохранить 
инфраструктуру и, в конце концов, сделать железнодорожный транспорт и даже речной 
более рентабельным по сравнению с автомобильными перевозками", - добавили в КРП. 
"Киевский речной порт" принимает, хранит и выдает грузы, прибывающие речным, 
автомобильным и железнодорожным транспортом, доставляя их по Днепру. В ближайшей 
перспективе Порт планирует построить логистический комплекс площадью 10 тысяч м2. 
Напомним, глава Государственной службы морского и речного транспорта Дмитрий 
Петренко заявил, что в ближайшие 5 лет Украина будет переживать бум развития речных 
перевозок. По итогам 2018 года речные перевозки грузов в стране выросли на 5%. 

Читать полностью >>>                                                                                   © Татьяна Войтович 
По материалам data.ua 

 
Нестор Шуфрич и Михаил Бродский затягивают реконструкцию  

Киевского речного вокзала на неопределенный срок 
19.02.2019 

АО “Киевский речной порт”, который ранее анонсировал 
реконструкцию здания Киевского речного вокзала, не может определиться 
со сроками завершения работ. Об этом сообщает ЦТС. 

Работы проводятся за собственные средства компании. “Внутреннее пространство 
уже освободили от мусора. Восстанавливаем системы водоснабжения, электросети, ставим 
охрану и видеонаблюдение. Будут заменены фасадные окна и двери. В планах сохранить 
все внутренние фрески. Однако на данном этапе мы столкнулись с бюрократической 
ловушкой: после реконструкции Почтовой площади де-факто площадь функционирует, а 
де-юре она еще не введена в эксплуатацию”, - заявили в порту. Администрация порта 
обращает внимание и на другую проблему реконструкции здания вокзала - невозможность 
организации места прибытия. Проект реконструкции предусматривает наличие паркинга, 
но его на данном участке создать невозможно, поскольку на территории Почтовой 
площади расположен музей, который является памятником архитектуры. “Именно поэтому 
глобальная реконструкция откладывается на неопределенный срок. По этому поводу 
долгое время идут переговоры, собираем разрешения, согласительные документы, 
приглашаем к сотрудничеству экспертов и художников”, - говорят в речном порту. Согласно 
данным информационного ресурса Агентства по развитию инфраструктуры фондового 
рынка Smida, 24% акций ПАО Киевский речной порт, которое владеет зданием, 
принадлежит белизской компании Aerotrade solutions Inc. Ее представитель Андрей Савчук 
был финансовым директором Киевского представительства Торговый дом Жидачевский 
бумажный комбинат, а также финансовым директором концерна Основа с орбиты Михаила 
Бродского. Также Савчук в 2002 г. был кандидатом в народные депутаты от партии 
Бродского Яблоко. В то же время директором ПАО является Сергей Бойко, который 
возглавляет киевскую региональную организацию Партия свободных демократов Михаила 
Бродского. Еще 25% акций ПАО принадлежит ООО Современное партнерство, экс-
директором которого был Виктор Сидорук - помощник нардепа Нестора Шуфрича. Также 
25% акций ПАО имеет ООО Сан гален холдинг, которая имеет общий телефон с 
Международным благотворительным фондом Музей истории воздухоплавания и авиации 
им.Сикорского, соучредителем которого является мать Нестора Шуфрича - Мария Шуфрич. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukrrudprom.com 
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В МА «Бориспіль» затримано екс-посадовця  
«Укрзалізниці» 

21.02.2019 

В міжнародному аеропорту «Бориспіль» 21 лютого 2019 року 
затримано колишнього першого заступника керівника Філії «Центр 
забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».  

Цю особу, разом зі ще сімома, детективи Національного бюро підозрюють у завданні 
понад 93 млн грн збитків «Укрзалізниці» через закупівлю стрілочної продукції за 
завищеними цінами. На момент вчинення злочину екс-посадовець обіймав посаду 
помічника одного з народних депутатів, який, за версією слідства, також причетний до 
корупційної схеми. Детективи НАБУ повідомили про підозру екс-посадовцю «Укрзалізниці» 
в січні цього року (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 та ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України), але 
оскільки той  переховувався від слідства, його оголосили в розшук. Підозрюваного 
затримали співробітники Державної прикордонної служби та передали його детективам 
НАБУ для проведення слідчих дій. Нагадаємо, помічнику одного з народних депутатів 
України, колишньому посадовцю ПАТ «Укрзалізниця», повідомлено про підозру у 
заволодінні 93,27 млн грн ПАТ «Укрзалізниця». За версією слідства, ця особа є 
організатором корупційної схеми та її виконавцем. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 
ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 та ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України. 
Процесуальну дію здійснено в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального 
кодексу України. Оскільки під час розслідування отримано відомості, що особа, яку 
підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину переховується від слідства, 23 січня 2019 
року її оголошено в розшук. Таким чином, загальна кількість підозрюваних у 
кримінальному провадженні за фактом заволодіння 93,27 млн грн ПАТ «Укрзалізниця» 
становить вісім осіб, із яких дві особи є помічниками одного з народних депутатів. 
Нагадуємо, що 15 січня детективи НАБУ повідомили сімом особам про підозру у заволодінні 
понад 93 млн грн. Серед причетних до вчинення злочину — посадовці підприємства-
виробника стрілочної продукції, службові особи Філії Центр забезпечення виробництва 
ПАТ «Українська залізниця». Розслідування наведених фактів детективи Національного 
бюро розпочали у червні 2017 року за власними напрацюваннями. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАБУ 
 

 
Смотрящие и олигархи. Кто делит миллиарды 

Укрзалізниці 
22.02.2019 

Организация "Залізниця без коррупции" проанализировала закупки 
УЗ в 2018 г. Результат: основную долю всех заказов поделили между собой 
фирмы, связанные с известными украинскими олигархами. 

 
Исследование представлено в рамках проекта "Программа содействия общественной 

активности "Присоединяйся!", которая финансируется агентством США по 
международному развитию (USAID). Деятельность общественной организации "Залізниця 
без коррупции" поддерживается Transparency International Україна.  

 
В 2018 году УЗ сохранила негативные тенденции в публичных закупках. В течение 

года компания оставалась лидером среди всех заказчиков в Prozorro по количеству 
протестов от участников тендеров (980 жалоб в течение года - в четыре раза больше, чем в 
среднем по системе). В тендерах компании наблюдается наибольший процент 
дисквалифицированных предложений участников (26% предложений). Закупки имеют 
признаки монополизированности, низкой конкуренции (60,7% процедур проходят с 
минимальным количеством участников, 65,4% тендеров проходят без ценовой 
конкуренции) и низкой экономии (показатель УЗ по экономии на 25% ниже, чем в среднем 
по системе Prozorrо). В 2018 году УЗ провела закупок на 27,9 млрд грн (вместо 
запланированных 37 млрд грн). Годовой объем закупок за последние четыре года 
увеличился более, чем в два раза. В объеме доходов компании доля публичных закупок 
увеличилась с 14% до 33%. Таким образом, УЗ тратит около трети доходов на закупки для 
обеспечения производственных потребностей и капитальных инвестиций.  

 
Кто основные поставщики товаров и услуг для УЗ? Две трети из  27,9 млрд грн 

которые УЗ тратит на закупки, поделили между собой несколько компаний, входящие в 
состав крупных украинских ФПГ, а также малоизвестные прокладки, связанные с так 
называемыми "смотрящими" за УЗ (см. слайд выше). Наибольшая доля закупок УЗ - 
горючесмазочные материалы. Авторы исследования связывают фаворитов тендеров с 
Виктором Медведчуком, Александром Грановским и нардепом Александром Понаморевым. 
Эти компании получили контрактов на 6,9 млрд грн в 2018 году. Документально 
подтвердить связь нельзя. Медведчук и Грановский неоднократно опровергали владение 
топливным бизнесом. Основной негативный тренд: в 2017 году УЗ внедрило систему 
допуска к применению масел на ж/д, которая ограничивает конкуренцию из-за сложной 
процедуры аккредитации производства, которую проходят лишь избранные предприятия. 
Международные поставщики пока эти тендеры не выигрывают. Кроме того, закупочные 
цены на 30% превышают среднерыночные показатели. Есть и позитив благодаря введению 
формульного ценообразования при закупках топлива, которое УЗ внедрило в 2018 году. Это 
прекратило практику 2016-2017 гг, когда благодаря дополнительным соглашениям к 
контрактам, поставщики постфактум поднимали цену на поставленное топливо. Леонид 
Юрушев контролирующий Днепровагонремонтстрой обеспечивал в 2018 году основной 
объем ремонта пассажирских вагонов УЗ. КВСЗ Владимира Приходько поставляла дизель-
поезда и пассажирские вагоны. Нужно отметить, что других производителей способных 
выполнять такие работы в Украине сегодня нет.  Рынок рельсов и запчастей к грузовым 
вагонам поделен между ООО Метинвест-СМЦ Рината Ахметова и компаниями-
посредниками, к которым можно применить признаки фиктивности или формального 
участия в тендерах. Основные поставщики металлопроката - Сота Украина и Альфа Метал 
Групп. Эти же компании предлагают на рынке продукцию заводов Метинвеста. Однако в 
отличие от рельсов, которые непосредственно поставляет Метинвест-СМЦ, 
металлопродукцию для производства грузовых вагонов от тех же производителей 
поставляют фирмы-посредники. Эти компании разыгрывают между собой около 1 млрд 
грн в год. НАБУ проводит следствие относительно соответствия стандартам рельсовых 
креплений, поставляемых УЗ, корпорацией КРТ, которую контролируют братья Богдан и 
Ярослав Дубневичи. Ярослав - глава транспортного комитета Верховной Рады. До лета 2016 
года стрелочные переводы УЗ поставляла компания Арго. По версии детективов НАБУ 35% 
средств перенаправлялась из Арго на счета корпорации КРТ, что позволяет говорить о 
связи этого посредника с компаниями Дубневича. НАБУ огласило подозрения по этому делу 
и объявило в розыск помошника одного из народных депутатов (по данным СМИ, речь идет 
об Эдуарде Пушкаренко, который в 2016 году был первым заместителем руководителя 
филиала Центр обеспечения производства ПАО УЗ. Человек с такой фамилией значится и 
среди помощников нардепа Ярослава Дубневича. Он задержан в феврале 2019 года по 
подозрению в нанесении более 93 млн грн убытков УЗ. - Ред.). В 2016 году посредник 
сменился, переводы для УЗ начала поставлять компания Крендлс. Сейчас она получает от 
УЗ до 1,5 млрд грн заказов в год, при этом по месту регистрации компания не проводит 
деятельности - фактически ее нет. По этой фирме также открыто расследование НАБУ. 
Детективы подозревают связь этой компании с корпорацией КРТ семьи Дубневичей. В 

поставках комплектующих для тележек грузовых вагонов похожая проблема - нет 
конкуренции. Интерпайп Виктора Пинчука и УПЭК Трейдинг Анатолия Гиршфельда - 
объективно единственные производители такой продукции в  Украине. На фоне 
удешевления стоимости стали на мировом рынке и в Украине, продукция Интерпайпа 
подорожала в 2018 году на 10%-20%, отмечается в исследовании. На этом рынке 
присутствуют Кременчугский сталелитейный завод Сергея Тигипко и Азовмаш, который 
входил в группу Юрия Иванющенко, (сейчас де-факто контролирует Светлана Савчук - 
Ред.). Они поделили между собой контракты на поставку боковых рам и надресорных балок 
к тележкам, отмечается в исследовании.  

Читать полностью (инфографика) >>>  
По материалам biz.liga.net 

 
 

"Укрзализныця" оценивает объем инвестиций для обновления  
подвижного состава и инфраструктуры в $6 млрд 

28.02.2019 

Акционерное общество "Укрзализныця" оценивает необходимый 
объем инвестиций для обновления и модернизации подвижного состава и 
инфраструктуры в 6 млрд долларов 

"На следующие пять лет "Укрзализныце" необходимо всего около 6 млрд долларов. 
Ключевой вопрос: где взять достаточный уровень средств для капитальных инвестиций 
компании? Перечень источников всем известный и ограничен: грузовой тариф, 
пассажирский тариф, внутренняя эффективность, заимствования и бюджетная поддержка", 
- сказано в сообщении со ссылкой на директора по стратегическому развитию и 
инвестициям "Укрзализныци" Антона Соболевского. Указывается, что дефицит средств 
"Укрзализныци" только на поддержание текущего состояния отрасли на ближайшее 
пятилетие оценивается в 2,5-3 млрд долларов.Эти средства могли бы поступить в 
компанию, в частности, от реализации механизма компенсаций государства за 
пассажирские перевозки. 

Читать полностью >>>  
По материалам ua.cbonds.info 

 
Топ-10 найбільш завантажених вокзалів  

України в 2018 році 
01.03.2019 

Найбільш завантаженим вокзалом України в минулому році став 
Центральний ж/д вокзал столиці, який обслужив понад 23 мільйона 
пасажирів у дальньому сполученні. Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця". 

Топ-10 найбільш завантажених вокзалів в минулому році: Центральний ж/д вокзал 
столиці - 23,4 млн пасажирів (із них посадка  –  11,6 млн пас. / висадка  –  11,7 млн пас.). 
Львів – 8,3 млн пас. (4,1 млн пас./ 4,1 млн пас.); Харків-Пасажирський  –  5,7 млн (2,9 млн пас. 
/ 2,8 млн пас.); Одеса-Головна  –  5,5 млн тис. (2,8 млн пас. / 2,7 млн пас.);Дніпро-Головний  –  
3,3 млн (1,6 млн пас. / 1,6 млн пас.) Вінниця  –  2,6 млн пас. (1,3 млн пас. / 1,3 млн пас.); 
Запоріжжя 1  –  2,1 млн пас. (1,05 млн пас. / 1,04 млн пас.); Івано-Франківськ  –  1,6 млн пас. 
(823,3 тис. пас. / 830,4 тис. пас.); Хмельницький  –  1,6 млн пас. (0,78 млн пас. / 0,79 млн пас.); 
Херсон  –  1,5 млн пас. (0,8 млн пас. / 0,7 млн пас.). Зазначається, що дані щодо вокзалів 
надані лише з урахуванням числа пасажирів поїздів далекого прямування. Рейтинг 
найбільш завантажених поїздів у 2018 році: №45/46 Ужгород  –  Лисичанськ  –  1,3 млн пас.; 
№138/137 Хмельницький  –  Лисичанськ  –  950,8 тыс. пас.; №70/69 Маріуполь  –  Львів  –  
852 тыс. пас.; №120/119 Запоріжжя, Кривий Ріг  –  Львів  – 778,4 тыс. пас.; №41/42 Дніпро  – 
Трускавець  –  778 тыс. пас.; №124/123 Костянтинівка  –  Київ  –  729,8 тыс.пас.; №145/146 
Київ  –  Ізмаїл  –  708,2 тыс. пас.; №43/44 Івано-Франківськ  –  Київ  –  650,6 тыс. пас.; 
№108/107 Одеса  –  Ужгород  –  638,6 тыс. пас.; №126 / 125 Київ - Костянтинівка - 606 тыс. 
113 пас.; №148/147 Одеса  –  Київ  –  606 тыс. пас. В УЗ відзначили, що кореспонденція 
пасажиропотоку в поїздах враховує дані про проїзні документи, які оформлялися від/до 
будь-яких станцій на всьому шляху прямування потяга сумарно в обох напрямках. 
Нагадаємо, раніше глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що у 2019 році стартують 
конкурси на передачу залізничних вокзалів в концесію. За його словами, УЗ витрачає 
щорічно на утримання вокзалів 500 млн гривень. Таким чином, через три роки вокзали 
повинні окупатися, підкреслив він. Як зазначила старший юрист практики банківського та 
фінансового права, ринків капіталу компанії "ЄПАП Україна" Катерина Олійник, в умовах 
нестачі бюджетних ресурсів для реконструкції будівель та розвитку інфраструктури 
залізничних станцій навряд чи "Укрзалізниця" самотужки здійснить будівельні та інші 
роботи так, як це може зробити приватний інвестор. За її словами, ресурси можна залучити 
через приватного партнера та інвестора. Найкраще, якщо він матиме досвід в управлінні 
транспортною логістикою, комерційними площами та об'єктами нерухомості. Пошук 
такого інвестора може бути складним завданням, однак його успіх міг би істотно збільшити 
шанси на розробку та реалізацію найефективнішої моделі розвитку й управління вокзалом 
та об'єктами його інфраструктури, підкреслила експерт. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Компания Nextbike расширит покрытие своих 
велопрокатных станций в десять раз 

19.02.2019 

В 2019 году в Киеве число парковочных станций для велосипедов 
вырастет с 33 до 281, а в дальнейшем превысит 300. Об этом UBR.ua сообщил 
руководитель компании Nextbike в Киеве Алексей Кушка. 

Байк-шеринговый сервис запустился в столице в 2018 году. Столичный мер Виталий 
Кличко заявил, что изначально можно было арендовать 100 велосипедов. Число которых 
должно увеличиться до нескольких тысяч. Сервис Nextbike доступен еще в четырех 
украинских городах. Во Львове он появился еще в 2015 году, с пятью станциями и 55 
велосипедами. В 2019 году во Львове заработают 24 станции, в Харькове, Одессе и Виннице 
— по 15. В регионах также планируется постепенное увеличение сети. Тариф за 30 минут 
проката составлял 30 грн. с максимальным дневным лимитом использования велосипеда 
12 часов. Стоимость месячного абонемента — 199 грн., в которые включены каждые 
первые 30 минут. Цена подписки на сезон, длящийся девять месяцев — 899 грн. 
Предусмотрена система штрафов (1 тыс. грн.) в случае, если пользователь не вернет 
велосипед в течение 12 часов. Немецкий стартап Nextbike — это система общественного 
велопроката, которая действует более чем в 200 городах мира на четырех континентах. 

Читать полностью >>>  
По материалам ubr.ua 
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IFC выделила €12,5 млн на развитие городского транспорта  
Мариуполя Донецкой области 

19.02.2019 

Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) выделила 12,5 
млн евро на развитие городского транспорта Мариуполя. Об этом говорится 
в сообщении Министерства финансов. 

IFC подписала кредитное соглашение о предоставлении финансирования в размере 
12,5 млн евро на закупку 64 автобусов. Средства также предназначены на реконструкцию 
городского автобусного депо, обновление ремонтного оборудования и развитие 
управления транспортной инфраструктурой города. Обновленный автобусный парк 
Мариуполя увеличит пропускную способность системы общественного транспорта, снизит 
выбросы углеводорода в атмосферу и позволит предоставлять жителям качественные 
транспортные услуги. IFC, член группы Всемирного банка является одним из ведущих 
международных инвесторов в частном секторе Украины: общий размер ее 
капиталовложений в долгосрочные проекты в различных секторах экономики Украины 
достиг более $ 3.2 млрд. Как сообщали Українські Новини, международная финансовая 
корпорация (МФК, IFC) начала подготовку к вхождению в капитал Укргазбанка. 

Читать полностью >>>  
По материалам ua.cbonds.info 
 

 
У Києві скасували тендер на розробку  

проекту метро на Троєщину 
22.02.2019 

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" скасувало 
тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування Подільсько-
Вигурівської лінії метро.  

Зігдно з даними, тендер скасовано через те, що такі роботи не передбачені в бюджеті 
Києва на 2019 рік. Зазначається, що перша черга складається з ділянки від станції 
"Вокзальна" до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з першим електродепо, друга 
черга - від станції "Вокзальна" до Кільцевої дороги з другим електродепо. Передбачений 
термін виконання ТЕО - протягом 2019 року. Очікувана вартість - 148,517 млн грн. Раніше 
Київміськадміністрація заявляла, що має намір до березня оголосити міжнародний тендер 
на розробку ТЕО робіт з будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами prm.ua 

 
В “Киевпастрансе” намерены потратить свыше 60 млн гривен  

на реставрацию здания киевского фуникулера 
28.02.2019 

КП “Киевпастранс” объявило тендер на реставрацию с 
приспособлением к условиям современного использования здания 
киевского фуникулера на ул. Петра Сагайдачного, 3.  

Ожидаемая стоимость выполнения работ – 60,7 млн грн. Согласно техзаданию, 
подрядчик должен будет срезать кустарник на территории обслуживания фуникулера, 
провести демонтажные работы, отремонтировать витражное остекление платформ, 
входную группу, гранитные парапетные плиты, ограждение, кровлю, а также укрепить и 
гидроизолировать фундамент. Также во фронт его работ войдет установка окон и дверей, 
утепление внутренних стен, отделка административно-бытовых помещений и внешних 
стен, монтаж оборудования и турникетов, обустройство вентиляции, кондиционирования, 
водоснабжения и водотведения, электроосвещения, молниезащиты, заземления, пожарной 
сигнализации и громкоговорящего оповещения. Все работы должны быть выполнены до 
23 декабря 2020 года. Обжаловать условия тендера можно до 8 марта 2019 года, подать 
предложения до 12 марта 2019 года. Аукцион запланирован на 13 марта 2019 года. Как 
сообщала KV, ремонт фуникулера власти столицы запланировали еще в 2017 г. Несмотря на 
это, КП “Киевпастранс” никак не доведет ремонт до конца. Осенью 2018 года не обошлось 
без очередного скандала. Так, 4 сентября 2018 года КП “Киевпастранс” заключило договор с 
ООО “АРП “София” на проведение проектно-изыскательских работ по реставрации с 
приспособлением условий современного использования здания Киевского фуникулера. 
Договор был заключен на 2,5 млн гривен по переговорной процедуре. Таким образом, 
подрядчик должен будет заканчивать свой же проект, за который уже получил 3,7 млн 
гривен еще в 2017 г. При этом, КП “Киевпастранс” вместе с ООО “АРП “София” фигурирует в 
уголовных производствах, связанных с государственными закупками. Так, отдел 
расследований особо тяжких преступлений ГУ Нацполиции в Киеве в мае 2018 г. установил, 
что в 2017 г. для передачи “Киевпастрансом” 68 млн бюджетных гривен на проектирование 
реконструкции трамвайных путей ООО "АРП "София", создавалась искусственная 
конкуренция. Следствие тогда выяснило, что учредителем ООО "АРП "София" является 
Виктор Рафальский, племянник которого – Юрий Курбаль – работает начальником 
Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной 
инфраструктуры КП "Киевпастранс". Напомним, в январе 2018 г. в Киевской 
горгосадминистрации (КГГА) заявляли, что киевский фуникулер планируют закрыть на 
реконструкцию с августа 2018-го по декабрь 2019 г. Последний раз фуникулер 
ремонтировали еще в 1984-м. Проект его реставрации делают с мая 2017 г., а новые 
обещанные вагоны не закупили и с трех попыток.  

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

 
Кернес подписал договор с ЕБРР на закупку новых  

троллейбусов для Харькова 
28.02.2019 

Документ подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес 
и Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по 
Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.  

Геннадий Кернес поблагодарил представителей ЕБРР за огромную работу и 
поддержку проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры города, а также 
проектов по внедрению новейших технологий в сфере энергоэффективности. «Готовность 
ЕБРР системно инвестировать в проекты жизнеобеспечения города - для нас высокая 
оценка деятельности и главная возможность не останавливаться в развитии города. 
Харьков поставил себе цель провести модернизацию во всех сферах жизни, и поддержка 
такого авторитетного партнера является очень важной для нашего города на пути 
устойчивого экономического развития и эффективного управления. Я уверен, что ваш 
визит в Харьков послужит дальнейшему укреплению нашего сотрудничества», - 
подчеркнул Геннадий Кернес. По его словам, реализация проекта по обновлению 
троллейбусного парка позволит повысить комфорт и безопасность перевозок, обеспечить 
доступность городского транспорта для людей с ограниченными физическими 
возможностями, а также сократить эксплуатационные расходы предприятия и улучшить 
экологическую ситуацию в Харькове. В свою очередь Маттео Патроне отметил, что 
Европейский банк реконструкции и развития доволен сотрудничеством с Харьковом и 
готов ее развивать.  

Читать полностью >>>  
По материалам unian.net 

 

Львов и ЕБРР подписали договор на  
закупку 50 троллейбусов 

01.03.2019 

Львовкий горсовет подписал договор гарантии с ЕБРР по закупке 50 
новых троллейбусов местного производителя "Электронтранс" и 
обновление транспортной инфраструктуры. 

"В этом году местный производитель изготовит по заказу города 50 новых 
троллейбусов", - сообщает Львовкий горсовет. Львовский горсовет выступает гарантом по 
кредитным обязательствам "Львовэлектронтранса" перед ЕБРР. Пакет финансирования 
состоит из 13-летнего кредита ЕБРР в сумме до €15 млн и кредита Фонда чистых 
технологий в сумме до €2,5 млн. Также в планах Львова - закупка еще 10 новых трамваев и 
100 автобусов. Прорабатывается возможность закупки 100 электробусов. Львов сотрудни-
чает с СП "Электронтранс" с 2013 года, заказав первый низкопольный трамвай, а всего за 
последние пять лет город заказал у производителя 135 ед. транспорта: 10 троллейбусов, 9 
трамваев, электробус и 105 автобусов. По информации мэрии, в прошлом году Львов 
приобрел 30 берлинских трамваев и 150 новых крупногабаритных автобусов: 100 МАЗов и 
50 "Электронов", а в текущем году планирует купить еще 10 новых трамваев и 100 
автобусов. "Львовэлектротранс" на сегодня эксплуатирует 72 троллейбуса, в том числе 48 
старых, 14 – относительно новых и 10 новых, а также 126 трамваев, из которых 98 – старые. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Ростислав Кисіль, Meest Express: Збільшимо 
мережу відділень на 50% 

15.02.2019 

Як буде розвиватися група компаній Meest Express, з ким конкурувати, 
які нові країни підкорювати і завдяки чому сподівається підкорити ринок. 
Про це повідомляє портал rau.ua 

Ростислав Кисіль, засновник і президент міжнародної поштово-логістичної групи 
компаній Meest, дав велике інтерв’ю Delo.ua,  в якому ділиться результатами роботи 
компанії, міркує про ринок і розповідає про плани з розвитку бізнесу. RAU наводить основні 
тези інтерв’ю. Ринок поштової логістики зростає величезними темпами. Основним 
каталізатором змін та інновацій стають споживачі. В Україні спостерігаються такі тренди: 
реформування IТ-інфраструктури, в тому числі впровадження новітніх ERP- і WMS-систем, 
роботизація операційних процесів і використання Data Science; перехід від багатоканальних 
до омніканальних технологій продажів і перебудова операційних процесів для збільшення 
якості і швидкості обслуговування клієнтів; активізація поштово-логістичних компаній в 
напрямку розвитку фулфілмент-напрямків і сортувальних ліній, а також спроби розвитку 
міжнародної діяльності; створення нових форматів надсилання та отримання посилок, 
таких як міні-відділення та почтомати; зростає потреба швидкої і зручної доставки. Клієнти 
хочуть отримувати і відправляти посилки в близьких до роботи або вдома локаціях, 
швидко, без черг, без додаткового контакту з співробітниками поштово-логістичних 
компаній і, найголовніше, в будь-який час. 

Поштове різноманіття >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
В 2018 году "Укрпошта" обработала 34,4 млн  

международных отправлений 
19.02.2019 

В 2018 году "Укрпошта" обработала 34,4 млн международных 
отправлений. Об этом пишет он-лайн издание ЦТС на своїм сайте - cfts.org.ua 
со ссылкой на данные почтового оператора. 

"Компания обработала 34,4 млн международных импортных и экспортных отпра-
влений, что почти на 45% больше, чем в 2017 г. В общем доходы от международных 
операций выросли на 37%", - сообщила "Укрпошта". Рост импорта состоялся благодаря 
новым проектам с двумя ключевыми партнерами - Cainiao (логистическая платформа 
группы компаний Alibaba) и национальная почта Гонконга. Также "Укрпошта" 
присоединилась к самому крупному инфраструктурному проекту мира "Один пояс, один 
путь". Компания участвует в пилотном проекте почты Китая по транспортировке почты по 
железной дороге из Китая в Польшу. Помимо того, "Укрпошта" запустила ускоренные 
каналы доставки для китайских магазинов JD.com и Joom и британского онлайн-магазина 
ASOS. Основными экспортными странами, в которые "Укрпошта" осуществляла доставку в 
2018 году, стали США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Польша, Австралия. 
Крупнейшими импортерами были Китай, Нидерланды, Израиль и США. Ранее ЦТС писал о 
том, что "Укрпошта" в 2019 году планирует увеличить количество доставок посылок на 
27%. Госкомпания хочет доставить за год 28 млн посылок. 

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

 
Нова пошта шукає партнерів для  

відкриття терміналів 
26.02.2019 

Співвласник найбільшого приватного поштового оператора України 
про підсумки 2018 року, плани на 2019-й, нові термінали та відділення. Про 
це повідомляє портал rau.ua 

Один з співвласників провідної багатопрофільної поштово-логістичної компанії 
України Володимир Поперешнюк дав інтерв’ю виданню Property Times, де розповів як 
пройшов минулий рік для компанії, яких результатів досягнуто, і які завдання поставлені 
на найближчий час. RAU вибрала найцікавіші тези топ-менеджера. У 2018 році ми 
наростили число оброблених відправлень до 174 млн штук, це на 20% більше, ніж за 2017-
й. Найбільший драйвер зростання – великий і середній e-commerce. За 2018 рік онлайн-
магазини оформили у нас 36 млн посилок. У минулому році ми відкрили близько 350 нових 
відділень і встановили понад 200 почтоматов, в тому числі в магазинах брендів Епіцентр, 
Ашан, Leroy Marlin, ЛотОК. Зараз в мережі майже 3000 точок присутності. У планах – 
розширювати мережу в невеликих населених пунктах. У містах з населенням від 5000 ми 
вже представлені, зараз завдання – охопити всі села з населенням від двох тисяч. Таких 
близько 6000. Мій план – 3000 відділень в селах в наступному році. Це будуть партнерські 
відділення, відкриті по франчайзингу. Я ніяк не пов’язую вибори з нашими планами 
розвитку. Політики приходять і йдуть, ми залишаємося. Наші перспективи розписані як 
мінімум на 22 роки вперед, до 2040 року. За ці роки будуть змінюватися президенти і 
склади парламентів, але ми не маємо наміру зупинятися. Починаємо будівництво другої 
черги КІТ (Київський інноваційний термінал). Встановимо там трирівневу сортувальну 
лінію та лінію сортування дрібного вантажу з пропускною спроможністю в 20 000 посилок 
на годину. Ми плануємо добитися продуктивності більш 50 000 посилок на годину. В цілому 
впевнені, що коли добудуємо та запустимо на початку наступного року другу чергу, то 
досягнемо потужності в 1 млн посилок на день. Інвестиції в другу чергу близько 10 млн 
євро. Розглядаємо можливість будівництва другого терміналу для Києва, який буде 
обслуговувати правобережну частину столиці. ... 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також! Сам собі листоноша: чи зможуть 
поштомати підкорити Україну >>> 

За матеріалами rau.ua 
 

http://ua.cbonds.info/news/item/1085255
https://prm.ua/u-kiyevi-skasuvali-tender-na-rozrobku-proektu-metro-na-troyeshhinu/
http://kievvlast.com.ua/news/v-kievpastranse-namereny-potratit-svyshe-60-mln-griven-na-restavratsiyu-zdaniya-kievskogo-funikulera
https://www.unian.net/regions/10463259-kernes-podpisal-dogovor-s-ebrr-na-zakupku-novyh-trolleybusov-dlya-harkova.html
https://biz.censor.net.ua/news/3114414/lvov_i_ebrr_podpisali_dogovor_na_zakupku_50_trolleyibusov
https://rau.ua/novyni/kysyl-meest-express-50/
https://cfts.org.ua/news/2019/02/19/v_2018_godu_ukrposhta_obrabotala_344_mln_mezhdunarodnykh_otpravleniy_51779
https://rau.ua/personalii/popereshnyuk-nova-poshta/
https://rau.ua/novyni/postmaster-ukraine/
https://rau.ua/novyni/postmaster-ukraine/
http://www.metro.kiev.ua/
http://www.kpt.kiev.ua/
https://meest-express.com.ua/ua/
http://ukrposhta.ua/
http://novaposhta.ua/
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Украинскому оператору Freshtel  
аннулировали лицензию 

19.02.2019 

НКРСИ приняла решение аннулировать лицензию на пользование 
радиочастотным ресурсом Украины №5241, выданную ООО «Украинские 
новейшие технологии». Об этом сообщает InternetUA. 

ООО «Украинские новейшие технологии» (бренд Freshtel) – один из первых 
украинских операторов, предоставляющих услуги радиодоступа к сети Интернет по теперь 
уже устаревшей технологии Wimax. По данным издания Liga.net, ранее одним из главных 
бенефициаров УНТ был миллиардер Виктор Пинчук, но он уже давно не контролирует 
долю в этом бизнесе. Нынешний конечный бенефициар FreshTel неизвестен. Именно УНТ 6 
апреля 2005 года первой в Украине продемонстрировала работу сети WiMAX, а уже 10 
ноября 2005 компания запустила в коммерческую эксплуатацию фиксированные WiMAX-
сети в Киеве и Харькове (под ТМ AlterNet). 9 сентября 2009 года был запущен новый бренд 
Freshtel и запущена в тестовую эксплуатацию первая украинская сеть Mobile WiMAX на 
частоте 3,5 ГГц. На сегодняшнем заседании НКРСИ стало известно, что ООО «Украинские 
новейшие технологии» получило лицензию на пользование радиочастотным ресурсом на 
территории Украины (27 регионов) в полосе радиочастот 3400-3600 МГц 1 ноября 2006 
года. Согласно лицензии, срок полного освоения радиочастотного ресурса был установлен 
на июнь 2016 года, но на протяжении 2013–2018 годов компания не воспользовалась своим 
правом на обращение к НКРСИ о перенесении сроков начала пользования и полного 
освоения радиочастотного ресурса. … 

Читать полностью >>>  
По материалам internetua.com 
 

 
ООО "Зеонбуд" заключил с НОТУ рекордную сделку о  

цифровом эфире, подняв тарифы на 37% 
20.02.2019 

ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" 
заключила соглашение с ООО "Зеонбуд" об услугах по трансляции 
телепрограмм в цифровом формате в стандарте DVB-T2 о 50,98 млн грн.  

На 2019 заказали 157 тыс ч. цифрового вещания: по 8742 час. - для UA: ПЕРВЫЙ и UA: 
ДОНБАСС и по 5826 час. - для UA КУЛЬТУРА, UA Киев и остальных филиалов "НОТУ". 
Договор предусматривает такие тарифы в час с НДС в зависимости от мощности 
передатчика: 6,92 грн. - 41-100 Вт; 14,84 грн. - 101-200 Вт; 15,84 грн. - 201-500 Вт; 37,62 грн. 
- 501-1000 Вт; 49,50 грн. - 1001-2000 Вт. Это на 37% дороже тарифов "Зеонбуда" для "НОТУ" 
на второе полугодие 2018 г. Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия 
конкуренции, поскольку "Зеонбуд" является фактическим монополистом по предоставле-
нию услуг цифрового эфирного ТВ. Директором "Зеонбуда" является адвокат Ирина 
Алябьева, а подписантом - Виталий Сырников. "Зеонбуд" владеет кипрская компания 
"Planbridge Limited", которая в свою очередь принадлежит Белизским фирмам "Burgerville 
Holdings Limited" и "Adisson Trading Limited" и Виргинской фирме "Follberg Investments 
Limited". Конечными бенефициарами указаны киприоты Деметрис Феллас, Ренос Мичалак 
Янго и Дякоу Грегорис и британец Томас Адриан Дэвид Майлз. Основателем Виргинские 
"Follberg Investments Limited" когда-то  был юрист Блонделл Челленджер, который 
оформлял документы при регистрации Виргинской "Sarone Holdings Limited", которая 
владела ООО "ДРФЦ" из группировки Александра Януковича. "Зеонбуд" занимался нардеп 
Юрий Марокко (Партия регионов, ныне - Оппоблок). Он ранее руководил фирмой "ММДС-
Украина", которой совладела "СКМ" Рината Ахметова. По данным "ВДЗ" и "Прозорро", с 
декабря 2011 года "Зеонбуд" получил неконкурентных подрядов на 278,28 млн грн. … 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 

 
Vodafone, Lifecell і "Київстар"  

підвищують тарифи 
20.02.2019 

Три найбільших українських мобільних оператори – Vodafone, Lifecell 
і "Київстар" – підвищують вартість своїх послуг, а також скасовують ряд 
недорогих тарифів. Про це пише today.ua 

У прес-службі мобільного оператора Vodafone повідомили, що Vodafone піднімає 
вартість послуг. Зокрема, з 15 лютого пакет послуг Vodafone Unlim 3G подорожчав з 65 
гривень до 75, а вартість Vodafone Unlim 3G Plus зросла зі 100 гривень до 125. Тим часом 
мобільний оператор Lifecell з 5 лютого закрив відразу 4 своїх тарифних плани – "3G 
Гаджет", "3G+Гаджет", "3G+Гаджет 2017", "life ?? Online". Абоненти, які користувалися цими 
тарифними планами, автоматично переведені на тариф "Гаджет". У свою чергу, в прес-
службі мобільного оператора "Київстар" повідомили, що з 21 лютого по 15 квітня скасують 
дію деяких тарифів і інтернет-пакетів. Якщо абонент не змінить свій тариф самостійно, то 
автоматична заміна відбудеться в один з днів у період з 21 лютого по 15 квітня на 
запропонований тариф. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами today.ua 
 

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell)  
увеличила убыток в 2,6 раза 

21.02.2019 

ООО "Лайфселл" по итогам 2018 г. получил 1,301 млрд грн чистого 
убытка, что в 2,58 раза больше, чем в 2017 г. (убыток 503,6 млн грн), 
свидетельствуют данные фин отчета материнской компании Turkcell. 

Выручка оператора при этом выросла на 8,06% - до 5,269 млрд грн. Показатель 
EBITDA вырос на 8,2% - до 2,762 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 25,2 п.п., до 52,4%. 
Капитальные инвестиции оператора в 2018 году увеличился в 3,03 раза - до 4,032 млрд грн, 
тогда как годом ранее оператор инвестировал 1,33 млрд грн. Активная абонентская база за 
прошлый год сократилась на 8,8% - до 7,3 млн клиентов, общее количество абонентов в 
сети оператора - на 10,8%, до 9,9 млн абонентов. При этом показатель ARPU (доход с одного 
абонента) вырос на 26,6% - до 42,8 грн, при этом ARPU активной абонбазы возрос на 20,1% 
- до 57,3 грн. Количество минут, использованных абонентом на услуги голосовой передачи 
данных, за 2018 год выросло на 12% - до 144,9 мин. Проникновение смартфонов в сети 
lifecell по состоянию на конец четвертого квартала прошлого года достигло 75,9%. По 
итогам четвертого квартала 2018 года чистый убыток lifecell увеличился в 4,07 раза и 
составил 730,1 млн грн, при этом выручка выросла на 11,6% - до 1,417 млрд грн. Показатель 
EBITDA вырос в 3,37 раза - до 1,084 млрд грн., при этом маржа EBITDA увеличилась на 50,4 
п.п. - до 76,5%. Капитальные инвестиции в последнем квартале 2018 года составили 933,3 
млн грн, что в 2,25 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. В турецкой 
компании отмечают, что рост EBITDA был обусловлен эффективными мерами контроля 
затрат, а также положительным влиянием новых стандартов МСФО. При этом в компании 
продолжают утверждать, что отток абонбазы обусловлен в основном общей тенденцией 
снижения использования SIM-карт в стране. … 

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

 

 
 

Результаты Vega 2018: 641 млн грн чистого дохода и  
развитие инновационных технологий 

22.02.2019 

Национальный телеком-оператор Vega подвел итоги финансовой 
деятельности за 2018 год. Доход компании составил 641,3 млн грн, что на 
4% превышает показатель предыдущего периода.  

Величина EBITDA достигла 164,9 млн грн – это практически вполовину больше 
аналогичной прошлогодней цифры 110,7 млн грн.  В целом за 2018 год компании удалось 
увеличить ARPU (средний доход на одного пользователя) на 20% (в частности, по услуге 
интернет-доступа по оптоволоконной технологии подключения FTTx – на 28%). В 
прошедшем году компания максимально расширяла спектр услуг для дома и бизнеса на 
основе инновационных цифровых технологий, что позволило увеличить  количество 
клиентов телефонии, использующих технологию VoIP (передача голоса по IP-сети), более 
чем на 10%. Рост основных финансовых показателей в течение прошлого года связан с 
успешной реализацией масштабных бизнес-проектов. Так, уникальным по комплексу 
инструментов стало решение для В2В-сектора «Виртуальная АТС Vega», способное 
благодаря своим интеллектуальным функциям в разы повысить эффективность 
клиентского бизнеса. Кроме того, Vega получила статус виртуального мобильного 
оператора, запустив для абонентов комплексную услугу из 4-х составляющих: кабельного 
интернета, IP-телефонии, IP-телевидения и мобильного интернета. «В прошедшем году мы 
четко следовали выбранному стратегическому вектору, связанному с переходом к 
современным сервисам, – отмечает Генеральный директор национального телеком-
оператора Vega Мурат Чинар. – В этом году компания продолжит активную модернизацию 
своих сетей – замену меди оптикой, а также диджитализацию своего бизнеса – внедрение 
новых сервисов на базе цифровых технологий. С получением оперативного управления 
Digital Screens – активом с мощной цифровой платформой для обработки и распределения 
телевизионного контента, у нас открылись большие перспективы в этом направлении».  В 
2018 году капитальные инвестиции компании составили 97,4 млн грн. Налогов и сборов в 
бюджеты разных уровней компания перечислила за прошедший год 144 млн грн,на 23% 
больше, чем в предыдущем.   

Читать полностью >>>  
По материалам пресс-службы Компании СКМ 

 
Киевстар закончил 2018 год с  

доходом 19 млрд грн 
25.02.2019 

Мобильный оператор Киевстар получил в 2018 г. 18,7 млрд грн 
операционных доходов, что на 13,2% больше, чем в 2017 году. Об этом 
оператор сообщает в своем пресс-релизе. 

EBITDA ( доход до вычета процентов, налогов и амортизации - Ред. ) компании за 
отчетный период увеличилась на 14,2%, - до 10,5 млрд грн. Компания отмечает увеличение 
количества пользователей интернета и потребления трафика. Доходы от услуг мобильной 
связи за год увеличились на 13,6%. Интересно, что число абонентов, которое донедавна 
росло, немного упало. В компании это объясняют трендом на уменьшение использования 
нескольких SIMкарт одновременоо. "В результате этой тенденции в 4 кв 2018 количество 
SIM-карт в сети Киевстар уменьшилось на 0,5% в сравнении с 4 кв 2017. Услугами 
мобильной связи в 4 кв.2018 пользовались 26,4 млн абонентов", - отмечают в компании. 
Средний чек за мобильную связь в 4 квартале увеличился на 18,2%, до 58 грн в месяц. 
Капитальные инвестиции Киевстар в 2018 году составили 3,1 млрд грн, что на 18,4% 
больше, чем в 2017 году. Доходы от услуг фиксированной связи в 4 кв 2018 увеличились на 
9,1%, в сравнении с 4 кв 2017, до 311 млн грн. Средний чек клиентов «Домашнего 
Интернета» увеличился на 1,1%, в сравнении с 4 кв.2017, до 71 грн. 

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

 
ЗМІ: "Фінансист Ахметова" викупив його борг  

з дисконтом 80% 
25.02.2019 

Фонд гарантування 22 лютого провів "голландський" аукціон з продажу 
прав вимоги Дельта Банку на 234,4 мільйона гривень за облігаціями серії "С" у 
кількості 160 872 штук. Про це повідомляє Finbalance. 

За даними судових матеріалів, ідеться про облігації ТОВ "ЕСУ" (власник 92,79% акцій 
"Укртелекома", кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов). Переможцем аукціону стало ТОВ 
"Фінансова компанія "Сокур", яке запропонувало 46,9 млн грн (20% від стартової ціни, 
тобто дисконт склав 80%). За даними держреєстру, кінцевий бенефіціаром ТОВ "ФК "Сокур" 
є Анатолій Амелін - чоловік нардепа Олени Сотник (з фракції "Самопоміч"). У 2011-2014 
роках Амелін був членом Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (очолював 
департамент корпоративних фінансів). Як писали тоді ЗМІ, призначення А. Амеліна на 
відповідну посаду могло відбутися в т.ч. за сприяння Ахметова (на ринку Амеліна називали 
"фінансистом Ахметова"). У березні 2017 року ТОВ "ЕСУ" мало погасити облігації на 4,6 
млрд грн, однак не зробило цього. Найбільші держателі цих паперів - Ощадбанк та 
Укрексімбанк (в кожного з них у портфелі облігації на суму біля 2 млрд грн). Випуск цих 
облігацій сприяв процесу приватизації "Укртелекома". Наразі Ощадбанк та Укрексімбанк 
намагаються в судовому порядку стягнути відповідну заборгованість з ТОВ "ЕСУ" та ПАТ 
"Укртелеком". Одним з держателів облігації ТОВ "ЕСУ" (номінальною вартістю 161 млн грн) 
був Дельта Банк. При цьому Дельта Банк передав відповідні папери в заставу для 
Ощадбанку (як забезпечення зобов’язань по договору коррахунку). 8 серпня 2018 р. 
Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Ощадбанку на 
рішення Госпсуду м. Києва від 4 червня 2018 р., яким держбанку було відмовлено в 
задоволенні позову до ліквідатора Дельта Банку про звернення стягнення на дефолтні 
облігації власника "Укртелекома" - ТОВ "ЕСУ" (договірною вартістю 161 млн грн) - як 
предмет застави за договором застави цінних паперів. Суд звернув увагу на іншу справу, в 
рамках якої суди (в т.ч. касаційної інстанції) вже задовольнили позов ліквідатора Дельта 
Банку та визнали недійсним цей договір застави цінних паперів. 24 вересня Госпсуд м. 
Києва відмовився задовольнити заяву ТОВ "ЕСУ" про відстрочення на рік виконання 
рішення цього суду від 27 липня 2017 року, яким частково було задоволено позов 
ліквідатора Дельта Банку і стягнуто з ТОВ "ЕСУ" заборгованість з відсоткового доходу за 
облігаціями в сумі 19,4 млн грн, а також надано відстрочку на виконання цього рішення на 
1 рік з дня набрання законної сили. 7 листопада 2018 р. Госпсуд м. Києва відмовився 
задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" про розірвання договору купівлі-
продажу 92,79% акцій "Укртелекома" та стягнення 81,9 млн дол пені за прострочення 
виконання зобов`язання із внесення інвестицій. Нагадаємо, оточення Дмитра Фірташа в 
судах намагається стягнути з Ріната Ахметова 760 млн дол, недоплачених (за їхнім 
визначенням) за куплений у 2013 році "Укртелеком", а також 60 млн доларів нарахованих 
за кілька років відсотків. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Увеличение доходов от интернета и расширение 
оптического покрытия 

27.02.2019 

В 2018 году Укртелеком на 7,7% увеличил доходы от услуг доступа в 
интернет и провел оптический интернет в 195 населенных пунктов. Об этом 
сообщает пресс-служба Компании СКМ. 

Как и в предыдущие периоды, по результатам 2018 года, * общий доход Укртелекома 
остается стабильным на уровне более 6,4 млрд грн. Доход от телекоммуникационных услуг 
составляет более 5,5 млрд грн. Эти показатели обеспечены ростом на 7,7% доходов от 
предоставления услуг доступа к интернету, и особенно в бизнес-сегменте на 16%. По 
результатам 2018 EBITDA составила более 1,6 млрд грн. Маржа EBITDA осталась на высоком 
уровне 25,1%. Чистая прибыль за 2018 составил почти 474 млн грн. Продолжают расти 
совокупные доходы от предоставления услуг интернета и передачи данных более чем 1,35 
млн абонентов. В прошлом году они увеличились на 7,7% до более 1,8 млрд грн. Ежегодно 
соотношение долей доходов в основных телекоммуникационных услугах увеличивается в 
пользу интернета. В 2018 году этот показатель составил уже почти 40%. 20 тысяч случаев 
краж медного кабеля и повреждения телекоммуникационной сети вызвали сокращение 
абонбазы пользователей фиксированной телефонии и снижение уровня доходов от этого 
направления деятельности. В прошлом году они составили 2,8 млрд грн. В конце 2018 
оператор обслуживал почти 3,9 млн активных телефонных линий. «С каждым годом 
интернет занимает все большую долю в телекомдоходах нашей компании. Идет 
постепенное замещение доходов от старых сервисов поступлениями от новых, в частности, 
на основе оптической инфраструктуры. Особенно это заметно в бизнес-сегменте. Среди 
частных пользователей мы видим увеличение потребления интернет-трафика на фоне 
роста скорости доступа в интернет», - комментирует директор ПАО «Укртелеком» Юрий 
Курмаз. Частным абонентам предоставлено услуг на 3,5 млрд грн. Из них почти 1,3 млрд 
грн получено от услуг интернета, на 4,7% больше, чем год назад. Это, в частности, 
обусловлено расширением покрытия, в том числе и оптического. За год доступ в интернет 
появился у жителей еще почти 60 населенных пунктов, из них по технологии GPON - в 44 
населенных пунктах. Еще в 151 городах и пгт абонентам оператора, которые пользовались 
технологии ADSL, предложена возможность подключения к оптике (технология FTTB). 
Потребление трафика среди пользователей домашнего интернета в целом увеличилось с 
73 до 82 Гб в месяц, а каждый абонент оптики ежемесячно использует вдвое больше 
интернета: 170 ГБ. Сейчас оператор обеспечивает интернет-доступ в 2260 городах и селах 
страны. Доходы в корпоративном сегменте продолжают расти. В 2018 году они составили 
более 1,3 млрд грн. При этом доходы от интернет-услуг и передачи данных выросли до 
почти 520 млн грн. Для бизнес-пользователей Укртелеком реализовал ряд проектов по 
обеспечению услугами более 400 бизнес-объектов в разных регионах страны и на конец 
2018 года их общее количество достигло 1000. Совместно с объединенными 
территориальными общинами (ОТГ) оператор развивает современную цифровую 
инфраструктуру в различных областях страны. К услугам оптического интернета 
подключены 450 клиентов в 46 ОТГ. Увеличилось количество пользователей услуги 
«Облачная АТС», сейчас уже почти 18 тыс. подключенных линий. … 

Читать полностью >>>  
По материалам пресс-службы Компании СКМ 
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У світовий топ-100 потрапили 16 українських 
 компаній-аутсорсерів 

19.02.2019 

Міжнародна асоціація IAOP (International Association of Outsourcing 
professionals) опублікувала щорічний рейтинг найкращих аутсорсингових 
компаній. Про це повідомляє видання dou.ua 

Цьогоріч асоціація оголосила особливу програму — Best of The Global Outsourcing 100 
— та не приймала нових заявок від компаній на участь, а склала перелік найкращих 
організацій із тих, які вже неодноразово фігурували у попередніх списках за 10 років. 
Цьогоріч в рейтингу представлені 16 компаній з офісами в Україні. Із вітчизняних ІТ-
роботодавців в топ-100 потрапили: Ciklum (понад 2800 спеціалістів в Україні, головний офіс 
у Києві); Infopulse (понад 1800 спеціалістів в Україні, головний офіс у Києві); ELEKS (понад 
1300 спеціалістів в Україні, головний офіс у Львові); Intellias (понад 1200 спеціалістів в 
Україні, головний офіс у Львові); Sigma Software (понад 900 спеціалістів, головний офіс у 
Харкові); N-iX (понад 900 спеціалістів, головний офіс у Львові); Miratech (понад 800 
спеціалістів, головний офіс у Києві); AMC Bridge (понад 500 спеціалістів, головний офіс у 
Дніпрі); Softengi (понад 200 спеціалістів, головний офіс у Києві); Program-Ace (понад 100 
спеціалістів, головний офіс у Харкові). Серед компаній з українськими представництвами: 
EPAM (понад 6600 спеціалістів в Україні, головний офіс у США); Luxoft (понад 3900 
спеціалістів в Україні, головний офіс у Швейцарії); Svitla Systems (понад 500 спеціалістів в 
Україні, головний офіс у США); TEAM International Services (понад 300 спеціалістів в Україні, 
головний офіс у США); Intetics (понад 300 спеціалістів в Україні, головний офіс у США); 
Softjourn (понад 100 спеціалістів в Україні, головний офіс у США); Минулого року в 
рейтингу було представлено 18 українських ІТ-компаній. В ювілейному рейтингу не 
представлені SoftServe, Itera, Innnovecs, Artezio.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами dou.ua 

 
Українську CoreValue купила  

польська компанія 
27.02.2019 

Insoft Capital і AVentures Capital продали контрольний пакет акцій 
CoreValue IT-Контракту, що постачє аутсорсинг ІТ-послуги в Центральній і 
Східній Європі. Про це повідомляє прес-служба CoreValue. 

Глобальний M&A проект передбачає злиття з компаніями у Західній Європі, 
Скандинавських країнах та Америці. Внаслідок об’єднання IT Services Competence Platform 
вже зараз налічує понад 2400 висококваліфікованих інженерів в Україні, Польщі та 
Малайзії. Це дає можливість досягти нового масштабу потужностей та потенціалу співпраці 
з клієнтами з різних куточків світу. Сума угоди не розголошується. «Ми раді долучитись до 
IT Services Competence Platform на черговому етапі розвитку, і я повністю відданий своєму 
внеску до стратегії зростання. CoreValue надає глобальним клієнтам інноваційні, надійні та 
ефективні технологічні рішення. Ми успішно застосовуємо перевірені методології та 
продовжуємо зростати, інвестуємо в нашу команду та наближаємося до нових ринків», – 
зазначив Ігор Кругляк, засновник CoreValue, Executive Chief of Delivery в IT Services 
Competence Platform. CoreValue – світова IT-компанія, що вже понад 13 років займається 
розробкою програмного забезпечення і надає послуги з впровадження хмарних CRM-
систем, інтеграції платформи Salesforce, мобільних і веб-додатків для фармацевтичної, 
медичної та фінансової індустрій. CoreValue працює у восьми офісах в Україні: у Києві, 
Львові, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Івано-Франківську, Луцьку та Вінниці.IT Kontrakt 
(Варшава) була заснована у 2004 році. Компанія спеціалізується у галузі аутсорсингу ІТ-
послуг для фармацевтики, автомобільного сектору, фінансів, IT та телекомунікацій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
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Финансовая корпорация NEFCO предоставила  
кредиты 10 городам Украины 

19.02.2019 

NEFCO с середины ноября по конец декабря 2018 г. предоставила 
кредиты 10 городам Украины на энергомодернизацию для повышения 
энергоэффективности и энергосбережения на общую сумму 116,95 млн грн. 

Согласно информации Министерства финансов, срок погашения по всем кредитам – 
5 лет, процентная ставка – 3% годовых. С учетом информации на сайтах муниципалитетов, 
в частности, Тростянец (Сумская обл.) получит 12,97 млн грн на утепление больниц, 
Терновка (Днепропетровская обл.), Нежин (Черниговская обл.) и Ривне – соответственно 
12,2 млн грн, 12,4 млн грн и 12,5 млн грн на термомодернизацию школ, Кривой Рог 
(Днепропетровская обл) – 6,6 млн грн на термомодернизацию детского сада, а Вишневое 
(Киевская обл.) – 11,18 млн грн на повышение энергоэффективности. В четырех других 
случаях основной целью привлечения кредитов является реконструкция уличного 
освещения городов: Олевск (Житомирская обл.) и Тернополь – по 12,5 млн грн., Нетишин 
(Ривненская обл..) – 12,1 млн грн, Ужгород – 12 млн грн. Данные проекты предусматривают 
небольшое софинансирование городскими властями, а также сопровождение их грантовой 
помощью. Согласно данным Минфина, ранее в 2018 году NEFCO в августе–октябре 
предоставило кредиты еще 3 городам на эти цели: Кропивницкому – 12 млн грн, Никополю 
(Днепропетровская обл.) – на 7,9 млн грн и Овручу (Житомирская обл.) – 5,94 млн грн. 
Помимо того Луцк в мае минувшего года привлек 9-летний кредит NEFCO на EUR5 млн под 
EURIBOR 6 мес. + 6,25% на повышение энергоэффективности бюджетных учреждений. 

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

 
 

ЄБРР реалізує в Україні більше сотні проектів  
підтримки бізнесу 

19.02.2019 

Найбільший інвестор України – Європейський банк реконструкції та 
розвитку планує цього року реалізувати в нашій країні близько 160 
проектів грантової підтримки для малого і середнього бізнесу. 

"На цей рік ми плануємо близько 160 проектів. Ми продовжуємо йти глибше в 
секторальних напрямках і працюємо більше по тренінгам, модульним курсам. Приміром, в 
агросекторі великий бізнес працюватиме з університетами, для того щоб організувати 
курси підвищення кваліфікації", - повідомила керівник напрямку МСБ в Україні ЄБРР 
Катерина Рігг в ході зустрічі з журналістами. За її словами, з 2010 року кількість 
супроводжуваних банком консалтингових проектів для трансформації малого і середнього 
бізнесу досягла 1 тисячі, і найактивнішими стали компанії харчової промисловості та 
торгівлі. Завдяки цим проектам було створено понад 5 тисяч робочих місць, близько 60% 
компаній зазначили зростання обороту в рази, 19% компаній вийшли на експорт, а 44% 
компаній по завершенню першого проекту звернулися за консультаційною підтримкою 
повторно. У банку пояснили, що претендувати на підтримку ЄБРР можуть офіційно 
зареєстровані компанії з хорошою діловою репутацією, штатом від 10 до 250 
співробітників, що працюють понад два роки та більш ніж на 50% належать громадянам 
України. Банк може надати підтримку представникам всіх сфер економіки, крім 
алкогольної і тютюнової, військово-промислового комплексу і грального бізнесу. В рамках 
проектів підтримки ЄБРР залучає консультантів з досвідом роботи понад рік, наявністю не 
менше трьох успішно реалізованих проектів і команди компетентного персоналу. 
Підтримка передбачає часткову компенсацію фінансових витрат на послуги 
рекомендованого ЄБРР консультанта до 50% при роботі з місцевими консультантами, що 
дозволяє бізнесу в середньому заощадити 6-7 тисяч євро. Засоби компенсації ЄБРР 
виплачує у гривнях на розрахунковий рахунок компанії. При залученні міжнародних 
консультантів, послуги яких в середньому коштують 60 тисяч євро, компанія платить лише 
16% вартості цих послуг, а решту відразу оплачує ЄБРР. ... 

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

 
 

ЄІБ готовий долучитися до проектів, спрямованих  
на допомогу Приазов'ю 

23.02.019 

ЄІБ готовий долучитися до проектів, спрямованих на допомогу 
українському Приазов'ю. Про це повідомив Голова представництва 
Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон. 

Вона поінформував про своє сприйняття ситуації в районі Приазов’я та можливості 
реалізації низки інвестиційних проектів там. «Будучи членом Місії ЄС по Приазов’ю, вдалося 
на власні очі побачити потреби регіону. Зокрема, дороги, що з’єднують Маріуполь, 
Запоріжжя, Бердянськ та Миколаїв, потребують капітального ремонту. Тому є над чим 
працювати», – підкреслив Голова представництва Європейського інвестиційного банку під 
час зустрічі з Віце-прем`єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України Іванною Климпуш-Цинцадзе. Віце-прем’єр зазначила, що оцінка експертної місії ЄС 
на Приазов'ї, яка нещодавно завершила свою роботу в регіоні, дасть підстави для активного  
залучення ЄІБ до допомоги цьому регіону. «Російська агресія в акваторії Чорного моря має 
вкрай негативні наслідки для економіки краю. Переконана, що реалізація інфраструктур-
них проектів може значно посилити стійкість регіону», – наголосила Климпуш-Цинцадзе. 
Вона підкреслила, що нинішня мета – посилити безпеку громад та соціальну згуртованість, 
підтримати економічне відновлення постраждалих від конфлікту громад Донбасу. Відтак, 
підтримка Європейського Союзу і ЄІБ у цьому контексті була б дуже доречною. 

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

 
 

ICBC Standard Bank выпустило транш кредитных нот под гривневые  
ОВГЗ со сроком обращения до 15 января 2020 г. 

26.02.2019 

Британское подразделение китайского ICBC Standard Bank выпустило 
транш кредитных нот (CLN) под гривневые облигации внутреннего 
государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения до 15 января 2020 г.  

Согласно сообщению на веб-сайте Euronext Dublin, ценные бумаги 25 февраля 2019 
года были включены в листинг фондовой площадки. Кредитные ноты эмитированы со 
сроком обращения до 17 января 2020 года. Цена при размещении была установлена на 
уровне 99,7% номинала, обменный курс – на уровне 27,98 грн/$1. Таким образом, объем 
выпуска эквивалентен $5 млн. По данным Нацбанка Украины, портфель гособлигаций в 
собственности нерезидентов с начала 2019 года к 26 февраля возрос более чем вдвое – до 
13,474 млрд грн. При этом общий объем эмитированных ОВГЗ за это время сократился на 
1,7 млрд грн – до 754,36 млрд грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Україна отримала півмільярда євро на  
розвиток економіки від МБРР 

01.03.2019 

Україна залучила кредит у розмірі 529 мільйона євро на підтримку 
державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких 
послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). 

Кредит наданий Deutsche Bank під гарантію Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку. Це вже другий кредит, залучений під гарантію саме МБРР. Україна отримає цю 
позику двома траншами: траншем A у розмірі 240 млн євро з терміном погашення 4 роки і 
траншем B у розмірі 289 млн євро – на 10 років. Також у міністерстві повідомили, що за цим 
кредитом було використано другу частину гарантії МБРР на 750 млн доларів. Нагадаємо, 
що раніше до державного бюджету України надійшли кошти від кредиту у розмірі 349,3 
мільйона євро, наданого Deutsche Bank під гарантію Світового банку. 

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

 
Американский Citi выпустил ноты под гривневые  

облигации на 1,5 миллиарда 
01.03.2019 

Инвестиционный банк Citi выпустил глобальные депозитарные ноты 
на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины со 
сроком обращения до 20 января 2021 года. 

Согласно сообщению на фондовой площади Euronext Dublin, 28 февраля указанные 
ценные бумаги были включены в листинг. Непосредственным эмитентом выступил 
американский Citibank N.A. Объем выпуска ограничен 1,46 млрд GDN (1GDN = 1 грн). При 
этом по состоянию на 21 февраля эмитировано 75 млн GDN. Ставка купона соответствует 
ставке по ОВГЗ – 15,7% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается каждые 
полгода в долларах США. Указанные гособлигации эмитированы 23 января 2018 г. GDN – 
тип классической депозитарной расписки, базовым активом являются долговые ценные 
бумаги. Такой инструмент облегчает доступ иностранным торговцам ценными бумагами и 
институциональным инвесторам к локальным долговым обязательствам, поскольку 
сделки с GDN могут проводиться за доллары США и через глобальные депозитарные 
организации Euroclear, Clearstream или Depository Trust Company (DTC). Как сообщалось, Citi 
в середине 2018 г. объявил о расширении программы выпуска GDN на ОВГЗ. Украина стала 
20-й страной-участницей программы GDN банка. GDN выпускаются по правилу 144А (для 
квалифицированных американских инвесторов) или по правилу Reg S (для неамериканских 
инвесторов). Ранее структура Citi – Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) активно 
выпустила кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) под гривневые ОВГЗ Украины. Ценные 
бумаги находятся в листинге ирландской фондовой площадки Euronext Dublin. По данным 
НБУ, портфель гособлигаций в собственности нерезидентов с начала года к 1 марта возрос 
более чем вдвое – до 13,39 млрд грн. При этом общий объем эмитированных ОВГЗ за это 
время сократился на 12,28 млрд грн – до 743,79 млрд грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Ринкова ціна банку "Михайлівський" була у 37  
разів меншою за балансову 

20.02.2019 

На папері ціна активів ПАТ "Банк Михайлівський" становила 5 113,5 
млн грн, а їхня ринкова вартість ледве перевищувала 138,6 млн грн, що в 37 
разів менше за балансову. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО. 

"Оціночна вартість активів ПАТ "Банк Михайлівський" виявилась майже у 37 разів 
меншою, ніж заявлена у його бухгалтерській звітності. Якщо «на папері» активи 
«коштували» понад 5 113,5 млн грн, їх ринкова вартість, як було встановлено після 
запровадження тимчасової адміністрації, ледве перевищувала 138,6 млн грн", - йдеться в 
повідомленні ФГВФО. Окрім цього, напередодні запровадження тимчасової адміністрації 
було виведено заставне майно балансовою вартістю 2,6 млрд грн. Для цього кільком 
компаніям було видано беззаставні кредити на 1,2 млрд грн, якими ті погасили взяті 
раніше у цьому ж банку забезпечені кредити. Частину цих позик було погашено «цінними» 
паперами компаній-позичальниць, що мали ознаки фіктивності, – загалом на 870 млн грн. 
Як відомо, рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних 
було ухвалено НБУ 23 травня 2016 року; того ж дня у банку запровадили тимчасову 
адміністрацію. Станом на 1 лютого 2019 ФГВФО 2 419,2 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Мільйонні розкрадання: суд арештував екс-керівників  
одного з держбанків 

20.02.2019 

Суд заарештував екс-посадовців "Укргазбанку", підозрюваних у 
привласненні 39 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Національної 
поліції, передає служба новин epravda.com.ua 

Як наголошується, двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою із можливістю внесення застави. "11 лютого колишньому члену спостережної 
ради банку, екс-заступнику голови правління банку та керівникові підприємства було 
повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодекс", - заявили в 
поліції. Згідно з повідомленням, в подальшому екс-заступникові голови правління банку 
було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 
застави – 960,5 тисяч гривень, а керівникові комерційної структури – домашній арешт. "У 
вівторок, 19 лютого, суд обрав запобіжний захід і колишньому члену спостережної ради 
банку. Згідно з ухвалою суду останнього взято під варту у залі суду. Крім того, суд визначив 
підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави – 90 мл гривень", - 
повідомляє прес-служба. Раніше була викрита злочинна "схема" по виведенню та 
заволодінню коштами "Укргазбанку". Шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, 
якими фактично банк не користувався, та проведення у них ремонту на рахунки 
заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було перераховано 39 млн гривень. 
Наразі слідство проводить подальші процесуальні заходи по встановленню всіх учасників 
вказаної злочинної "схеми" по розкраданню коштів держбанку. 

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

 
Интерпол объявил в международный розыск 

топ-менеджера Родовид Банка Егоренко 
21.02.2019 

Интерпол объявил в международный розыск бывшего председателя 
правления Родовид Банка Дмитрия Егоренко, подозреваемого в хищениях 
крупной суммы денег и служебном подлоге. 

Согласно материалам, 13 декабря 2018 в учет Генерального секретариата Интерпола 
было внесено ходатайство о публикации синего оповещения относительно Егоренко с 
целью установления его местонахождения. Кроме того, 7 февраля Печерский районный суд 
Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщали 
Українськi Новини, СБУ выявила разворовывания в Родовид Банке на 340 млн гривен. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 

В Австрії розслідують відмивання грошей 
українських банків 

21.02.2019 

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за 
підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року. Про це пише 
Євген Тейзе на сайті видання dw.com 

Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується, 
головно, на управлінні активами та фондовому менеджменті. Як з'ясувала DW, за кілька 
років слідства справа набула чималих масштабів. "Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб 
і одного об'єднання", - повідомили DW у прокуратурі. Імена підозрюваних у відомстві не 
називають, однак відомо, що серед них є громадяни України. У кримінальному провадженні 
йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. 
За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було 
незаконно виведено 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. Ці гроші були скеровані за 
вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках - 
як правило, останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. 
Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після 
банкрутства банків залишилися ні з чим. За інформацією українського Фонду гарантування 
вкладів, зокрема, через Meinl Bank вивели 38 мільйонів доларів з "Південкомбанку", 40 
мільйонів з "Терра Банку", 39,5 мільйонів доларів з "ВіЕйБі Банку", 62 мільйони євро з 
"Міського комерційного банку" і 44 мільйони доларів з банку "Київська Русь". Схема 
виведення грошей проста: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає 
кредити підконтрольним українцеві офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стають 
кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що дає 
кредит - наприклад, Meinl Bank. Зрештою, кредит не повертається і "гарантійні" кошти з 
коррахунку перераховуються інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. 
Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони 
самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів. Як 
повідомили DW у Фонді гарантування вкладів, протягом 2014-2015 років за допомогою 
такої "схеми" з українських банків було виведено загалом 846 мільйонів доларів і 75 
мільйонів євро. До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової 
адміністрації вдалися власники 14 українських банків. Крім Австрії, розслідування за 
підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюються і у Ліхтенштейні, 
підтвердив DW генеральний прокурор цієї країни. Гроші виводилися, за даними Фонду 
гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, 25 мільйонів з банку "Національний 
кредит", 59 мільйонів доларів з банку "Фінанси та Кредит" і 115 мільйонів з "Дельта Банку" 
Миколи Лагуна. Банк Лагуна провів загалом найбільш масштабні оборудки з 
використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім, грошей, 
виведених через Ліхтенштейн, з "Дельта Банку" було виведено 99 мільйонів через 
австрійський Meinl Bank і майже 184 мільйони доларів через East-West United S.A у 
Люксембурзі. За законом, власники банків своїм майном несуть відповідальність за 
завдання фінустановам збитків. З огляду на це Фонд гарантування вкладів готує конкурс, 
на якому буде знайдено іноземні юридичні компанії, які розшукуватимуть активи 
власників збанкрутілих банків по всьому світу і представлятимуть інтереси фонду в 
іноземних судах та міжнародних арбітражах. 

Читати повністю >>>                                                                                                        © Євген Тейзе  
За матеріалами dw.com 

 
Новый владелец банка "Львов" готов выкупить  

акции миноритариев 
25.02.2019 

Швейцарская responsAbility Participations, сконцентрировавшая 51% 
акций банка "Львов", направила всем другим акционерам публичное 
безотзывное предложение о выкупе их ценных бумаг. 

Соответствующее уведомление наблюдательный совет банка получил 13 февраля 
2019 года. Цена выкупа установлена на уровне номинала – 0,1 грн за акцию. Срок действия 
оферты – 11 дней с даты получения соответствующего предложения. В случае акцепции 
оферты responsAbility Participations обязана выкупить ценные бумаги в течение 30 дней 
после завершения срока действия оферты. Как сообщалось, в январе компания по 
управлению активами responsAbility Participations AG (Швейцария) увеличила пакета акций 
банка "Львов" до 51% с около 40,5%, которые она приобрела в октябре 2018 года. Другим 
крупнейшим акционерами банка на начало года являлся Маргиер Петурсон (Margier 
Peturson) – 48,930326%. Напомним, responAbility Participations AG получила разрешение от 
НБУ на получение контроля над банком "Львов" в июне 2018 года. Компания управляет 
инвестициями свыше $3 млрд в 90 странах. Офисы компании находятся в Цюрихе и Женеве, 
а также в ЕС, Китае, Индии, Африке и Латинской Америке. responsAbility инвестирует в 
компании в сфере энергетики, сельского хозяйства и финансов. Банк "Львов" стал первым 
проектом responsAbility Participations AG в Украине. Напомним, в сентябре 2017 года ПАО 
"Банк Львов" подало в Национальный банк документы на согласование приобретения 
контрольного пакета акций финучреждения швейцарской компанией по управлению 
активами ResponsAbility Participations AG. Банк "Львов" зарегистрирован в 1991 года…. 

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

 
Янукович відмив через Swedbank  

,6 млн доларів – ЗМІ 
27.02.2019 

Президент-утікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 
років ув’язнення, використовував для виведення грошей з України 
шведський банк Swedbank. 

Як повідомило у рамках свого масштабного розслідування про відмивання грошей 
шведське телебачення SVT, Янукович вивів з допомогою банку щонайменше 34 млн 
шведських крон (3,6 млн доларів). Янукович використав рахунок Swedbank у Литві, щоб 
відмивати кошти через шведського кредитора у 2011 році. Гроші переводились через 
офшорну компанію Vega Holding Limited, яка мала рахунок у Swedbank. Високопоставлене 
урядове джерело в Києві підтвердило SVT, що Vega Holding Limited - це компанія, яку 
Янукович використовував для виведення брудних грошей. За словами українського 
прокурора Андрія Радіонова, гроші найімовірніше були отримані з хабаря, замасокваного 
під угоду про написання книги. "34 мільйони крон відправлено нібито від книговидавця, 
але Янукович ніколи не напише книгу – основа для трансакції була шахрайською", - 
зазначає телекомпанія. Згідно з документами, які має у розпорядженні SVT, банку стало 
відомо "бізнес" Януковича у 2017 році, коли українська влада направила запит у банк. Крім 
"гонорару", через рахунок компанії Януковича у Swedbank у період між 2007 та 2013 роками 
було переведено 170 мільйонів крон (18,2 млн доларів). Однак деталями цих трансакцій 
телекомпанія не володіє. Один з найбільших банків Швеції, Swedbank, був роками задіяний 
у схемі масштабного відмивання грошей, заявляє шведський телемовник SVT. Кошти в 
еквіваленті $5,8 млрд були перераховані через підозрілі рахунки в Swedbank у державах 
Балтії. Телемовник проаналізував велику кількість секретних документів, які детально 
описували відносини між Swedbank та Danske Bank – іншим скандинавським банком, щодо 
якого вже висунуто звинувачення у причетності до багатомільярдного відмивання коштів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pravda.com.ua 
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Банк «Портал» получит  
нового владельца 

28.02.2019 

Физическое лицо намерено купить более 50% акций банка “Портал”. 
Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения  FinClub со ссылкой на данные 
Антимонопольного комитета.  

Комитет намерен рассмотреть вопрос о предоставлении физлицу – гражданину 
Украины разрешения на приобретение более 50% акций банка “Портал” 27 февраля. 
Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 января акционером банка 
является Игорь Колосницин, который прямо владеет 62,5% акций финучреждения и 
опосредованно 37,5% через компанию “Осканиан Лимитед” (Oscanyan Limited). 
Национальный банк зарегистрировал банк “Портал” в сентябре 2013 года. 

Читать полностью >>>  
По материалам oligarh.media 

 
"Альпийская схема" вывода денег из украинских  

банков: Как это работало 
28.02.2019 

В 2014-2015 гг. Украина пережила "вторичное" перераспределение 
капитала, когда в результате банкротства почти ста банков с украинским 
капиталом были утрачены активы на сотни миллиардов гривен. 

В дальнейшем значительная их часть была продана новым собственникам, причем 
уровень дисконта доходил до 99%. Таким образом, структуры, которые контролировали 
процесс продажи, стали настоящим магнитом для желающих прикупить "свечной заводик" 
за 1% от его балансовой стоимости. Во всяком случае "сахарные заводики" в рабочем 
состоянии продавались по цене престижной квартиры в Киеве. Многие банки тогда стали 
предметом "персональных" заказов: "у вас есть понравившееся нам АТП, тогда мы идем к 
вам". Симптоматично, что среди банков-банкротов не было учреждений с иностранным 
капиталом, хотя, как показывает официальная статистика, уровень проблемных кредитов у 
них примерно в 1,5 раза выше, чем в банках "местного происхождения". Более того, группа 
российских банков благополучно прошла и 2014, и 2015 годы, хотя там также существовали 
структурные дисбалансы в активах. Фактор аннексии Крыма, войны на Донбассе, 
трехкратной девальвации гривны, потери клиентской базы, непогашения валютных 
кредитов, оттока депозитов отразился на всех сегментах банковской системы, результатом 
чего стала системная декапитализация и кризис ликвидности. Но почему тогда "валили" 
только банки с украинским капиталом? Причина такой избирательности вполне очевидна. 
Не было экономического смысла "банкротить" иностранные банки. Их материнские 
структуры попросту не позволили бы растащить активы дочерних банков в Украине. А раз 
нет возможности поживиться портфелями залогов и правами требования к ликвидным 
заемщикам, то и суетиться не стоит. И если по классике марксистской политэкономии, 
первичное перераспределение капитала произошло у нас в 90-е годы в результате 
позорной приватизации, когда основная масса граждан страны была попросту отчуждена 
от средств производства в виде колоссального промышленного комплекса, созданного в 
советское время, то "вторичное перераспределение капитала" произошло уже в наши дни в 
результате банкротства банков. Так называемая очистка банковской системы стоила для 
экономики 38% ВВП, а прямые фискальные затраты достигли 18% ВВП. За эти деньги 
можно было провести полноценную структурную реформу экономики, запустить 
страховую медицину для широких слоев населения. Но, по закону "сообщающихся сосудов", 
деньги не исчезают и не испаряются. Если где-то убыло, то в каком-то месте и прибыло. Как 
правило, "прибывало" в офшорных зонах и низконалоговых юрисдикциях развитых стран, 
например, в Нидерландах, Люксембурге, Швейцарии, Австрии. "Убывало" в нашей 
финансовой системе. В западных банках осели миллиарды, выведенные из Украины. И хотя 
в крови Достоевского, как говорят, есть и украинский "след", в случае с финансами 
получилось "преступление без наказания". Нынешние банкиры не обладают моральной 
рефлексией, и "старушка-процентщица" во снах к ним не приходит. ... 

Читать полностью >>>                                                                                © Алексей Кущ 

По материалам 112.ua 
 

НБУ оштрафовал банк главы "Турбоатома" на 6 млн  
за обналичку средств 

01.03.2019 

НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения 
отмывания доходов и финансирования терроризма в феврале применил к 
ПАО "Мегабанк" меру воздействия в виде штрафа на сумму 6,2 млн грн. 

Согласно сообщению, "Мегабанк" оштрафован за осуществление рисковой 
деятельности в сфере финансового мониторинга, а также ненадлежащее выявления 
публичных деятелей. "Она заключается, в частности, в проведении банком финансовых 
операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую 
сумму около 211,8 млн грн, характер которых дают основания полагать, что они могут быть 
связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – сказано в 
сообщении. Как установила проверка, эти средства предварительно поступали на их счета 
со счета юридического лица-клиента банка, как предоставление кредитов на сумму от 4,2 
млн до 10,3 млн грн. "В то же время реальных доходов физических лиц было недостаточно 
для погашения соответствующих кредитных обязательств. Зато погашение кредитов 
осуществлялось исключительно двумя юридическими лицами-клиентами банка, по 
которым имеются признаки фиктивности", – пояснили в НБУ. Кроме того, по итогам 
проверок в феврале Нацбанк вынес письменное предостережение АО "Коммерческий банк 
"Земельный Капитал" за необеспечение выявления финансовых клиентов банка, в 
частности, публичных деятелей их близких лиц. Также НБУ выявил невыполнение банком 
обязанности обеспечивать переоценку рисков клиентов, нарушение порядка регистрации 
финансовых операций, несвоевременное предоставление информации специально 
уполномоченному органу. Напомним, на начало года гендиректор "Турбоатома" Виктор 
Субботин опосредованно владел 60,9% акций банка. По 15% акций "Мегабанка" 
принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому 
государственному банку KfW, а 6,02% – Международной финансовой корпорации. 
Собственником банка "Земельный капитал" является экс-министр энергетики Виктор 
Тополов (94,42%) и Леонид Савиченко (5,%7%). 

Читать полностью >>>  
По материалам biz.censor.net.ua 
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Топ-менеджер украинского Mastercard  
перешел в европейский офис 

21.02.2019 

Директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Сергей 
Францишко перешел в европейский офис компании. Об этом сообщила 
гендиректор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева. 

По словам Андреевой, Францишко займется рынками центральной и восточной 
Европы (в регион входит и Украина), где будет курировать вопросы бизнес девелопмента. 
Региональный офис базируется в бельгийском Ватерлоо. В киевском офисе Mastercard 
Францишко работал 15 лет. 

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

 
Карты, деньги и мошенники. Интервью с топом  

Visa Верой Платоновой 
21.02.2019 

Одна из главных кадровых сенсаций прошлого года – СЕО 
украинского офиса Mastercard Вера Платонова перешла в Visa. Об этом 
сообщает он-лайн издание finance.liga.net 

Теперь она руководит всей деятельностью корпорации на семнадцати рынках стран 
Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы и лично следит за делами Visa в 
Украине. Платонова не скрывает: среди причин ее "трансфера" - глобальное превосходство 
Visa, которая обслуживает больше половины мировых безналичных платежей. В Украине ее 
новый работодатель пока уступает главному конкуренту в доле рынка: по данным НБУ за 
октябрь 2018 года, на Mastercard приходится 68% всех выпущенных в Украине карт. У Visa 
только 32%. С журналистами LIGA.net Платонова встретилась на "привычном месте" – в 
киевском БЦ Леонардо, где базируются украинские офисы обеих глобальных платежных 
систем. Год назад в интервью она рассказывала о том, как устроен украинский платежный 
рынок, сейчас – о его будущем. 

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

 
В Украине начнет работу крупнейшая платежная  

система Японии, – НБУ 
22.02.2019 

Крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших 
платежных систем мира – JCB – может появиться на украинском рынке уже 
до конца 2019 г. Об этом пишет Укринформ. 

"Насколько нам известно, они (JCB) сейчас ищут расчетный банк-партнер в Украине 
и готовятся к подаче документов. Планируют до конца года выходить на рынок Украины", - 
сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного 
развития Нацбанка Украины Ольга Василева. Как сообщалось, в конце прошлого года JCB 
заявила о заинтересованности в выходе на украинский рынок и намерении подать 
регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время. Согласно данным 
международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2017 держателями карт 
JCB были 117 млн клиентов. Общий годовой объем транзакций платежной системы JCB 
составил $281 млрд. На сегодняшний день платежные карточки JCB обслуживаются в 190 
странах мира. Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.  

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
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Товарооборот розничной торговли Украины  
в январе вырос более чем на 6% 

20.02.2019 

Товарооборот розничной торговли Украины в январе 2019 г. в 
сопоставимых ценах увеличился на 6,3% по сравнению с январем 2018 г., 
сообщила Государственная служба статистики.  

По ее данным, в январе-2019 оборот розничной торговли по сравнению с декабрем-
2018 года снизился на 23%. Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий 
(юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-2019 по сравнению с январем-2018 
зафиксирован в Киевской (на 11,3%), Ивано-Франковской (10,8%), Донецкой (9,8%), 
Закарпатской (8,7%), Ривненской и Винницкой (8,6%), Тернопольской (8,4%) и Львовской 
(8,2%) областях. Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно 
оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Большинство магазинов розничной торговли  

нарушают права потребителей 
20.02.2019 

Большинство магазинов розничной торговли, проверенных 
Госслужбой по вопросам безопасности пищевых продуктов, нарушали права 
потребителей. Об этом сообщает Opendatabot по результатам исследования.  

Всего в 2018 г. государство проверило 829 компаний, осуществляющих розничную 
торговлю товарами, и выявило нарушения в 52% случаев. Самые распространенные 
нарушения – реализация продукции без надлежащей информации о ней, нарушение 
условий хранения продуктов, реализация товаров, у которых закончился срок годности. 
Кроме этого, Госпродпотребслужба выявила нарушения в 36% учреждениях образования и 
27% учреждений здравоохранения. Напомним, что с начала 2019 г. в Украине прекратил 
действовать мораторий на проверки бизнеса. Ранее правительство утвердило новые нормы 
по осуществлению проверок бизнеса, отменив около 700 оснований для осуществления 
таких проверок. В 2019 г. государство планирует провести 143,4 тысячи проверок бизнеса. 

Читать полностью >>>  
По материалам censor.net.ua 
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Топ-5 продуктових мереж України за кількістю магазинів і  
темпам відкриттів в 2018 році 

26.02.2019 

Хто з українських FMCG-рітейлерів керував найбільшою кількістю 
магазинів за підсумками 2018 р., де відкривалися нові продуктові торгові 
точки, як АТБ, Сільпо, Наш Край, ЕКО маркет, Коло й інші оператори 
розвивають свої мережі. 

Компанія GT Partners Ukraine представила своє чергове масштабне дослідження, 
присвячене основним тенденціям розвитку української мережевої продуктової роздрібної 
торгівлі в 2018 р. Крім загального огляду – скільки магазинів входить в провідні FMCG-
мережі – аналітики також вивчили, хто з компаній найактивніше відкривав торговельні 
точки в минулі 12 місяців, а також в які регіони рітейлери вирішили виходити. Якщо 
порівнювати ситуацію з попередніми дослідженнями, то легко помітити, що серед топ-5 
продуктових мереж змін з 2017-го не відбулося. Перше місце, як й останні кілька років, 
впевнено займає дніпровська мережа дискаунтерів АТБ – на 31 грудня 2018 го вона 
керувала, за даними GT Partners Ukraine, 990 торговими точками. За рік, за розрахунками 
аналітиків, лідер продуктового рітейлу країни збільшив мережу на 80 магазинів. З огляду 
на темпи розвитку дніпровського холдингу, можна з упевненістю припустити, що 
психологічний рубіж в 1000 об’єктів АТБ подолає вже в першому кварталі цього року. 
Першим з усіх українських рітейлерів будь-якої сфери роздрібної торгівлі. На другій позиції 
вже довгий час утримується Fozzy Group, що розвиває бренди Сільпо, Фора, Le Silpo, Favore, 
Thrash! Минулий рік вона закінчила з 540-ка об’єктами, збільшивши свій портфель всього 
на 5 магазинів. Але варто зазначити, що в останні роки Fozzy бере не кількістю, а якістю, 
постійно проводячи оновлення своїх торгових точок, розширюючи асортимент і 
пропонуючи покупцям новий споживчий досвід і незвичайні концепти. Судячи зі схвальних 
відгуків клієнтів, стратегія обрана вірно. Якщо двійка лідерів географічно присутня у всіх 
регіонах країни, то компанії, які зайняли третє і четверте місця, основну свою увагу 
зосередили на Західній Україні. Причому Volwest Group – один з небагатьох продуктових 
операторів, які обрали шлях розвитку мережі по франчайзингу, в тому числі такому 
екзотичному для нашої країни, як зворотний франчайзинг. Група, в портфель брендів якої 
входять Наш Край, Наш Край Експрес, Spar, за рік збільшила кількість своїх торгових точок 
всього на три (якщо враховувати закриті на реконструкцію або переформатування об’єкти), 
але також активно працює над впровадженням нових форматів і пропозицією покупцям 
нових сервісів. Ще одна західноукраїнська група – Львівхолод, бренд Рукавичка – за рік 
зросла на десять об’єктів, до 141-го магазину, та продовжує залишатися провідним 
регіональним FMCG-рітейлером Львівської та деяких прилеглих областей. Замикає «велику 
п’ятірку» мережа ЕКО маркет (також компанії належить бренд Симпатік). У 2018-му 
компанія формально не збільшила кількість своїх магазинів, але також оновлювала торгові 
точки та впроваджувала нові технології. Варто відзначити, що багато мереж не тільки 
відкривали нові об’єкти, але в той же час закривали нерентабельні застарілі маркети: або 
назовсім, або на період реконструкцій та відновлень. Так, наприклад, Volwest Group за рік 
відкрила 26 магазинів, але за підсумками 2018-го їх сумарна кількість збільшилася всього 
на три. Аналогічна ситуація й у Fozzy – 25 нових торгових точок, і зростання мережі за 
підсумками року на п’ять об’єктів. Крім АТБ, найактивніше маркети відкривала київська 
локальна мережа Коло – порівняно новий гравець на українському ринку продуктового 
рітейлу. За рік кияни «приросли» на 38 об’єктів формату «магазин біля дому». Також варто 
згадати прогрес мережі зі штаб-квартирою в Дніпрі: Делві. Звичайно, в порівнянні з АТБ 
«плюс 25» нових точок – не видатне досягнення, але за мірками України зростання досить 
істотне. Що стосується географії появи нових продуктових магазинів, то тут відбулися деякі 
зміни. Пріоритетним напрямком для вітчизняних FMCG-мереж як і раніше залишається 
Західна Україна. Якщо в 2017-му в цьому регіоні відкрилася майже третина від загальної 
кількості нових торгових об’єктів – 32,1%, то в минулому даний показник трохи знизився, 
але все одно залишився значним – 23,1%. Поступово відновлюється й оживає роздрібна 
торгівля в східних областях країни – в 2018-му тут почали роботу 21,6% від усіх нових 
FMCG-магазинів. Після деякого застою в трійку лідерів нова потрапила столиця України – 
на Київ довелося 16,2% нових відкриттів. Втім, це може бути частково пов’язане з 
перерозподілом торгових площ між операторами, загальним зниженням кількості нових 
магазинів, відкритих рітейлерами, і вже згадуваною експансією мережі Коло. Південь, 
центр і північ країни також не обділені увагою продуктових операторів, але за темпами 
відкриття маркетів явно поступаються іншим регіонам. Аналіз поведінки та тактик 
продуктових операторів за останні роки показує, що все частіше гравці ринку не женуться 
за кількістю нових магазинів і нарощуванням географії присутності, а багато уваги 
приділяють оптимізації бізнес-процесів, реформатам й оновленню своїх об’єктів, 
впровадженню нових технологій і сервісів. Швидше за все, в 2019 ці тенденції збережуться, 
а значить, бурхливого зростання тих чи інших мереж чекати не варто: конкуренція 
переходить на новий рівень, де важливіше не банальна кількість торгових точок, а їх 
ефективність і збільшення середнього чека. 

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

 
 

і зокрема 

Varus тестує мобільний додаток для  
автоматизації торгівлі 

14.02.2019 

За стратегією діджиталізації, мережа продуктових супермаркетів 
Varus понад місяць тестує власну розробку, яка з часом дозволить повністю 
відмовитися від використання терміналів збору даних (ТЗД). 

Як пояснюють у прес-службі компанії, в кожному супермаркеті існують завдання, що 
вимагають багато сил, часу та людських ресурсів. Як правило, для автоматизації процесів 
застосовуються термінали збору даних (ТЗД): облік надходження, відвантаження, 
інвентаризація, переміщення тощо. Однак, зараз Varus тестує додаток власної розробки 
Data Terminal, який доступний на платформі Android. Користувачі додатку можуть за 
допомогою смартфону дистанційно замовити друк цінників, перевірити асортимент товару 
та його наявність, працювати з темою «товарних дірок». Як запевняють в прес-службі 
мережі, іновацію вже зараз можна назвати успішною. За місяць роботи у Data Terminal 
понад 3000 завантажень. Середній час сесії становить 8 хвилин, понад 1000 активних 
користувачів на добу. «Найдивнішим фактом для нас став успіх додатка у мерчандайзерів – 
вони становлять 80% всіх користувачів. Для них додаток вже став порятунком від ТЗД», – 
коментує Дмитро Сартаков, керівник департаменту реінжинірингу Varus. У компанії 
розглядають мобільний додаток не просто в якості заміни ТЗД, але й як канал комунікації зі 
співробітниками та мерчандайзерами. Адже Data Terminal може приймати пуш-
повідомлення. Крім того, нова розробка є гнучкою і дозволяє додавати сервіси та 
інтерфейси, кастомізовані під потрібні процеси. Наприклад, останньою реалізованою 
функцією в мобільному додатку стала можливість перевірки планограм. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
 

 
 
 
 

Rozetka планирует магазин на левобережье Киева, испытывает  
сложности из-за дефицита складов 

18.02.2019 

Компания Rozetka.ua, открывшая  уже пять магазинов на правом 
берегу Киева и три в Одессе, планирует открыть магазин и на левом берегу 
Днепра, а также развивать их сеть в других городах. 

"Должно быть что-то еще на левом берегу. Но традиционно не озвучиваю, когда. В 
других городах тоже будут", – сообщил основатель и совладелец компании Владислав 
Чечеткин в кулуарах инвестиционной конференции "Драгон Капитал". "Но мы сейчас 
должны разобраться с тем, что у нас есть", – добавил В.Чечеткин. По его словам, компанию 
не устраивает тот уровень качества, который сейчас предоставляется. "Мы хотим быть 
лучше и работаем над оптимизацией процессов, возникших с появлением этих восьми 
магазинов", – пояснил основатель. Он также признал, что "Розетке", купившей в конце 2016 
– начале 2017 года складской комплекс в Броварах на левом берегу Днепра, было бы 
целесообразно иметь складские мощности и на правом берегу, однако реализовать эту цель 
сложно. "Украина достаточно быстро растет – это хорошо, но проблема в том, что за таким 
ростом инфраструктура не поспевает. Вакантность складов - ноль. Поэтому, если вы хотите 
склад на правом берегу, это означает, что вы должны найти (место), получить 
согласование, разрешение, построить… – это значительный временной лаг. Это приходится 
учитывать, поэтому не так просто развиваться с той скоростью, с которой хочешь", – 
отметил В.Чечеткин. Комментируя процесс объединения "Розетки" и EVO, он сообщил, что 
этот процесс постепенно движется, однако пока рано озвучивать какие-то четкие планы. 
"Мы хотим предоставить единую площадку для продавцов и покупателей – это, в принципе, 
самое главное в этой истории", – подчеркнул основатель "Розетки", не вдаваясь в детали. 
Отвечая на вопрос о влиянии на рынок понижения порога безналоговых зарубежных 
почтовых отправлений с EUR150 до EUR100, В.Чечеткин напомнил, что эта норма начнет 
действовать с 1 июля. По его мнению, значительных изменений на рынок она не принесет, 
так как EUR100 – это достаточно высокий порог. "А контрабандисты не почувствуют 
вообще, потому что им все равно: не платить налоги со EUR100 или со EUR150. Поэтому это 
плохая инициатива, которая ничего хорошего нам не принесет", – считает совладелец 
"Розетки". Он добавил, что принятое парламентом одновременно решение отменить 
ограничение в "три посылки" (предполагалось, что любая полученная за один месяц 
четвертая и следующая посылки будет облагаться налогом – ИФ) – это хороший шаг, так 
как внедрение нормы "о трех посылках" привело бы к коллапсу на рынке, однако плохо то, 
что контрабандисты получили карт-бланш. Как сообщалось, в апреле 2018 года В.Чечеткин 
в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о том, что "Розетка" планирует 
развивать в городах-миллионниках собственную розничную сеть. На середину февраля 
2019 года у компании открыто восемь розничных точек: три в Одессе и пять в Киеве. В 
конце ноября-2018 маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию 
объединенной компании. ООО "Розетка.УА" в 2017 году увеличила выручку на 24,5% – до 6 
млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,91 млн грн. Данные за 2018 год пока 
отсутствуют. Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и 
бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в 
мультикатегорийный онлайн-супермаркет. 

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

 
В АТБ викрито співробітника, який торгував  

комерційною таємницею 
19.02.2019 

Це перший випадок в практиці Національної поліції України, коли 
доведено до кінця розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 232 
Кримінального кодексу України. 

Як з’ясувалося в ході слідства, співробітник корпорації АТБ передавав конфіденційну 
інформацію представникам інших торгівельних мереж. Під вигаданим ім’ям через інтернет 
він систематично пересилав аналітичні дані, натомість поштою отримував гроші. Свою 
протиправну діяльність він продовжував близько року, завдавши корпорації збитки у сумі 
1,4 млн гривень. Правопорушення було викрито детективами Слідчого управління 
Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області разом з 
департаментом кіберполіції, прокуратури Дніпропетровської області за участю служби 
безпеки АТБ. «Компанія «АТБ-Маркет» останнім часом плідно співпрацює з Департаментом 
кіберполіції Національної поліції України та має в своєму арсеналі всі необхідні 
інструменти задля того, щоб вчасно викрити та припинити будь-яку діяльність, 
спрямовану на завдання шкоди підприємству» – наголошує директор департаменту 
безпеки корпорації АТБ Олександр Скляренко. Вже встановлено 18 фактів розголошення 
вказаним співробітником комерційної таємниці ТОВ «АТБ-Маркет». «За даним фактом було 
відкрито кримінальне провадження за ст. 232 Кримінального кодексу (розголошення 
комерційної або банківської таємниці). Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу 
від 1 до 3-х тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – 
коментують представники ГУНП в Дніпропетровській області. 15 лютого чоловіку вручено 
повідомлення про підозру. 19 лютого матеріали  у справі будуть направлені до суду. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Сеть «Копійка» открыла новый  

магазин в Одессе 
21.02.2019 

Универсам расположился по адресу ул. Ак. Вильямса, 54 - в глубине 
густонаселённого спального района. Об этом сообщает TradeMaster.UA со 
ссылкой на пресс-релиз компании.  

Общая площадь нового магазина - 503 кв.м, торгового зала – 286 кв.м. Несмотря на 
небольшую площадь, в ассортименте универсама почти 5000 наименований товара, в том 
числе, хлеб и кондитерские изделия собственного производства и кулинария. У магазина 
современный дизайн и простая навигация. Для мясной, рыбной и молочной, продукции 
установлено современное холодильное оборудование, которое позволяет поддерживать 
оптимальный температурный режим и сохранять свежесть продуктов. В универсаме 
установлены три кассовых узла, штат магазина составляет 17 человек. Магазин работает с 
08:00 до 23:00 без выходных. Напомним, что торговая сеть «Копiйка» была создана в 2001 
году в Одессе. На сегодняшний день компания объединяет 82 магазина двух форматов – 
универсамы и минимаркеты. Сеть представлена на Юге Украины - в Одесской, Херсонской и 
Николаевской областях. Большая часть магазинов находится в Одессе и Одесской области. 
В компании работает более 3 тысяч человек. 

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua 
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В Днепре состоялось первое открытие фрешмаркета 
«Брусничка» в 2019 г. 

21.02.2019 

Новый магазин расположен в помещении центрального автовокзала 
города. В 2019 г. это первое открытие фрешмаркета торговой сети 
«Брусничка», сообщает пресс-служба ООО «Украинский ритейл». 

Новый фрешмаркет «Брусничка» по ул. Академика Курчатова, 10 - это магазин, в 
котором представлены продукты для ежедневной покупки и товары, необходимые в 
дороге: хлеб, колбасная продукция, молочные продукты, свежие фрукты и овощи. В 
магазине также работает отдел собственной выпечки. Напомним, что в 2018 году сеть 
фрешмаркетов «Брусничка» открыла шесть магазинов в разных регионах своего 
присутствия: г. Харьков, ул. Тракторостроителей, 160 б; г. Каменское (Днепропетровская 
область), пр-т Металлургов, 62 г; г. Новая Водолага (Харьковская область), ул. 
Кооперативная, 2; г. Кривой Рог (Днепропетровская область), ул. Ивана Авраменко, 21 в; г. 
Днепр, ул. Набережная Победы, 62; г. Белицкое (Донецкая область), ул. Мира, 25. «В 
прошлом году мы развивали стратегию экстенсивного развития, активно открывая новые 
объекты. В новом году, сделав выводы из всех предыдущих наших шагов, мы будем 
достигать желаемых результатов не только путем дальнейшего расширения сети, но и 
акцентируя особое внимание на вопросах качества, улучшенного ассортимента и 
предоставления нашему покупателю более высокого уровня сервиса», — уверен директор 
компании «Украинский Ритейл» Сергей Беляев.  

Читать полностью >>>  
По материалам ООО «Украинский ритейл» (ТМ «Брусничка») 

 
Сеть «ФАЙНО Дискаунтер!» создаст конкуренцию «АТБ»  

и «МаркетОПТу» в Центральной Украине 
22.02.2019 

Ведущий локальный ритейлер Кировоградской области начал 
тестирование нового для себя концепта. В ноябре 2018 г. в 
г.Александровка Кировоградской обл. был открыт новый дискаунтер под 
вывеской «ФАЙНО Дискаунтер!». 

Дискаунтер работает под управлением ООО «Вересень плюс» (Кировоград, 
управляет сетью «Файно маркет») и расположен по адресу: г. Александровка, ул. Ленина, 21. 
Торговая площадь магазина составляет 340 кв. м. Режим работы маркета - с 07:00 до 22:00. 
Отметим, что торговый объект был открыт путем ребрендинга ранее расположенного 
здесь магазина у дома «Файно маркет». Примечательно, что компания «Вересень плюс» до 
недавних пор развивала сразу несколько форматов магазинов: минимаркеты, магазины у 
дома, супермаркеты, а также алкомаркеты и социальные магазины. «ФАЙНО Дискаунтер!» - 
это первый объект этой концепции для кировоградского ритейлера. По данным 
исследовательской компании GT Partners Ukraine, на конец 2018 г. сеть «Файно маркет» 
входила в тройку ведущих FMCG ритейлеров Центральной Украины по количеству 
магазинов, а в Кировоградской области и вовсе занимает лидирующую строку. На конец 
2018 г. сеть «Файно маркет» насчитывала 73 магазина, расположенных в разных 
населенных пунктах Кировоградской области. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 

Віктор Корсак, Volwest Group: Коли зайдуть західні  
оператори, конкуренція буде страшна 

22.02.2019 

Голова правління Volwest Group про невдале об’єднання з Колібріс, 
конкуренцію на ринку продуктового рітейлу та посилення кадрового 
дефіциту через безвізовий режим. 

Керівник групи компаній VolWest Group, яка об’єднує мережі супермаркетів Наш 
Край, Spar та низку інших проектів, дав інтерв’ю каналу Перший. Портал RAU публікує 
найцікавіші тези Віктора Корсака щодо рітейл-бізнесу. Про невдале об’єднання з Колібріс 
та оновлення маркетів. Сергій (власник мережі супермаркетів Колібріс Сергій Голіков – 
прим. ред.) вибрав інший шлях розвитку, вирішив сконцентруватись на будівництві. 
Мабуть, вирішив, що це більш вигідно, тому й продав мережу ЕКО маркету. Зрозуміло, що 
рік був важкий для нас. Складні були переговори про об’єднання. Це забрало багато 
ресурсів. Але така доля. Сильний той, хто може впавши – піднятись. Під нашим брендом 
працює 250 супермаркетів в Україні, але тут діє правило «краще нехай буде не 100 
мільйонів, а 100 мільйонерів». Тому супермаркети працюють за франшизою. Беремо 
підприємця, який не дуже розуміється на рітейлі, вчимо його, далі він стає професіоналом і 
починає відкривати нові магазини. Оновлення – це постійний процес. Супермаркет на 
Шевченка у Луцьку нещодавно оновили, відкрили Spar в Адреналін-Сіті в тому ж місті. На 
Заході магазини через кожні 5-7 років повністю міняють обладнання. Але треба врахувати, 
що в Європі середній чек – десять євро, в нас – два, а вартість обладнання однакова. У нас 
складно зараз вести цей бізнес, чекаємо кращих часів. Про конкуренцію з мережею Сім23 
та західними операторами. В мережі Сім23 30 чи 40 магазинів, які вони відкрили за 5 
років, а у нас – 250 і цього року ми плануємо відкрити 70. Менеджмент там професійний з 
мережі Вопак, [вони] в цьому бізнесі з 90-х років. До того ж починати з нуля часто простіше, 
ніж перебудовувати, переробляти. В нас є магазини, яким по 15-17 років. Зрозуміло, що там 
потрібно переробляти все, але завжди шкода це робити, бо ніби ж і так працює. Зрештою, це 
не найстрашніші конкуренти. Страшна конкуренція буде, коли зайдуть західні оператори. 
Це ще не Lidl і не Aldi. Cерйозна наша перевага в тому, що в нас є [бренд] Spar. Це нам 
коштує недешево – багато грошей платимо цій голландській мережі, але разом з тим у нас є 
постійний доступ до інновацій. Якщо, наприклад, Сільпо доводиться платити дорогим 
менеджерам, Сім23 потрібно кудись поїхати і шукати ідеї, то в нас доступ до інформації 
безперешкодний. Кожен місяць-два у нас відбуваються форуми, конференції. Їздимо в різні 
країни Європи, Азії, Африки. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
 

Опыт Goodwine в разработке приложения для персона 
лизированной программы лояльности 

22.02.2019 

В одном из исследований Gartner сказано, что 87% руководителей 
бизнеса считает, что диджитализация является приоритетом компании. Об 
этом сообщает издание retailers.ua 

В тоже время 72% стратегов из этих же компаний говорят, что диджитализация не 
дала того эффекта, на который они рассчитывали. Ведь, в первую очередь, компании 
хочется, чтобы это влияло на продажи, на повторность покупок и на рост 
customerlifetimevalue. Но этого зачастую не происходит. Сustomer experience strategist в сети 
алкогольных напитков Goodwine Анна Зотова, в своем выступлении на конференции 
Сustomer Experience Management рассказала, как компания приняла решение о 
необходимости разработки мобильного приложения, через которое, впоследствии, 
совершается более половины покупок сети. Первые попытки диджитализации в Good wine 
были связаны с созданием мобильного приложения для событий, которые проводит 
компания, таких как фестиваль виски WhiskeyDram и вина - KyivWine. Первый запуск 
приложения goodwineFestivals был провальным. Приложение было сразу же удалено из 
AppStore и Playmarket. После этого опыта в компании задумались, что нужно 
диджитализировать, а в каком направлении двигаться не стоит. … 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

Сеть «Фуршет» и «Сільпо» проведут  
рокировку в Хмельницком 

26.02.2019 

Национальная торговая сеть «Фуршет» продолжает закрывать свои 
отдельные объекты в областных центрах Украины. Об этом сообщает служба 
новостей портала allretail.ua 

Как стало известно порталу All Retail, в г. Хмельницкий по ул. Свободы, 73 в феврале 
текущего года был закрыт супермаркет «Фуршет». Примечательно, что указанный объект с 
торговой площадью 1500 кв.м проработал здесь около 15-ти лет.  О закрытии магазина 
свидетельствуют и фотографии, сделанные внутри объекта (размещенные в онлайн-СМИ), 
а также тот факт,  что данная локация уже отсутствует на официальном сайте сети 
«Фуршет». Информация о причинах закрытия ритейлером этого обьекта пока остается 
неизвестной. Есть информация, что владельцы помещения в г. Хмельницкий по ул. 
Свободы, 73 уже нашли нового арендатора. Об этом в частном коментарии All Retail 
рассказали несколько участников розничного рынка. Судя по всему, место "Фуршета" 
теперь займет супермаркет национальной сети "Сільпо". Напомним, что один из лидеров 
продуктового ритейла Украины -  сеть «Сільпо» - начала год с масштабирования бизнеса 
путем поглощения объектов одного из крупнейших игроков на рыбном рынке Украины - 
сети супермаркетов «Рыбный мир «Океания», а также путем открытия маркета в 
Вышгороде, построенного «с нуля» в концептуальном стиле. Также напомним, что ранее 
«Фуршет» закрыл свои отдельные магазины в Кропивницком, Одессе и Полтаве. Также 
отметим, что 2018-ый год сеть «Фуршет» закончила с 66 магазинами в своем составе, а под 
вывеской «Сільпо» на конец 2018 г. функционировало более 240 магазинов.   

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
У западноукраинских сетей "Вопак" и "Пакко"  

сменилась управляющая компания 
27.02.2019 

По информации собеседника издания Retailers, вместо "Пакко 
Холдинг" развитием сетей займется компания "Гиппо", которым последние 
два года руководит Варвара Рыбочка. 

В пресс-службе ритейла подтвердили эту информацию: "Действительно, сейчас идет 
смена управляющей компании. Решение было принято в декабре прошлого года". От более 
подробных комментариев в компании отказались. Согласно информации единого реестра 
физических лиц, компания "Гиппо" зарегистрирована в 2003 г. Ее руководителем является 
Варвара Рыбочка, а основателем – "Вопак-Трейд". В свою очередь, компания "Вопак Трейд" 
возглавляет Сергей Дружук, который также является генеральным директором "Пакко 
Холдинг". Отметим, что за последние годы сети "Вопак" и "Пакко" развивались не очень 
активно. Собственники сети решили сосредоточиться на обновлении торговых точек, а 
открывать новые магазины планируют за счет продажи франшизы "Вопак экспресс". 
Отметим, торговые сети «Вопак» и «Пакко перeходят на LED-освещения. В течение 2018 на 
светодиоды переоснащены более 70% торговых точек. Как рассказал заместитель 
генерального директора по технико-инвестиционной деятельности Василий Дудкевич, 
благодаря реализации проекта удалось повысить энергоэффективность торговых сетей на 
43%. «LED-светильники отмечаются лучшим качеством света. Они мгновенно включаются 
на полную мощность, не создают эффекта мерцания и обеспечивают нужный поток света, 
который создает климат, благоприятный для приятных покупок. Кроме того, они 
экологически безопасны как для человека, так и для окружающей среды, - отметил 
Василий Дудкевич. Также за счет обновления системы с рекуперацией тепла на 12 
торговых объектах сетей удалось значительно сократить расходы на отопление торговых 
площадей. В ближайших планах торговых сетей «Вопак» и «Пакко» - завершить переход 
магазинов на экологическое LED-освещение. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
Сеть «Сільпо» планирует еще одно грандиозное  

открытие в первом полугодии 2019 г. 
01.03.2019 

Новый объект будет открыт в Одессе на Овидиопольской дороге, 1 – в 
одном помещении с уже давно работающим здесь гипермаркетом 
«Эпицентр». Эту информацию сообщили представители DIY-ритейлера. 

На данный момент информация о поиске персонала для обучения в новом магазине 
«Сільпо» в Одессе уже содержится на ведущих отечественных интернет-сервисах по 
трудоустройству. Отметим, что это будет уже не первый опыт нахождения «Сільпо» под 
крышей «Эпицентра»: пилотный такой объект Fozzy Group был запушен в 2015 году в 
Киеве по ул. Полярной, 20-Д (торговая площадь этого «Сільпо» составляет более 4 400 
кв.м). Также отметим, что общая площадь ТЦ «Эпицентр» в Одессе, где часть помещения 
будет отведено под супермаркет «Сільпо», составляет 66 880 кв.м. «Практика, когда 
крупноформатный ритейлер сдает часть свои помещений в аренду представителям других 
сегментов розницы – давний западноевропейский тренд, – говорит аналитик компании GT 
Partners Ukraine Наталия Дроздовская. – К примеру, в Венгрии магазины бытовой техники 
Media Markt открываются на площадях британского food-ритейлера Tesco». Судя по всему в 
текущем году ожидается массовое открытие супер- и гипермаркетов «Сільпо» в разных 
регионах Украины. Как сообщал ранее All Retail, 1 марта состоится открытие супермаркета 
«Сільпо» в стиле прошлого будущего «Стимпанк» в Вышгороде. Кроме того, в скором 
времени ритейлер планирует открыть новые объекты «Сільпо» в ряде пригородов Киева – 
Софиевской Борщаговке,  Вите Почтовой и Стоянке. Также отметим, что на конец 2018 г. 
под вывеской «Сільпо» функционировало более 240 магазинов. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 

 
Сільпо відкрив у Вишгороді супермаркет  

в стилі “Стімпанк” 
01.03.2019 

Мережа магазинів Сільпо відкриває свій перший магазин у Вишгороді 
– на вулиці Набережній, 11. Відкриття супермаркету в новому 
концептуальному стилі відбулося 1 березня о 12:00.  

Торговий об’єкт займає площу в майже 5000 кв. м та оформлений у стилі “Стімпанк”. 
Це напрямок наукової фантастики, що включає технологію та декоративно-прикладне 
мистецтво, натхненне паровою енергією XIX століття. «Вас зустріне найпрогресивніший 
паровий супермаркет, а під його куполом літатиме шедевр інженерної думки – справжній 
механічний дирижабль», – обіцяють в компанії. На полицях магазину представлено понад 
20 000 найменувань товарів. Також в супермаркеті працюють відділи гастрономії та 
кулінарії, «Лавка традицій» і піца з печі, рибний відділ та кулінарія з м’ясними копченими 
виробами, кондитерська з десертами, а також відділ овочів і екзотичних фруктів. Крім того, 
клієнти нового Сільпо можуть замовити послуги приготування шашлику, чищення риби, 
формування сирних і м’ясних тарілок тощо. Також в магазині працюватиме флорист. 
Обслуговують покупців 8 стаціонарних кас, 5 – кас самообслуговування, 2 експрес-каси та 
тютюновий кіоск. Працює супермаркет з 8:00 до 23:00. Раніше повідомлялося, що Сільпо 
планує відкриття цілої низки торгових точок в містах-супутниках Києва: Вишгороді, Віті 
Поштовій, Стоянці та Софіївській Борщагівці. За даними All Retail, частина з них буде 
працювати на місці магазинів «Рибний світ Океанія». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

https://brusnichka.com.ua/kompaniya/novosti/479787/
http://allretail.ua/news/59154/
https://rau.ua/personalii/viktor-korsak-volwest-group/
https://retailers.ua/news/tehnologii/8680-didjitalizatsiya-opyit-goodwine-v-razrabotke-prilojeniya-dlya-personalizirovannoy-programmyi-loyalnosti
http://allretail.ua/news/59181/
http://allretail.ua/news/59190/
https://retailers.ua/news/menedjment/8695-u-zapadnoukrainskih-setey-vopak-i-pakko-smenilas-upravlyayuschaya-kompaniya
http://allretail.ua/news/59220/
https://rau.ua/novyni/silpo-v-styli-stimpank/
http://brusnichka.com.ua/
http://www.veresen.com.ua/
http://www.volwestgroup.com/ru/page/view/1
https://goodwine.ua/ru
http://furshet.ua/
http://holding.pakko.ua/
http://www.fozzy.ua/ua/
http://silpo.ua/ua/
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 NOT-FOOD  
 WELLNESS & DROGERIE 
 WELLNESS & BEAUTY (КОСМЕТИКА, ПОБУТОВА ХІМІЯ, ПАРФУМЕРІЯ, ЗАСОБИ ГІГІЄНИ, ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ) 
 

 
 

EVA спростувала інформацію про придбання  
мережі Чистый дом 

14.02.2019 

В EVA заявили, що компанія ніколи не розглядала можливості 
придбання магазинів херсонського drogerie-рітейлера Чистый дом. Про це 
повідомляє служба новин порталу rau.ua 

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба компанії у відповідь на інформацію 
порталу All Retail, яку видання отримало від представників херсонської мережі магазинів. 
Нагадаємо, як розповіли порталу джерела, торговельна мережа Чистый дом припинить своє 
існування до кінця першого кварталу поточного року. Будуть закриті близько 40 об’єктів 
рітейлера, розташованих в Херсоні, Миколаєві, Одесі, Каховці, Новій Каховці та Чаплинці. All 
Retail повідомляв, що на окремих локаціях магазинів Чистый дом будуть відкриті торгові 
точки EVA. “Національна мережа Лінія магазинів EVA ніколи не розглядала можливості 
придбання вищезазначеної компанії, а також ніколи не отримувала пропозицій з 
інформацією щодо її купівлі”, – йдеться в заяві прес-служби EVA. Лінія магазинів EVA за 16 
років зросла до 775 торговельних точок по всій території України, а у 2018 році було 
відкрито рекордну кількість магазинів – 178. При цьому в компанії запевняють, що не 
мають наміру зменшувати оберти: мережа планує щорічно відкривати 150-200 нових 
магазинів. “EVA активно працює над розширенням мережі шляхом збільшення кількості 
офлайн-магазинів, а також виходом на e-commerсе-майданчики, що у майбутньому 
дозволить охопити всю Україну. Проте наразі зусилля компанія зосереджені не на 
поглинанні мереж, а на органічному розвитку мережі – пошуку найбільш вигідних локацій 
для оренди приміщень”, – підкреслили в компанії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
ISEI відкрила перший в Україні моно- 

брендовий бутік Missha 
18.02.2019 

Монобрендовий бутік Missha відкрився в Lavina Mall і повністю 
повторює концепт корейських бутіків: від асортименту, що включає 670 
різних продуктів, до дизайн-рішень. 

Як повідомили RAU в компанії, торгова точка почала свою роботу 9 лютого. «З 
відкриттям нашого магазину Україна стала 48-ю країною на глобальній карті Missha», – 
розповіла Ануш Товмасян, CEO компанії Empair, що управляє мережею ISEI. Крім ISEI і 
Missha, до останнього часу компанія також розвивала роздрібну мережу Beyond, однак 
тепер її будуть поступово переводити у формат Beauty Market ISEI. За словами Ліліани 
Ковтунець, керівника роздрібної мережі ISEI, продукція бренду була широко представлена 
в мережі з 2016 року, і за цей час продажи косметики Missha зросли вдвічі, що і призвело до 
відкриття бутіка. «У грудні 2017 року ми стали ексклюзивним представником Missha в 
Україні. Missha продовжить продаватися і в мультибрендових магазинах мережі, але не з 
таким широким асортиментом, як в новому монобренді», – розповіла вона. Серед 670 SKU в 
бутіку Missha можна знайти засоби для очищення шкіри, для догляду за волоссям та тілом, 
а також декоративну косметику. Як розповіли в мережі, найбільшим попитом у українок 
користуються креми для обличчя, ВВ-креми і відлущуючі засоби Missha. Флагманські 
продукти — це креми Super Aqua Cell Renew з муцином равликів і Perfect Cover ВВ. Один зі 
слоганів Missha – Dare.Simple, інший — «Полюби свою шкіру, полюби свою душу», а назва 
Missha розшифровують як «Miss Sexy Healthy Active». 

Нові концепти >>>  
По материалам rau.ua  

 

 DROGERIE & HEALTH (АПТЕКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ) 
 

 
 

Сергій Тігіпко планує розширити мережу аптек  
TAS до 500-та: купуючи інші мережі 

28.02.2019 

Разом з розвитком аптечної мережі бізнесмен також має намір 
зайнятися виробництвом ліків. Про це Сергій Тігіпко заявив в інтерв’ю 
журналу Новое время, передає rau.ua 

У той же час, за його словами, аптечний бізнес є низькомаржинальним через 
насиченість ринку і жорстку конкуренцію. «У нас ніяк не обмежена кількість аптек. Вони 
можуть відкриватися один від одного через 10 метрів. Через таку жорстку конкуренцію цей 
бізнес дійсно стає дуже низькомаржинальним. Плюс ще регуляції держави періодичні, яка 
говорить: це продавай за стільки, а це за стільки, що теж призводить до певних проблем», – 
сказав Тігіпко. При цьому він додав, що незважаючи на низьку маржинальність виходити з 
аптечного бізнесу не має наміру, а навпаки – буде розширювати мережу торгових точок. 
«Нещодавно до наших аптек додали ще три аптечні мережі і в цілому вийшли на 144 точки 
продажів. Зараз йде реструктуризація компанії, ми змінюємо багато процесів – нам треба 3-
4 місяці. Після цього почнемо далі купувати аптечні мережі. Доведемо мінімум до 500 аптек. 
А далі почнемо займатися виробництвом. Будемо самі виробляти або фасувати ліки і 
продавати на внутрішньому ринку», – сказав бізнесмен. Нагадаємо, мережа аптек TAS була 
створена в серпні 2009 року в рамках ребрендингу мережі Даша, яка в 2008 році увійшла до 
складу групи ТАС. У січні 2019 року ТАС придбала у інвестиційної компанії SigmaBleyzer 
аптечний бізнес Космо, який налічує 28 аптек в Києві та області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Мережа Colin’s оновила перший  
магазин в 2019 році 

19.02.2019 

Ще один об’єкт турецького рітейлу в новому форматі відкрито в 
харківському ТРЦ Дафі. На черзі – точки в Дніпрі та Одесі, а всього за 2019-й 
мережа оновить і відкриє 10 магазинів. 

Магазин Colin’s в новому дизайні почав роботу 9 лютого в Харківському ТРЦ Дафі. 
Площа торгівельної точки збільшена до 390 кв. м, вона стала ще світлішою та зручнішою. 
Сучасний дизайн створює більш комфортну і затишну атмосферу для клієнтів і 
співробітників. Магазин має чітко виражені зони з розподілом на денім-зону і капсульні 
теми колекцій. Нова концепція мережі магазинів розроблена європейським дизайн-бюро і 
буде єдиною для всіх країн. Бренд не зупиняється на досягнутому: в 2019 році планується 
провести близько 10 рефітів і нових відкриттів. У найближчий місяць клієнти Colin’s 
побачать оновлені магазини в дніпровському ТРЦ Дафі і одеському City Center. Кожен об’єкт 
переходить на новий концепт дизайну, а також збільшує торгову площу. Уже в березні 
компанія запланувала відкриття першого магазину мережі в Павлограді Дніпропетровської 
області. На даний момент мережа налічує 63 магазини в 30 містах України. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua  

 
 

Перший в Україні монобрендовий бутик  
Claudie Pierlot відкрився в Києві 

20.02.2019 

У столичному багатофункціональному комплексі Gulliver відкрився 
перший в Україні монобрендовий магазин преміального французького 
бренду жіночого одягу Claudie Pierlot.  

Другий бутік бренду незабаром почне роботу в ТРЦ Ocean Plaza. У столичному БФК 
Gulliver, як повідомляється в релізі прес-служби торгівельного центру, бутік Claudie Pierlot 
зайняв площу 60 кв. м на першому поверсі комплексу. Це вже третій бренд французської 
групи SMCP у Gulliver – раніше тут почали працювати магазини торгівельних марок Sandro 
та Maje. Про відкриття торгівельної точки бренду в ТРЦ Ocean Plaza повідомила прес-
служба компанії UTG, за сприяння якої було підписано договір оренди приміщення 
магазину в ТРЦ. Як уточнюють в компанії, торгова точка розміститься на першому поверсі 
Ocean Plaza і займе площу 127 кв. м. У магазинах буде представлена лінія жіночого одягу, 
взуття та аксесуарів сегменту affordable luxury. В асортименті можна буде знайти моделі 
одягу як для повсякденного життя, вечірки чи торжества, так і більш спортивні варіанти. У 
той же час, дата початку роботи нового бутика не повідомляється. Відзначимо, що бренд 
Claudie Pierlot належить групі SMCP, в яку також входять торговельні марки Sandro і Maje, 
які в Україні вже представлені. Наприклад, магазини Sandro працюють в столичних ТРЦ 
Gulliver і Sky Mall, а бренд Maje представлений в тому ж Gulliver і Ocean Plaza. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Франчайзі Tom Tailor: Плануємо співпрацювати  

з найновішими і кращими ТРЦ України 
21.02.2019 

Дмитро Снєжко, CEO компанії – ексклюзивного дистриб’ютора Pierre 
Cardin і Tom Tailor в Україні та Роман Бренич, керуючий партнер мережі 
Tom Tailor в Києві: про нові магазини, конкуренцію та улюблені речі бренду. 

В Україні широко представлені багато міжнародних торговельних маркок, і щороку 
з’являються нові. Частина з них успішно розвивається на нашому ринку, частина – міцно 
утримує займані позиції, а частина – стагнує і поступово згортає бізнес в країні. Один з 
брендів, які оголосили про амбітні наміри розширювати свою присутність в Україні – Tom 
Tailor. Чому представники торгової марки впевнені в перспективах проекту, кого вважають 
конкурентом і де планують відкривати магазини, франчайзі Tom Tailor розповіли в 
інтерв’ю порталу mallsclub. RAU публікує адаптовану версію статті. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Marks & Spencer вернулся на рынок  

Харькова 
21.02.2019 

В начале февраля 2019 года новый магазин британского бренда Marks 
& Spencer открылся в Харькове. Об этом сообщает служба новостей портала 
commercialproperty.ua 

Объект разместился на нулевом этаже торгового центра «Французский Бульвар». 
Площадь магазина составляет 500 кв. м. До закрытия предыдущая торговая точка бренда 
Marks & Spencer действовала в харьковском ТРЦ «Караван». «Мы рады снова открыть двери 
нашего магазина для харьковчан. Открытие нового магазина в Харькове стало 
приоритетной задачей в 2018 году» – прокомментировал Бюлент Темел, генеральный 
директор Marks & Spencer в Украине. Сеть Marks & Spencer в настоящее время представлена 
в Украине пятью магазинами в Киеве и по одному – в Днепре, Одессе, Львове и Харькове. 

Читать полностью >>>  
По материалам commercialproperty.ua 

 
Жертва H&M. Сеть Monton закрывает  

магазины в Украине 
21.02.2019 

Магазины сети Monton дорабатывают в Украине последнюю неделю, 
рассказали LIGA.net директор торгового центра и два руководителя 
крупной сети. Об этом пишет Александра Некращук на biz.liga.net 

Основная масса торговых точек закрыты в январе и сейчас у компании осталось 
всего два объекта - в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Они будут закрыты с 1 марта. 
Генеральный директор компании Балтика Ритейл (развивала сеть Monton) Максим Чечелев 
сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями 
работы в Украине. Длинная история. Эстонская компания Baltika Group открыла свой 
первый магазин Monton в Украине в 2000 году. Бренд Monton принадлежал эстонской 
компании AS Baltika Grupp. В 2014 году концерн Baltika Group, который развивал сеть на 
территории Украины, продал свое украинское подразделение Балтика Ритейл компании 
Бориса Лойфенфельда Osauhing Ellipse Group. В официальном сообщении эстонской 
говорилось, что решение было принято в связи со сложной обстановкой в Украине и 
России. Сумма сделки - 1,25 млн евро, выплатить эту сумму покупатель обязался в течение 
пяти лет. Новый владелец сети планировал развивать бизнес на территории Украины. Не 
сложилось. На начало 2019 года Monton управляла 16 магазинами в Украине. "Владелец 
сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что 
связано с невысокой покупательной способностью в Украине", — Максим Чечелев. За 
минувший месяц были закрыты 14 магазинов, еще два завершат работу до конца февраля. 
Сеть не планирует распродавать все товары по очень низким ценам, непроданные остатки 
передадут в магазины в странах Балтии.  Наступают конкуренты. Участники рынка 
говорят, что решение ритейера идет вразрез с общим трендом. "За последний год продажи 
выросли на 10-20%, гривня стабильная и рынок оживает", — говорит совладелец сети по 
продаже товаров для дома Butlers Дмитрий Ермоленко. Другое дело - конкуренты. В 2018 
году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 
международных брендов, среди которых такие культовые как H&M, DeFacto и Koton. 
"Конкуренция в одежном ритейле очень сильная и она будет ужесточаться. Покупатели 
переориентируется на недорогую одежду и, возможно, это стало одной из причин ухода 
сети Monton, — говорит председатель Национального Комитета ICSC (Международный 
совет торговых центров) в Украине Максим Гаврюшин. В 2019 году на украинский рынок 
выйдет сеть по продаже товаров для дома Ikea, спорттоваров - Decathlon и The North Face. 
H&M планирует открывать магазины не только в Киеве, но и в регионах. Не исключено, что 
под давлением конкуренции свои магазины могут закрыть и другие ритейлеры. 
Дополнительный фактор - рост арендных ставок в этом году на 10-15%, писала LIGA.net. 
Проблемой может стать и нехватка мест для открытия новых магазинов. В 2018 году 
вакантность на рынке торговой недвижимости Киева составила 5,8%, а в самых успешных 
киевских объектов свободных площадей нет.   

Читать полностью >>>                                                                   © Александра Некращук 

По материалам biz.liga.net 
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Турецкий fashion-ритейлер DeFacto откроет  
магазин в ТРЦ Blockbuster Mall 

26.02.2019 

Очередной торговый объект известной международной сети магазинов 
одежды DeFacto в ТРЦ, который пока еще строится, станет вторым в Киеве и 
третьим в Украине. 

Как сообщает пресс-служба компании NAI Ukraine, которая является брокером ТРЦ, 
новый магазин DeFacto будет занимать площадь в 1050 кв. м. Он станет уже вторым в Киеве 
и третьим в Украине. В то же время, сроки открытия торговой точки пока не сообщаются. 
Напомним, компания DеFacto была основана в 2003 году и специализируется на 
производстве и торговле мужской, женской и детской верхней одеждой, бельем, обувью и 
аксессуарами. Сейчас она является одним из крупнейших ритейлеров одежды в Турции. 
Первый магазин бренда был открыт в 2004 году, а по состоянию на начало 2019 компания 
объединяла уже около 500 торговых точек в разных странах мира. На украинском рынке 
DeFacto представлен с 2018-го. Первый магазин ритейлера в стране был открыт в 
столичном ТЦ Globus. Еще один торговый объект турецкой сети работает в одесском ТРЦ 
Riviera. Отметим, что DeFacto стал не единственным турецким ритейлером, вышедшим на 
украинский рынок в прошлом году. Кроме него первые магазины в стране в 2018-м открыл 
бренд Koton. Они разместились в киевских ТРЦ Lavina Mall и Sky Mall. В общем, турецкие 
сети магазинов одежды представлены в Украине не первый год. Среди крупнейших 
игроков украинского рынка fashion-ритейла — турецкие Colin’s, LC Waikiki, Fiba Retail 
(бренды Marks & Spencer, GAP), CAK Group (LTB) и Эрен Групп (Lacoste, SuperStep). 

Читать полностью >>>  
По материалам malls.ua 

 
Intertop Ukraine откроет первый в Украине The North Face,  

еще 8 магазинов в киевском ТРЦ River Mall 
01.03.2019 

ООО "Интертоп Украина" планирует открыть первый в Украине 
монобрендовый магазин американского outdoor-бренда The North Face и 
еще 8 магазинов - в строящемся ТРЦ River Mall. 

Общая площадь магазинов "Интертоп Украина" в объекте составит 1,3 тыс. кв. м. 
"Компания Intertop Ukraine открывает в ТРЦ River Mall первый монобрендовый магазин 
легендарного американского бренда The North Face и еще восьми магазинов, среди которых 
- такие известные международные бренды, как Armani Exchange, Napapijri, Marc O'Polo, Ecco, 
Skechers, Geox, Timberland, а также магазин для всей семьи Intertop", - говорится в 
сообщении. Согласно ему, магазин The North Face станет первым в Украине монобрендовым 
магазином в портфеле компании "Интертоп Украина". В нем будет представлена мужская и 
женская линейка, а также аксессуары. "По состоянию на конец января 2019 года процесс 
проектирования магазинов находится на стадии завершения. В ближайшее время 
компания готова выйти на ремонтно-строительные работы. Открытие магазинов 
запланировано одновременно с официальным открытием ТРЦ River Mall (весной текущего 
года – ИФ)", - рассказали в ТРЦ. По данным его пресс-службы, все магазины компании 
"Интертоп Украина" в объекте будут представлены в новых концепциях. Кроме того, будет 
действовать система мультиканальных продаж, включая возможность резерва товара, pick 
up-сервис и адресную доставку. Компания "Интертоп Украина" основана международным 
торговым холдингом MTI, одним из крупнейших дистрибуторов компьютерной и 
оргтехники в Украине. ООО "Интертоп Украина" развивает 114 магазинов в 52 городах 
Украины, включая крупнейшую в стране сеть магазинов обуви Intertop, а также магазины 
обуви и бутики одежды ведущих мировых брендов. Штат сотрудников компании на начало 
2019 года - 1,6 тыс. чел. Строительство МФК River Mall по ул. Днепровская Набережная, 10 в 
густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта - 
140 тыс. кв. м, арендная - более 62,200 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (54,6 тыс. 
кв. м), бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), аквапарк (4 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и 
подземный паркинги на 1550 машиномест.  

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

 
SFG под торговыми марками Milavitsa, Alisee, Lauma и Laumelle  

увеличил продажи в Украине на 20% 
01.03.2019 

AS Silvano Fashion Group (SFG, Таллинн), занимающаяся пошивом и 
продажей женского белья, в 2018 году увеличила продажи в Украине на 
19,7% по сравнению с 2017 г. – до 89,99 млн грн.  

Как отметила компания в отчете на Варшавской фондовой бирже, из-за 
незначительного укрепления евро к гривне ее украинская выручка возросла на 18,5% – до 
EUR2,999 млн. Согласно отчету, сеть франчайзинговых магазинов компании в Украине за 
прошлый год расширилась более чем в 1,5 раза – с 50 до 76 точек, однако во втором 
полугодии количество магазинов оставалось неизменным. По итогам 2017 года SFG 
отчиталась о росте продаж в Украине на 58,8% - до 75,2 млн грн, в евро – на 52,5%, до 
EUR2,53 млн. В первом квартале 2018 года рост продаж в гривне составил 26,3% – до 25,54 
млн грн, за полугодие – 18%, до 52,22 млн грн, за девять месяцев – 9,5%, до 69,88 млн грн. 
Согласно отчету, Украина в 2018 году стала для SFG самым быстрорастущим рынком. В 
России компании удалось нарастить продажи на 7% – до EUR59,9 млн, тогда как на 
остальных рынках было зафиксировано падение, в частности, в Беларуси – на 12,5%, до 
EUR15,77 млн. (В местных валютах в России рост составил 19,4% – до 2,721 млрд руб., в 
Беларуси снижение – 5,5%, до 37,11 млн руб.) В результате доля Украины в общем объеме 
выручки SFG за 2018 год выросла до 4,8% с 4,1% годом ранее. В целом выручка SFG за 2018 
снизилась на 0,2% – до EUR62,21 млн, однако EBITDA выросла на 22,7% – до EUR19,31 млн, 
чистая прибыль – на 1,2%, до EUR11,53 млн. Производственные мощности группы 
расположены в Беларуси и Латвии. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
 EQUIPMENT RETAIL (ПОБУТОВА ТЕХНІКА. ЦИФРОВА ТЕХНІКА. ОФІСНА ТЕХНІКА. ЕЛЕКТРОНІКА) 

 
Из "Цитруса" уходит начальник PR-отдела  

Юлия Дробышева 
20.02.2019 

Начальник PR-отдела сети "Цитрус" Юлия Дробышева 19 февраля 
сообщила у себя на странице в Facebook, что уходит из компании. Об этом 
сообщает служба новостей портала sostav.ua 

В компанию Юлия Дробышева пришла из телеком рынка - до этого она занимала 
должность менеджера по связям с общественностью мобильного оператора "Киевстар".  
Начиная с весны 2017 года в "Цитрус" сменилось несколько менеджеров высшего и 
среднего звена. Началось все с директора по маркетингу Виктора Шолошенко. С того 
времени в компании сменилось два СЕО, три директора по маркетингу, один креативный 
директор и руководитель онлайн-продвижения сети. В начале февраля об уходе из 
"Цитрус" сообщила HR-директор сети Ксения Швед. Отметим, в начале марта Цитрус 
откроет первый в Киеве Apple Shop. Но не один, а сразу два! Потому что в Цитрусе ты всегда 
получишь больше! Apple Shop – формат торговой зоны с продукцией Apple, который 
размещается в магазинах у ключевых розничных партнеров компании по всему миру. 

Читать полностью >>> 
По материалам sostav.ua 

 

В Киеве откроется Apple Shop 
на Крещатике 

18.02.2019 

В начале марта 2019 г. откроется первый в городе Киеве Apple Shop. Об 
этом говорится в сообщении официального дистрибутора Apple в Украине - 
компании Асбис Украина.  

«Концепция Apple Shop в Украине развивается, и после успешного запуска в Одессе 
летом 2018 г. мы на пороге открытия крупнейшей торговой точки бренда в самом центре 
столицы», – прокомментировал Виталий Мельниченко, гендиректор АСБИС-Украина. Apple 
Shop – это специальные зоны продукции Apple, выполненные подрядчиками самой 
компании и предлагающие потребителям особый опыт взаимодействия с брендом. Apple 
Shop размещены только у ключевых авторизованных розничных партнеров по всему миру, 
которые соответствуют строгим требованиям компании. Apple Shop открывает "Цитрус" в 
зоне площадью 75 м², в самом большом магазине гаджетов в Киеве – "МегаЦитрус", 
расположенном на ул. Крещатик, 29. Национальная сеть цифровых устройств и аксессуаров 
«Цитрус» имеет статус Apple Authorized Reseller. В Apple Shop свободный доступ ко всем 
продуктам, детальные описания каждого из них, самый полный в Украине ассортимент 
оригинальной техники и аксессуаров Apple, а также широкий спектр дополнительных 
сервисов и услуг. Все устройства сопровождаются гарантией от Apple. "В Apple Shop будут 
работать сертифицированные специалисты, которые прошли специальное обучение...", - 
говорится в сообщении. Вскоре еще один Apple Shop будет открыт в ТРЦ Lavina. В данный 
момент на территории Украины Apple Shop присутствует только в «Цитрусе». 

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

 
"Эпицентр": итоги работы отдела бытовой техники  

и электроники, планы по развитию 
22.02.2019 

В конце 2018 г. совладелец сети "Фокстрот" Валерий Маковецкий 
заявил, что "Эпицентр" в последние годы стал одним из главных 
конкурентов на розничном рынке БТиЭ.  

Руководитель отдела бытовой техники в сети "Эпицентр" Александр Величко в 
интервью rau.ua рассказал о том, как в сети появился отдел бытовой техники и 
электроники, что он из себя представляет на данный момент, а  также о планах развития на 
этот год. Приводим самое основное. С чего начинался отдел БТиЭ в "Эпицентр": 2003 год – в 
первом магазине "Эпицентр" была группа товаров "Вытяжки". 2011 год – в магазине в 
Чернигове появился отдел бытовой техники и электроники, где была представлена 
преимущественно бытовая и климатическая техника. 2013 год – в сети начали продавать 
телевизоры. 2014 год – на полках "Эпицентр" появился товар IT и телеком. На начальном 
этапе развития сеть не имела прямых контрактов с производителями и работала с 
дистрибьюторами, прямые договора начали заключать с 2013 года. Компания 
сотрудничает напрямую практически со всеми известными в Украине производителями 
бытовой техники и электроники, а также климатического оборудования. Сейчас отдел 
бытовой техники и потребительской электроники представлен во всех ТЦ "Эпицентр" (50). 
Площадь отделов – от 250 кв. м. в региональных ТЦ, до, пожалуй, крупнейшего в стране 
формата – 3500 кв. м во флагманских торговых центрах. Ассортимент этой категории в 
кирпичных магазинах – около 11 000 SKU, в интернет-магазине 27.ua – примерно 20 000 
активных SKU на 27.ua. Ритейлер выпускает товар под собственной торговой маркой – 
более 250 артикулов. На продажи товара под СТМ приходится около 10% в товарообороте 
сегмента бытовой техники и электроники. Темпы роста категории бытовой техники и 
электроники в сети "Эпицентр" опережают аналогичные показатели у лидеров рынка этого 
сегмента. За последний года продажи бытовой техники в онлайн-канале выросли более чем 
в два раза. В конце 2018 года доля онлайн продаж в сегменте БТиЭ составила около 5%, в 
2019-м планируется прирост в несколько раз. "Теневой" рынок в большей степени 
присутствует в сегменте потребительской электроники, где занимает до 40%. Доля 
теневого сектора в сегменте бытовой и климатической техники значительно ниже, около 
3-5%. Ввезти мелкогабаритный, но более дорогой товар, например, смартфон, без уплаты 
налогов для контрабандистов легче и выгоднее – так же, как и изменить стоимость при 
декларировании. Планы на 2019 год. Компания рассматривает возможность 
сотрудничества и запуск проектов с производителями техники и электроники. Уже сейчас 
она находится в процессе завершения разработки нового формата. В ближайшее время 
планируется провести реформат отделов бытовой техники и элетроники. В некоторых ТЦ 
просто меняется оборудование, а некоторые – полностью перестраиваются. В конце 
первого квартала будет открыт первый полностью реформатированный отдел в одном из 
ТЦ Киевского региона. Касательно сотрудничества с Samsung и открытия формата shop-in-
shop в ТЦ "Эпицентр". Первый магазин такого формата, открытый в торговом центре на 
Петровке, показал положительные результаты. Намерены развивать Samsung Home в 
городах-миллионниках. Новые открытия будут и в этом году. 

Читать полностью >>>  
По материалам retailers.ua 

 
В десятку: як виглядає Comfy в  
ТЦ Smart Plaza Obolon 

23.02.0219 

Віртуальна полка, welcome-знижки, доступний для всіх IT-сервіс і 
омніканальна модель роботи — чим представлений перший магазин Comfy в 
Оболонському районі столиці. 

В Києві на пр..Тимошенко 22 лютого почав роботу десятий в Києві магазин Comfy. 
Об’єкт нового формату розмістився на площі 700 кв. м на другому поверсі трирівневого 
торгового центр Smart Plaza Obolon. Оновлення мережі почалося трохи більше двох років 
тому і стало наслідком трансформації до омніканальної бізнес-моделі. Саме відповідно до 
цієї моделі була запущена нова торгова точка. Характерна особливість формату — 
поєднання сучасних технологій дизайну, розширені бренд-зони, покращений відділ 
цифрових гаджетів і планування торгового простору для спрощення купівлі та збільшення 
швидкості обслуговування. Облаштована окрема зона видачі замовлень, зроблених в 
інтернет-магазині, також є можливість за допомогою технології віртуальної полиці 
оформити покупку будь-якого товару, в тому числі не представленого в магазині. Таких 
віртуальних “вітрин” в новому Comfy встановлено кілька. Завдяки інновації, потрібна 
покупцеві техніка знаходиться від нього на відстані двох кліків, і він завжди може 
оформити доставку додому. Традиційно в магазині представлені категорії аудіо, відео та 
побутової техніки і гаджетів, а також розширена зона інноваційних товарів та 
електротранспорту. Серед них можна знайти зразки робототехніки, квадрокоптери, фітнес-
браслети, смарт-годинники, дрони, товари для активного способу життя, незвичайні 
гаджети та інше. Тут же знаходиться IT-сервіс, фахівці якого допомагають налаштувати 
будь-яку техніку, а також провести настройку оновлень і додатків в смартфонах. Столик 
для дитячого дозвілля знаходиться біля великої зони оформлення кредитів. Останньою 
інновацією цієї зони став запуск кредитного онлайн-сервісу «Купівля частинами», 
запущеного спільно з monobank в листопаді 2018 року. Особливістю такої послуги стала 
можливість оформлення кредиту без будь-яких документів і нарахувань відсотків за його 
використання – досить мати при собі карту monobank. Будь-яка покупка відбувається в два 
кліка і взагалі не супроводжується ніякими документами. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Віталій Гресько залишає посаду генерального  
директора Eldorado 

01.03.2019 

У топ-менеджера закінчився контракт. Він очолював мережу два роки. 
Як повідомили RAU в компанії, Eldorado припиняє співпрацю із СЕО у зв’язку 
із завершенням його контракту.  

«Торгова мережа Eldorado з 4 березня 2019 року припиняє співпрацю з генеральним 
директором компанії Віталієм Греськом у зв’язку із завершенням контракту», – йдеться у 
повідомлення рітейлера. Нагадаємо, Віталій Гресько працює в Eldorado з грудня 2015 року. 
До призначення на пост СЕО обіймав посаду директора департаменту розвитку торгової 
мережі, а очолив Eldorado у березні 2017 року. Тоді він змінив на посаді генерального 
директора Сергія Цибульського, який керував компанією з 2012 року. В середині 2017-го 
Eldorado повідомила про формування нової команди топ-менеджменту на чолі з Віталієм 
Гресько. Як повідомлялося, серед головних цілей, поставлених тоді перед управлінською 
командою були впровадження оновленого формату у всій мережі магазинів, прискорення 
роботи  логістичного ланцюга, робота над швидкістю та зручністю доставки товару 
кінцевому споживачу та інше. Хто стане наступником Греська на посаді СЕО Eldorado, поки 
що невідомо. Про призначення нового генерального директора в компанії пообіцяли 
повідомити окремо. Довідка. Мережа магазинів Eldorado – одна з лідерів серед роздрібних 
мереж електроніки та побутової техніки в Україні. 19 років тому було відкрито перший 
магазин, а сьогодні в мережі Eldorado – 130 магазинів в 57 містах c загальним обсягом 
торговельної площі 98 000 кв. м, які обслуговують більш 20 млн відвідувачів на рік. У 
компанії працюють 5 000 співробітників. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Як виглядає перший в Києві магазин MYplay в  
ТРЦ Smart Plaza Obolon 

15.02.2019 

Велика ігрова зона у панорамних вікон, лазерний тунель з двома 
“коридорами”, зони тестування і прокачування талантів — який новий 
досвід в рітейлі приніс перший у столиці MYplay і як виглядає торгово-
ігровий простір. 

14 лютого в Києві на вул. Маршала Тимошенка, 21 розпочав роботу перший в столиці 
торгово-ігровий простір MYplay. Об’єкт площею 450 кв. м розмістився на щойно відкритому 
другому поверсі ТЦ Smart Plaza Obolon, в свою чергу запущеного кількома тижнями раніше 
– 25 січня. За словами засновника мережі дитячих магазинів MIKKI / MYplay Павла 
Овчиннікова, який виступить спікером  Третьої міжнародної виставки індустрій рітейлу і 
девелопменту Retail & Development Business Expo, 28-29 березня 2019 року в Києві в НСК 
“Олімпійський”, Smart Plaza Obolon вибрали серед інших нових торгових центрів через 
відсутність конкуренції серед рітейлерів дитячих товарів. “Зараз стало модно представляти 
по кілька дитячих операторів в торговому центрі. Іноді конкуренція допомагає розвитку, 
але іноді заважає. Нас хочуть бачити в нових ТРЦ, але зайняли позицію “чим більше 
іграшкарів, тим краще”. Ми її поки не прийняли”, – поділився він.Перший у Києві об’єкт 
MYplay розділений на декілька зон – VR-зона для тестування роботів і різних гаджетів, кава-
зона для батьків, сухий басейн з кульками, в який можна стрибати і робити фотографії, 
ігрова, касова зона і стіл пакування подарунків. Також тут знаходиться secret plaсe, який 
вже став “фішкою” рітейлера: лазерний тунель, причому в новому магазині – з двома 
“коридорами” і збільшеною площею. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
 

 
Кличко: через год в Киеве откроется  

уже второй магазин IKEA 
21.02.2019 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что первый магазин шведской 
компании IKEA откроется в Украине уже к осени 2019 г. Об этом он сказал в 
эфире телеканала NEWSONE. 

Он отметил, что это одна из крупнейших международных компаний, которые 
заходили в Украину, и подчеркнул, что "IKEA в Киеве - это очень позитивный признак". "В 
этом году в ближайшее время уже откроется первый ТРЦ на Правом берегу, в следующем 
году они планируют уже на Левом. До осени планируют открыть", - проинформировал 
Кличко. По его словам, IKEA - это такая лакмусовая бумажка для других компаний и 
инвесторов. Как сообщал NEWSONE ранее, первый магазин компании IKEA в Украине 
появится в Киеве в ТРЦ Ocean Mall. Отметим, 12 сентября президент Украины Петр 
Порошенко провел встречу с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная 
Европа Стефаном Вановербеке. Напомним, что это уже третья попытка IKEA выйти на 
украинский рынок. Попытки шведской компании открыть свой первый магазин в нашей 
стране начались еще в 2006 году. Тогда она не смогла получить участок леса площадью 70 
га около Бориспольской трассой, поскольку власти Киева выступили против вырубки 
деревьев. Вторая попытка была в 2009-м. IKEA приобрела участок площадью 60 га в 
Одесской области, но через год без объяснения причин объявила об уходе из Украины. IKEA 
планировала инвестировать в свои проекты, по разным оценкам, от $1,5 млрд до $2 млрд. 

Читать полностью >>>  
По материалам newsone.ua 

 
Сеть "Будинок Іграшок" планирует увеличить онлайн  

продажи в два раза. За счет чего? 
28.02.2019 

В 2015 г. в сеть "Будинок Іграшок" начались масштабные изменения. 
В компанию пришло молодое поколение топ-менеджеров. Офлайн и онлайн 
ритейлера начал объединяться, становиться омниканальным. 

В интервью изданию rau.ua директор e-commerce "Будинок Іграшок" Дмитрий 
Бондаренко рассказал о произошедших изменениях, о том, что его функции вышли за 
рамки занимаемой должности. Приводим кратко основную информацию сказанную 
спикером. В конце 2016 года на долю онлайн приходилось 0,5% от общих продаж. В 2017 
году "мы выросли больше чем в три раза в денежном выражении, доля онлайн-продаж 
достигла 12%". Существенно изменился коэффициент конверсии продаж за счет внедрения 
автоматизированных маркетинг-кампаний и имплементации программы лояльности на 
сайте.  В 2017 году был перезапущен сайт – он начал работать на обновленной платформе. 
Также был создан единый контакт-центр – до этого у каждого магазина мог быть свой 
канал связи, появилась собственная команда разработки, настроена работа с контентом, 
ассортиментом, ценообразованием. Помимо этого были подключены четыре 
логистических оператора, настроены основные каналы маркетинг-коммуникаций, начала 
работать услуга доставки товара в регионах. Если говорить о ценах - то ее нет. На рынке 
такая же ситуация, какая была в электронике 7-8 лет назад. До сих пор существует разница 
в розничных ценах между каналами. В первую очередь за счет демпинга в онлайн и 
несостоятельности рынка как-то исправить ситуацию.  

Онлайн покупатель >>>  
По материалам retailers.ua 
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Вінницький ТРЦ Мегамолл: хочеш бути першим –  
постійно змінюйся 

19.02.2019 

У ТРЦ Мегамолл підвели підсумки 2018 року і розповіли про те, чим 
завершилася реконцепція, про нових орендарів, інструменти залучення 
людей і плани на майбутнє. 

У жовтні 2018 року найбільшому ТРЦ Вінниці Мегамолл виповнилося 10 років. В 
ювілей менеджмент торгово-розважального центру підбив підсумки роботи та відзначив 
досягнення: мінімальну вакантність, рекорди за тривалістю відвідування, конверсії та 
охопленням у соцмережах. Як вдалося досягти таких показників і які цілі ставить перед 
собою менеджмент ТРЦ. к повідомив RAU менеджмент вінницького ТРЦ, станом на лютий 
2019 року вакантність торгово-розважального центру з орендною площею 31 500 кв. м, 
склала 1%. При цьому середньомісячна відвідуваність перевищила 620 000 чоловік. 
Високий трафік призвів до того, що прибуток орендарів ТРЦ в минулому році збільшився в 
середньому на 30%. За словами керівника відділу маркетингу ТРЦ Мегамолл Анастасії 
Тарасюк, це пов’язано зі створенням унікального для міста і регіону tenant-mix, відкриттям 
нових операторів, поліпшенням інфраструктури об’єкта, продуктивної комунікації зі 
споживачами і проведенням ряду успішних заходів. 2018 рік ознаменував завершення 
реконцепції Мегамолл, яка стала знаковою для торгово-розважального центру. Її 
завданням ставилося збільшення конкурентоспроможності об’єкта і поліпшення його 
економічних показників. В рамках реконцепції, розробкою якої займалася компанія UTG, 
була створена найбільша галерея дитячого одягу, взуття та іграшок. Антошка, Будинок 
іграшок, Chicco Bartek, IDEXE і Bembi – ключові оператори дитячої галереї, площа якої 
складає 2500 кв. м. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
ТЦ Smart Plaza Obolon выставлен на продажу. Наиболее  

вероятный покупатель – ИК Dragon Capital 
20.02.2019 

Компания UDP Василия Хмельницкого и Андрея Иванова продает 
районный торговый центр Smart Plaza Obolon, рассказали сразу несколько 
топ-менеджеров на рынке недвижимости.  

Объект площадью 15 000 кв.м.  входит в одноименный жилой комплекс, который 
находится в Оболонском районе возле станции метро "Минская". На ТЦ уже есть 
покупатель – ИК Dragon Capital, рассказывают источники Retailers, знакомые с ходом 
сделки. Примечательно, что UDP в прошлом году продал первый объект – ТЦ Smart Plaza 
Politech – сразу после его запуска. В планах инвестора – построить еще как минимум два 
торговых центра в составе жилых комплексов – возле ст. м. "Голосеево" и "Арсенальная". 
Трехуровневый торговый центр Smart Plaza Obolon находится по адресу ул. Маршала 
Тимошенко, 21 рядом с ТРЦ Dream Town (общая площадь – 81 000 кв.м.). Заявленная сумма 
инвестиций в строительство объекта – $14 млн. Общая площадь Smart Plaza Obolon – 15 000 
кв.м., арендная – 9 000 кв.м. "В этом объекте больше 60% арендаторов являются якорными 
и большая часть из них – рестораны. Такая концепция была выбрана, чтобы не 
конкурировать с Dream Town", – рассказала директор консалтинговой компании UTG 
(брокер ТЦ) Евгения Локтионова. По ее словам, ожидается, что после полноценного запуска 
ТЦ, ежедневный поток посетителей составит 20 000-25 000 человек. "Мы выбираем 
участки, которые обладают естественным трафиком. Это рассчитано на то, чтобы ни мы, ни 
ритейлеры не прилагали дополнительные усилия для привлечения посетителей. Районные 
торговые центры никогда с помощью рекламы не смогут вытянуть на себя 
дополнительный поток людей", –  заявляла коммерческий директор A Development (строит 
несколько объектов недвижимости UDP) Дарья Кухаренко. Переговоры о продаже ТЦ на 
Оболони UDP ведет уже несколько месяцев с ИК Dragon Capital, рассказали Retailers топ-
менеджер девелоперской компании и консультант на рынке недвижимости. "Переговоры 
находятся на продвинутой стадии – инвестор проводит due diligence. Сделка состоится 
после того, как Smart Plaza Obolon начнет работать на 100%", – рассказал источник Retailers, 
знакомый с ходом переговоров. Техническое открытие ТЦ состоялось в конце января с 
открытия супермаркета "Сильпо", после чего постепенно начали открываться другие 
магазины. Какая доля площадей сейчас "работает", не совсем ясно. На момент выхода 
материала Дарья Кухаренко на запрос Retailers, отправленный в сообщении в Facebook, не 
ответила. Также не ответили на запрос в UDP и ИК Dragon Capital. Обновление// "Мы не 
комментируем слухи. Только завершенные сделки", – ответили в пресс-службе ИК Dragon 
Capital.// Наполнение ТЦ Smart Plaza Obolon будет тесно связано с работой предыдущего 
объекта – ТЦ  Smart Plaza Polytech, который был открыт год назад и не сразу показал  
хорошие результаты работы, говорит коммерческий директор группы компаний "Будхаус" 
Максим Гаврюшин. Только сейчас этот объект начинает набирать обороты. "Локация у 
Smart Plaza Obolon хорошая. В этом месте достаточно интенсивные автомобильные и 
пешеходные потоки, станция метро, высокая плотность застройки", – говорит Максим 
Гаврюшин. Он добавляет, что судить о правильности концепции можно будет после того, 
как в торговом центре откроются все арендаторы и будет видна общая картина. "Пока то, 
что видно уже сейчас, вызывает некоторые вопросы, например, узкая галерея шириной 
менее 6 кв.м. Есть вопросы к двухуровневым помещениям, в которых, предположительно, 
будут рестораны", – говорит эксперт. Руководитель департамента торговой недвижимости 
Cushman & Wakefield в Украине Евгения Соломатина  отмечает что, как и у крупных 
торговых центров, в районных торговых центрах первый год работы - это время, когда пул 
арендаторов выстраивается в соответствии с целевой аудиторией, то есть проходит 
ротация арендаторов. "В районных торговых центрах концепцию обязательно нужно 
выстраивать под целевую аудиторию, которая находится в этом районе. Ведь в этот объект 
будут ходить те, кто живет рядом (специально ездить никто не будет)", – добавляет 
Соломатина. Отметим, что, по данным участников рынка недвижимости, сразу после 
открытия ТЦ Smart Plaza Polytech его владельцем стал львовский бизнесмен Олег Баляш. 
"Он владел земельным участком под кинотеатром "Довженко", где сейчас находится 
многофункциональный комплекс. В свое время Олег (Баляш, – Ред.) внес земельный 
участок взамен на долю в ТЦ. Когда строительство закончилось он выкупил остальную 
часть у UDP", – рассказал Retailers источник, знакомый с ходом переговоров. ТЦ Smart Plaza 
Polytech общей площадь 15 000 кв.м., открылся в начале апреля 2018 года. Он находится 
недалеко от ст. м. "КПИ" и студенческого городка Киевского политехнического института. В 
планах UDP – построить еще как минимум два торговых центра в составе жилых 
комплексов – возле станций метро "Голосеевская" и "Арсенальная". В A Development ранее 
заявляли, что сейчас сосредоточены на строительстве многофункционального комплекса 
возле  ст.м. "Голосеевская", открытие которого запланировано на конец 2020 года. Общая 
площадь торгового центра WhiteLines (ранее Голосеевская Smart Plaza Goloseevo) составит 
31 000 кв.м. Когда начнется строительство МФК на "Арсенальной", не известно. 

Читать полностью >>>                                                                                           © Вероника Гаврилюк 
По материалам retailers.ua 
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Спортивний ТРЦ Spartak у Львові  
відкриється 15 березня 

20.02.2019 

Якірними орендарями ТРЦ Spartak стануть продуктовий супермаркет 
Сільпо в ексклюзивному форматі, 7-зальний кінотеатр Multiplex, а також 
спортклуб Sportlife з басейном олімпійського стандарту. 

Точна дата відкриття спортивного торгово-розважального центру була анонсована 
17 лютого в парку 700-річчя Львова, а також в соцмережах. Спеціалізований ТРЦ 
знаходиться у Шевченківському районі Львова на вул. Інструментальній, 49, де раніше 
розташовувалася спортивна база «Спартак», побудована в 1930-31 роках для проведення 
Чемпіонату світу зі стендової стрільби, а пізніше перебудована під відкритий басейн. 
Загальна площа об’єкта складе 35 000 кв. м, з яких 23 000 кв. м – орендна площа. Якірними 
орендарями двоповерхового СТРЦ стали супермаркет Сільпо (4000 кв. м) в новому форматі, 
7-зальний кінотеатр Multiplex і спорткомплекс Sportlife з басейном олімпійського стандарту 
(6800 кв. м). Станом на грудень 2018 року в ТРЦ Spartak були підписані договори на 84% 
арендопригодних площ. «Якорями» торгової галереї стали найбільший у Львові магазин 
fashion-бренду SinSay (група LPP, понад 1100 кв. м), мультиканальный рітейлер 
електроніки і побутової техніки Comfy (1000 кв. м), магазини Brocard та Антошка, а також 
хобі-маркет Akvarel N площею понад 1000 кв. м, до складу якого увійде розважальний 
центр. Згідно з основними світовими трендами рітейлу, в об’єкті буде організована зона 
сучасного фуд-корту в новому форматі, яка об’єднає авторські ресторанні концепції, кіоски-
гурме та інші гастрономічні проекти. Операторами цієї зони стануть паназійський заклад 
NOA, ресторани здорового харчування Tomatina і Avocado, а також формати express або to 
go: Express Buffet, Pinsa Romana, Lviv Croissants та інші. Крім цього, в Spartak відкриються 
піцерія Celentano Restorante і заклади близькосхідної кухні. Загальна площа food-зони 
складе 1500 кв. м. Крім цього, в СТРЦ будуть пропонуватися послуги та товари 
повсякденного попиту: салони краси, brow bars, салони зв’язку, хімчистка, аптеки, галерея 
магазинів одягу, косметики та аксесуарів відомих мережевих брендів, цікавих потенційного 
відвідувача. Ця група орендарів буде представлена магазинами Brocard, Esotiq, Золотий Вік, 
СЮФ, Roshen, Yves Rocher, Esei Beauty Market, Triumph, Giulia та іншими. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Arricano заключила договор на финансирование  

строительства ТРЦ Lukianivka 
23.02.2019 

Девелоперская компания Arricano Real Estate PLC заключила новый 
кредитный договор с Райффайзен Банк Аваль на 140 млн грн (прим. $5,15 
млн.), об этом Property Times сообщила пресс-служба компании.  

Кредитная линия со сроком погашения до 31 декабря 2023 года будет использована 
для частичного финансирования строительства торгово-развлекательного центра 
Lukianivka. «Lukianivka — наш приоритетный проект и мы планомерно и последовательно 
движемся к его реализации. Нам приятно осознавать, что крупнейшие финансовые 
учреждения и банки уверены в надежности сотрудничества с Arricano и готовы 
финансировать качественные проекты. Масштабные соглашения между девелоперами и 
банками в этом году — это еще и яркий сигнал для международных инвесторов, 
сообщающий о развитии и перспективах в секторе коммерческой недвижимости Украины. 
ТРЦ Lukianivka предполагает инновационный многофункциональный формат ТРЦ, 
объединяющий в архитектурной концепции как историческое наследие, так и применение 
лучших мировых урбанистических решений», — отмечает Михаил Меркулов, CEO Arricano. 
Условия данного кредитного договора предполагает начисление 20.55% годовых. До 
первой выплаты средств кредит уже обеспечен ипотекой принадлежащего Группе 
компаний Arricano ТРК City Mall, будет обеспечен залогом имущественных прав по 
договорам аренды, заключенным с арендаторами City Mall, и гарантией Arricano. Напомним, 
ранее в Arricano сообщали о намерении открыть ТРЦ Lukianivka возле одноименной 
станции метро в Киеве уже в 2020 году. Согласно проекту строительства, арендная 
площадь торгово-развлекательного центра составит около 47 000 кв. м. Комплекс будет 
включать гипермаркет, магазины и торговые галереи, зону отдыха и развлечений, 
рестораны и зону обслуживания. Кроме того, в комплекс Lukianivka Mall войдет 
двухуровневая подземная парковка и 7-этажное жилое здание, строительство которого 
будет продолжаться после завершения строительства торгового центр 

Читать полностью >>>  
По материалам zagorodna.com 
 

В Киеве построят новый ТРЦ  
возле Южного Вокзала 

01.03.2019 

Площадь нового торгового центра составит 2000 метров квадратных. 
Его открытие запланировано на второй квартал текущего года. Об этом 
сообщает со ссылкой на Colliers International (Украина).  

На данный момент здание уже заложено по адресу Георгия Кирпы 2Б. Торгово-
развлекательный центр будет построен в формате Street Retail: в здании будут 
предусмотрены отдельные входы для каждого из арендаторов. Помимо магазинов, в нем 
также будет располагаться несколько ресторанов с открытыми площадками на крыше. 
Земельный участок, на территории которого будет находиться новый торгово-
развлекательный центр, в 2016 году был передан Киевсоветом компании Полюс-центр для 
реконструкции подземного строения под многофункциональный комплекс. 

Читать полностью >>>  
По материалам malls.ua 
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Геннадій Медведєв, Star Burger: Ми готові відкривати  
по 10-12 ресторанів на рік 

14.02.2019 

Власник мереж Star Burger, Сушия, Noodle Doodle, ресторану Grill do 
Brasil та інших розповів про те, що гальмує розвиток ресторанного бізнесу в 
Україні та аматорів, які руйнують ринок. 

Геннадій Медведєв займається в Києві ресторанним бізнесом майже чверть століття. 
У 1998 році він разом з Майклом Доном і Бені Голані став співвласником мережі закладів 
«Мировая карта», яка незабаром виросла в одну з найбільших в Україні. Серед проектів: il 
Molino, Сушия, Липський особняк, Buddha-bar і багато інших. Через десять років Геннадій 
вирішив зосередитися на власних проектах: Star Burger, Noodle Doodle, Grill do Brasil та 
інших. В інтерв’ю RAU він в деталях розповідає про “хвороби” українського ресторанного 
ринку, міркує, як можна змінити ситуацію і ділиться рецептом улюбленого бургеру. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
 

 
 

Кофейня Merry Berry открылась  
в ТРК «Проспект» 

27.02.2019 

В торгово-развлекательном комплексе "Проспект" открылась 
кофейня Merry Berry. Об этом сообщает он-лайн издание TradeMaster.UA со 
ссылкой на пресс-релиз компании.  

В ассортименте -  8 видов классического кофейного напитка: экспрессо, ристретто, 
конпана, американо, капучино, латте, карамельный маккиато, мокко и гляссе. Только в 
2018 году в ТРК «Проспект» по статистике было заказано более 18 млн. чашек кофе – с 
молоком, корицей, мороженным. Потому широкий ассортимент кофейных напитков 
пришелся посетителям кафе по вкусу. Также в меню Merry Berry – фирменные смузи и 
фраппучино, десерты и стильные закуски: бейглы, роллы, пироги и салаты, которые 
отлично вписываются в общее меню фудкорта ТРК «Проспект». Напомним, что ТРК 
«Проспект» — один из самых масштабных торгово-развлекательных комплексов на левом 
берегу Киева. Более 100 магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров, любимые бренды, 
супермаркеты детской одежды, продуктовый гипермаркет, магазин техники, большая 
развлекательная зона с кинотеатром «Мультиплекс» и множеством ресторанов, 
бесплатные мероприятия, паркинг на 1235 машиномест и многое другое обеспечивает 
максимальный комфорт и незабываемый досуг каждому посетителю. 

Читать полностью >>>  
По материалам trademaster.ua 

 
Salateira открывает свой первый  

ресторан в Днепре 
28.02.2019 

Очередное заведение сети fast healthy ресторанов начнет работу в 
начале марта в ТРЦ МОСТ-сити. Об этом RAU сообщила пресс-служба Salateira, 
передает служба новостей портала allretail.ua  

В релизе отмечается, что новый ресторан станет уже 16-м объектом бренда всего, и 
первым, открытым в Днепре. Он находится в торгово-развлекательном центре МОСТ-сити в 
новой зоне фуд-корта на 2-м этаже комплекса. Ресторан занял площадь 112 кв. м, а 
разместиться гости заведения могут на площадке фуд-корта, которая рассчитана на 500 
посетителей. «Почему мы открываем ресторан именно в этой локации? Все очень просто – 
лучший ресторан в лучшем торговом центре региона. Днепр – прекрасный город, жители 
которого нас уже давно заждались!» – прокомментировал открытие руководитель 
проектов Salateira Ярослав Яблонский. Новая Salateira — это наполненный светом 
интерьер, оформленный в яркой цветовой гамме. Максимально открытая для гостей 
локация позволит увидеть все этапы приготовления блюда – от нарезки продуктов на 
кухне до сборки в зоне бара. Меню нового ресторана будет идентичным с предложениями 
по всей сети. Гости как всегда смогут насладиться вкусными салатами, пастой, равиоли, 
сандвичами и десертами из основного и сезонного меню. Фирменные комплименты в 
неограниченном количестве в виде соусов, смеси различных семечек, свежих яблок и 
освежающей воды с лимоном и мятой доступны для каждого гостя. Официальное открытие 
ресторана состоится 2 марта 2019 года в 15:00. Всех гостей будет ожидать вкусное 
угощение от шеф-повара в виде десерта. Время работы ресторана  – с 10:00 до 22:00. 
Напомним, что в апреле 2018 года состоялось открытие ресторана Salateira в Харькове, а 
ранее — в столице Беларуси Минске. В этом году сеть fast healthy ресторанов планирует и 
дальнейшие открытия, в том числе в новых торгово-развлекательных центрах, таких как 
Blockbuster Mall, River Mall, Retroville, Ocean Mall, а также рассматривает другие локации. 

Читать полностью >>>  
По материалам allretail.ua 
 
 І В ЦІЛОМУ  

Скриня гастрономічних скарбів. Український  
ресторанний бізнес йде в ріст 

23.02.2019 

Україна стає поки що не розкритою до кінця скринею гастрономічних 
скарбів Європи: у країні росте кількість нових ресторанів з якісною і 
недорогою за європейськими мірками їжею, пише журнал НВ. 

Рекордне зростання. "Лише в Києві за останній рік з'явилося 215 нових закладів. Це 
рекорд", - захоплено говорить про темпи зростання вітчизняної ресторанної індустрії Ольга 
Насонова, засновник компанії Ресторанний консалтинг. Два місяці тому в центрі Києва 
почала працювати Італійська редакція, відкрита харків'янами Дмитром Запорожцем і 
Володимиром Ташаєвим. Їхня компанія First line Group відома у столиці своїми закладами 
Любимый дядя і ЖЗЛ. А холдинг !Fest, найбільша рестокомпанія країни родом зі Львова, 
продовжив експансію на столичному ринку своїх наливка-барів П'яна вишня (зараз їх уже 
три). І ось-ось запустить на Андріївському узвозі м'ясний заклад Реберня. Та й у Львові 
холдинг Андрія Худо відкрив новий майданчик, назвавши його у своєму стилі - Дуже висока 
кухня. Та й у країні в цілому зростає сфера громадського харчування - від ресторанів до 
зовсім маленьких кафешок. "Ринок громадського харчування у 2018-му збільшився на 
21,3%", - уточнює Олександр Соколов, гендиректор компанії Pro-Consulting. Хоча всього 
лише три роки тому динаміка була негативною. Тепер же сумарний обіг громадського 
харчування у країні, за оцінками експерта, становить $681,41 млн. Ресторани і вся сфера 
громадського харчування продовжать йти в ріст. На цей рахунок Дмитро Запорожець 
сповнений оптимізму. "Ринок лише формується, і, як на мене, він безмежний - як в Україні, 
так і в Києві. Прогнози відмінні", - говорить він. А Дмитро Борисов, засновник мережі 
ресторанів власного імені прогнозує ще щонайменше 10 років впевненого зростання, тому 
що Україна, мовляв, навіть статистично не дотягує до Європи і Америки за кількістю точок 
громадського харчування на душу населення. "Ми лише на початку шляху", - задоволено 
посміхається бізнесмен. 

Якісна їжі за розумними цінами. Зростає не тільки кількість нових ресторанів - 
підвищується і їхня загальна якість. Це цілком очевидно для американця Ніка Піацци, 
гендиректора інвесткомпанії SP Advisors, який вже 20 років живе і працює в Україні. На його 
думку, економічний колапс після революції, знизив ціну орендних площ до розумної. А це 
спричинило відкриття сотень нових ресторанів, які приділяють більше уваги самій їжі, ніж 
інтер'єру. "Усе це призвело до буму якості їжі в цій індустрії", - впевнений Піацца. "Я 
спробував у Києві солянку - вона прекрасна! - зізнався НВ Таїзо Сан, великий японський 
венчурний інвестор, який побував нещодавно в українській столиці. - Повірте, я бував у 
найкращих ресторанах Пекіна, де розуміються на супах". В українській столиці прекрасна не 
лише солянка. За словами Піацци, устриці, лобстери, бургери і хороші стейки десять років 
тому в київських закладах були або взагалі неможливими, або мали низьку якість і 
завищену ціну. "На щастя, ці часи залишилися в минулому, - уточнює голова SP Advisors. - 
Нині така їжа доступна за розумними цінами, а за західними мірками - і взагалі за 
низькими". Зростання якості, на думку Михайла Бейліна, співвласника мережі ресторанів La 
Famiglia, це помітний тренд на вітчизняному гастроринку. "Ми всі конкуруємо за 
споживача, у якого високі вимоги, але не так багато грошей, - пояснює він. - Конкуренція 
змушує гравців робити якісний продукт". Позитивний внесок клієнтів у справу розвитку 
ринку відзначають багато рестораторів - відвідувачі, мовляв, активно голосують гаманцем. 
"На вечері ще й у черзі треба постояти, щоб сісти в хороше місце в Києві", - говорить з цього 
приводу Запорожець. Українці хочуть смачної їжі, тому що вже встигли полюбити приймати 
їжу за межами дому. "Ресторани перестають бути подієвої історією, - впевнений 
Запорожець. - Вони вже стали частиною міської повсякденної інфраструктури". Цей фактор 
посилився завдяки стабілізації економіки і зростанню зарплат. ... 

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

https://rau.ua/development-uk/veliki-proekti/spartak-u-lvovi-15-bereznya/
https://www.zagorodna.com/ru/stati/arricano-zakliuchila-dogovor-na-finansirovanie-stroitelstva-trc-lukianivka.html
http://malls.ua/news/index.php?news=22339
https://rau.ua/novyni/gennadyj-medvedev-star-burger/
https://trademaster.ua/news/21475
http://allretail.ua/news/59214/
https://style.nv.ua/ukr/food-drink/skrinya-gastronomichnih-skarbiv-ukrajinskiy-restoranniy-biznes-yde-v-rist-50007503.html
http://spartak.city/
https://arricano.com/ua
http://www.starburger.ua/
http://merry-berry.ua/
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Україна продовжить співпрацю з іншими країнами  
для розвитку цифрового здоров’я 

28.02.2019 

Україна взяла участь в Global Digital Health Partnership. Разом з 
представниками країн з усього світу обговорювали глобальне 
співробітництво у сфері розробки та імплементації нових підходів з точки 
зору сучасних технологій. 

"Домовилися з колегами про подальшу співпрацю між нашими країнами, спрямовану 
на розвиток цифрового здоров’я - разом прийняли The Delhi Declaration on Digital Health. 
Кейси інших країн можуть стати хорошими прикладами для наслідування для нас. У дечому 
ми можемо стати прикладом для інших. Розповіла колегам про нашу систему e-Health та на 
якому етапі впровадження ми знаходимося зараз", - підсумувала відрядження до Нью-Делі 
в.о. Міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун. Пріоритет розвитку електронної 
системи e-Health був визначений на початку трансформації системи охорони здоров'я. Саме 
цей компонент допоможе повністю завершити декомунізацію системи і закласти в неї 
ринкові принципи (там, де це можливо). А також зробити медицину максимально 
незалежною від ручного державного управління та мікроменеджменту згори. Наразі до 
eHealth вже приєдналися 1805 медичних закладів та 24,5 тисячі лікарів. Декларацію з 
сімейним лікарем у системі уклали 25,9 мільйона українців. До системи долучилися також 
15 МІСів (медичні інформаційні системи), які допомагають впроваджувати сучасні 
технологічні рішення до системи https://portal.ehealth.gov.ua/. "Електронне здоров’я, яке ще 
два роки тому здавалося в Україні мрією, вже працює сьогодні. Ми відкриваємо цей ринок 
для IT-бізнесу та вводимо прозорі і однакові для всіх правила. Пацієнти вже відчувають ці 
зміни та з задоволенням використовують надані їм нові можливості - запис до лікаря 
онлайн або моніторинг ходу трансформації охорони здоров’я. Список доступних опцій буде 
розширено вже цього року: рецепти на ліки ( https://goo.gl/gu5wyc), лікарняні листи, 
історія хвороби - все це плануємо зробити доступним в електронному режимі", - говорить 
доктор Уляна Супрун. 
 

Читати повністю >>> 
 

Читайте також: Уряд ухвалив Стратегію 
розвитку медичної освіти >>> 

За матеріалами kmu.gov.ua 
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Операція «Зимовий курорт»: Офіційно працевлаштовано  
понад 93 тис. найманих осіб 

22.02.2019 

Державна фіскальна служба (ДФС) України у грудні минулого року 
розпочала операцію «Зимовий курорт». Про це повідомив в.о. Голови ДФС 
Олександр Власов, передає прес-служба ДФС. 

Її мета – максимальне залучення суб’єктів господарювання, які надають послуги з 
тимчасового проживання, харчування, оренди спортивного спорядження для зимового 
відпочинку, готелів до процесу легального працевлаштування та виведення зарплат з 
«тіні». «Організація відпочинку туристів взимку потребує суттєвого збільшення 
роботодавцями кількості найманих осіб, адже гірські регіони України – Закарпатська, 
Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька обл. – все більше і більше приваблюють 
відпочиваючих. Отже, майже за три місяці зимового курортного сезону маємо офіційно 
працевлаштованих 93 тис. найманих осіб. Тільки у лютому – понад 23 тис., що на 13% 
більше, ніж у січні», – зазначив Власов. Найбільша кількість легалізованих працівників 
зафіксована в готельному бізнесі та подібних закладах тимчасового розміщення цих 
областей: 1,5 тис. працівників, за неповний лютий – 257. Суб’єктами господарювання, 
діяльність яких пов’язана з розмiщенням на перiод вiдпустки та iншого тимчасового 
проживання, працевлаштовано 304 особи, у т.ч. у лютому легалізо-вана праця 31 людини. У 
той же час органами ДФС з метою виявлення роботодавців, які використовують працю 
найманих осіб без оформлення трудових відносин, вживаються заходи податкового 
контролю, у т.ч. перевірки проходять спільно з органами Держпраці. За їх результатами під 
час зимового курортного сезону 2018 – 2019  у грудні – лютому легалізовано працю 283 
осіб, зокрема, у лютому – 78 найманих працівників. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДФС України 
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Иностранные круизные лайнеры возвращаются  
в Украину 

19.02.209 

Всемирно известные туристические компании снова включили 
Одессу в круизные маршруты при заходе пассажирских лайнеров в 
Черное море. Об этом заявили в Одесском морском порту. 

В 2019 году в одесском порту ожидают круизные лайнеры греческой и немецкой 
компаний. «Уже известно, что в мае у причала морского вокзала ошвартуется лайнер 
Aegean Оdyssey (длина — 145 м, пассажировместимость — 380 человек, флаг — Мальта), а в 
октябре к нам зайдет теплоход AMERA (длина — 205 м, пассажировместимость — 800 
человек, флаг — Багамы), — сообщили в Одесском морском порту. — Суда принадлежат 
соответственно греческой компании Aegean Experience Maritime Co Ltd и немецкой Phoenix 
Reisen. Также уже появились заявки на судозаходы с 2020 по 2022 годы». До начала 
российской вооруженной агрессии и захвата РФ Крыма Одесский морской порт ежегодно 
посещали более ста круизных лайнеров из различных стран мира. После событий 2014 года 
число судозаходов снизилось в порты всего Черноморского региона. Постепенно круизное 
судоходство в Украине стало возрождаться. В Администрации морских портов, 
напоминают, что на 52-й Генеральной ассамблее MedСruise, которая проходила на Мальте в 
мае 2018 года, был принят трехлетний план совместных действий черноморских портов по 
возрождению круизного судоходства в регионе. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украину 
одна за другой заходят европейские авиакомпании. 

Читать полностью >>>                                                © Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса) 

По материалам fakty.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Торік в Україну збільшився туристичний потік  

зі Сходу та Заходу 
20.02.2019 

Торік в Україну стали частіше приїжджати туристи з США, Європи та 
Китаю, а також майже на третину збільшились надходження туристичного 
збору. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЕРТ. 

За підсумками 2018 р. надходження туристичного збору виросли на 29,2% і склали 
90,7 млн грн. Сукупні надходження з податковими платежами від туристичної галузі зросли 
на 20,7% та склали 4,2 млрд грн. Також торік прикордонники зафіксували зростання 
кількості туристів з країн, що не межують з Україною. Зокрема, кількість відвідувачів з 
Іспанії виросла на 68%, з Великобританії - на 47,3%, з Італії - на 15,4%. Кількість туристів із 
США зросла на 19%, а Ізраїлю - на 21,7%. З Індії до України приїхало на 57,4% більше людей, 
з Китаю - на 38,8%, а з Японії - на 38,3%. При цьому кількість туристів з сусідніми країнами 
навпаки скоротилась. Відзначимо, протягом 2018 р. Київ відвідало 1,9 млн іноземних 
туристів і ще 3 млн – внутрішніх. Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань 
бюджету Андрій Странніков. "У 2018 р. Київ відвідало 1,9 млн іноземних гостей та ще 3 млн 
внутрішніх туристів. Загалом це на 800 тис. осіб більше, ніж нараховувалося у 2017 р.", - 
зазначив Странніков. Надходження до міського бюджету коштів туристичного збору також 
істотно збільшилось - минулого року Київ отримав 32,9 млн грн, що майже удвічі більше, 
ніж у 2016 р. З метою розвитку туризму в місті був розроблений новий туристичний 
маршрут "Стежка Андріївським узвозом", вмонтована спеціальна бруківка із QR-кодами з 
зображенням котів, перейшовши на які, можна знайти детальний опис локації – до цього 
маршруту входить 14 об’єктів. Крім того, була створена туристична навігація біля 
реконструйованих сходів на Пейзажній алеї. При цьому прес-служба Київради нагадала, що 
орган затвердив міську цільову програму розвитку туризму на 2019-2021 роки. Загальний 
обсяг коштів, необхідних для реалізації всіх запланованих заходів складає 219 млн грн. 

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

 
 

 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)  
ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ (МУЗЕЇ. ГАЛЕРЕЇ) ЗАКЛАДИ ПРИРОДИ (ПАРКИ. ЗООПАРКИ. ЗАПОВІДНИКИ). ФЕСТИВАЛІ. … 

 
У Покровському районі оголосили новий  

природний заказник 
20.02.2019 

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 
Олександр Куць підписав розпорядження «Про оголошення ладншафтного 
заказника місцевого значення «Солоне» на території Покровського району». 

Ця природна територія, загальною площею 96,8428 га,  знаходиться на південь від 
села Удачне. Степова рослинність представлена добре збереженими ділянками типчаково-
ковилового та злаково-полинового степу з багатим різноманіттям степових видів. Із видів, 
що потребують особливої охорони, виявлена ковила волосиста, яка занесена до Червоної 
книги. Фауна ділянки представлена видами, типовими для степу, в тому числі занесеними 
до додатків Бернської конвенції: ящірка прудка, канюк звичайний, плиска жовта та біла, 
сорокопуди тереновий та чорнолобий, трав’янка звичайна, коноплянка тощо. З видів, 
занесених до Червоної книги України, відмічений шуліка чорний. Варто відзначити, що це 
перший природно-заповідний об’єкт оголошений в 2019 р. на території Донецької обл. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ddk.dn.ua 

 
Уряд погодив створення на Турківщині  

природного парку «Бойківщина» 
20.02.2019 

Кабмін прийняв рішення про створення у Турківському районі 
Національного природного парку «Бойківщина». Про це повідомив міністр 
екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає Львівський портал. 

Новий нацпарк «Бойківщина» матиме площу 12 240 га, до його території 
входитимуть землі як комунальної, так і державної власності. Як наголосив Остап Семерак, 
надання цій території природоохоронного статусу першочергово полягає у збереженні для 
наступних поколінь старовинних лісів Карпат. «Крім того, ця територія (майбутній нацпарк 
«Бойківщина», – ред.) цікава як майбутній науковий полігон для моніторингу та розробки 
дієвих заходів щодо збереження рідкісних видів рослин і тварин. Частина територій – 
об’єкти всесвітньої природоохоронної Смарагдової мережі. Вони давно є домівками для 
багатьох видів рослин і тварин, які, на жаль, стали рідкісними та зникаючими в межах 
Європи. Тут нараховується понад 30 видів трав’янистих рослин: баранець звичайний, 
аконіт опушеноплодий, лунарія оживаюча, чина гладенька, підсніжник білосніжник», – 
пояснив міністр. Для подальшої роботи над створенням на Турківщині нацпарку 
«Бойківщина» Президент України ще має підписати відповідний указ.Як повідомляв 
Львівський портал, до Національного природного парку «Бойківщина» входитимуть землі 
Боринського і Турківського лісових господарств, а також Турківського дочірнього 
підприємства «Галсільліс». Крім біотичного різноманіття, нацпарк «Бойківщина» разом із 
низкою пам’яток історії та архітектури однойменного етнографічного регіону стане 
осередком туризму та рекреації у Турківському районі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами portal.lviv.ua 

 
На Київщині з’явиться новий  

туристичний маршрут 
21.02.2019 

У  Київській області незабаром з’явиться маршрут для туристів під 
назвою «Корінь нації – мандрівка Україною крізь віки». Про це повідомляє 
служба новин порталу stolychno.news 

До нього увійдуть понад 100 об’єктів на території Київщини, де зароджувалась 
українська державність, становлювалась українська нація. Також до маршруту включено 
туристичні перлини Яготинщини, а саме: Картинна галерея, музей «Флігель Тараса 
Шевченка» та археологічний музей «Добранічівська стоянка». Проект буде реалізовано 
коштом Київської обласної державної адміністрації. Його вартіть становить 99 тисяч 
гривень. Розробником нового турістичного маршруту є громадська організація «Нова 
хвиля» за підтримки науковців Яготинського історичного музею. Відзначимо, на Львівщині 
вже влітку цього року запровадять новий піший туристично-рекреаційний маршрут до 
унікальних карстових водойм "Сині вікна", що в Національному природному парку "Північне 
Поділля" в Бродівському районі. Як повідомила прес-служба НПП, працівники відділу 
рекреації та туризму нацпарку напрацювали проект нового пішого туристичного маршруту 
до карстових озер "Сині вікна", які розташовані на одній із лісових ділянок заповідної зони. 
Його проектна назва "Туристичні принади Вороняцького горбогір’я". Перед цим фахівці 
провели черговий зимовий огляд озер. Адже взимку 2016 року вони були на межі 
катастрофи: вода із карстових воронок повністю зникла. Та вже за рік вона почала 
набиратися знову. В 2018-му озера заповнилися. Проте вода в них була каламутною та мала 
зеленувато-болотяний відтінок. Зараз природоохоронці зауважили, що вода в озерах стала 
кришталево чистою й відновлює свій колір яскравої бірюзи. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами stolychno.news 
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В Україні пройде перший кіноклубний фестиваль  

«Нове українське кіно» 

12.02.2019 
З 1 березня по 30 квітня в Україні пройде перший кіноклубний 

фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує глядачів на безкоштовні 
покази найкращих українських стрічок сезону.  

Провести фестиваль у своєму місті можуть всі охочі – до співпраці запрошено 
кураторів кіноклубів та активістів, які можуть запропонувати простір для показів. Для 
цього потрібно залишити заявку на сайті проекту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Права 
на фільми надаються для некомерційних показів. До програми фестивалю «Нове українське 
кіно» увійшли:  Сатирична драма «Донбас» Сергія Лозниці, яка була вперше представлена в 
рамках програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю; «Гірська жінка: на війні» 
– драма спільного виробництва України, Франції та Ісландії від режисера Бенедикта 
Ерлінгссона; Гостросоціальна комедія «Герой мого часу» Тоні Ноябрьової – перший 
повнометражний фільм режисерки; Воєнна драма «Іній» – стрічка спільного виробництва 
України, Литви, Франції та Польщі, присвячена подіям на Сході України; Містична драма 
«Брама» – фільм Володимира Тихого, який був вперше представлений у рамках 
Талліннського кінофестивалю «Темні ночі»; Драма «Коли падають дерева» – 
повнометражний дебют режисерки та сценаристки Марисі Нікітюк, який було вперше 
показано в рамках конкурсної програми Panorama Berlinale 68-го Берлінського 
кінофестивалю; Світова прем'єра мелодрами «Стрімголов» Марини Степанської відбулася в 
рамках конкурсної програми 52-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Стрічка 
досліджує стосунки молодої пари: в центрі сюжету опиняється «світовідчуття негероїв у 
героїчні часи» – у сучасному Києві після подій Майдану. «Нове українське кіно» пройде у 
кіноклубах України з 1 березня по 30 квітня 2019. Фестиваль організовано компанією 
«Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами arthousetraffic.com 

 
Департамент розвитку бізнесу мережі Multiplex  

очолила Антоніна Арбузова 
01.03.2019 

До приходу в Multiplex Антоніна Арбузова займала пост комерційного 
директора столичного маркет-молу Даринок. Про це повідомляє служба 
новин порталу rau.ua 

Як уточнив у коментарі генеральний директор мережі Multiplex Віталій Писаренко, 
серед посадових обов’язків Антоніни Арбузової на посаді глави департаменту розвитку 
бізнесу мережі кінотеатрів будуть: забезпечення найкращих умов оренди для кінотеатрів 
компанії; розвиток бренду компанії серед ТРЦ та девелоперів; створення плідних відносин 
з менеджментом орендодавців і девелоперів; організація, координація і контроль роботи 
департаменту розвитку бізнесу; організація, координація і контроль процесу будівництва і 
відкриття нових кінотеатрів. Відзначимо, що на посаді комерційного директора Даринку 
Антоніна пропрацювала близько двох років. Вона прийшла в компанію в січні 2017 року, 
змінивши на посаді Ірину Горбоконь. До цього Арбузова керувала департаментом 
агентських і консультаційних послуг у сфері торговельної нерухомості компанії Cushman & 
Wakefield Україна. Нагадаємо, мережа кінотеатрів Multiplex підписала контракт з IMAX на 
запуск лазерної технології в Україні. Про це повідомив комерційний директор компанії 
Віталій Писаренко на своїй сторінці у Facebook. «Відкриваємо перший IMAX with Laser в 
країні, в Києві, вже дуже скоро. Чудова новина як для компанії, так і для всіх любителів 
кіно», – написав Писаренко. Зазначимо, що ключовою відмінністю нової технології є 
використання в якості джерела світла лазера замість потужної 15-кВт ксенонової дугової 
лампи. У результаті глядачі отримують більш яскраву, чітку картинку з розширеним 
спектром кольорів і більш глибоким чорним кольором. …  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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В Запорожье разоблачили крупный "конверт", через  
который отмыли почти 40 миллионов 

20.02.2019 

В Запорожье прокуратура передала в суд обвинительный акт в 
отношении членов преступной группы, которым инкриминируют 
организацию крупного конвертационного центра. 

Как сообщили в пресс-службе Запорожского областного управления ГФС, по данным 
следствия, в состав группы входили пять человек. Обвиняемые создали более 30 
фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые на протяжении 
2015-2017 гг. прошли более 37 млн грн. Сотрудники налоговой милиции Запорожской обл. 
уже закончили досудебное расследование, и в отношении двух участников группы еще в 
июне 2018 года был направлен обвинительный акт в суд. Другие фигуранты расследования 
скрывались от следствия. Их местонахождение установлено и также направили в суд 
соответствующий обвинительный акт. Отметим, в начале февраля сотрудники налоговой 
милиции ГУ ГФС в Днепропетровской обл. прекратили деятельность конвертационного 
центра, через который в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано более 120 млн грн.  

Читать полностью >>>  
По материалам segodnya.ua 

 
Налоговики закрыли конвертцентр, через  

который прошло 200 млн грн 
23.02.2019 

Налоговики ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через 
который в 2017 – 2018 гг. было проведено около 200 млн. грн. Об этом 
сообщила Государственная фискальная служба. 

Подразделения ГФС выявили группу людей, которые предоставляли незаконные 
услуги предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской обл. и 
Киева. Речь идет о конвертации денег из безналичной формы в наличную, документальном 
прикрытии бестоварных операций, формировании незаконного налогового кредита по 
налогу на добавленную стоимость. Оплата этих услуг составляла 10% сумм. В результате 12 
обысков, проведенных в Одессе: у фигурантов дома, в офисах и автомобилях – изъяты 
печати фиктивных предприятий, черновые записи, бухгалтерские документы и др.. 
Напомним, в январе текущего года сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве 
ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн грн, который обслуживал компании 
Киева, Донецкой и Херсонской областей. Механизм конвертации действовал следующим 
образом: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные 
средства на счета специально для этого созданных и подконтрольных фигурантам 
транзитных и/или фиктивных СХД, а также на расчетные счета участников транзитно-
конвертационной группы за якобы приобретенные товарно-материальные ценности  

Читать полностью >>>  
По материалам trassae95.com 

 
 

 
В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність між- 

регіонального конвертаційного центру 
28.02.2019 

Співробітники СБE спільно з податковою міліцією ГУ ДФС в Івано-
Франківській обл. припинили в Івано-Франківську діяльність 
міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад 50 млн. грн. 

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував 
мешканець Івано-Франківська. Через низку фірм в обласному центрі ділки купували оптові 
партії промислової продукції у виробників реального сектору економіки, а потім 
перепродували споживачам за готівку без документального відображення в бухгалтерії. У 
документах зловмисники відображали фіктивну реалізацію товарів комерційним 
структурам, які були замовниками «послуг» конвертації. Оборудка дозволяла підприємцям 
з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької і Тернопільської областей штучно 
створювати податковий кредит для мінімізації платежів до державного бюджету. Потім 
замовники перераховували «конверту» безготівкові кошти за фіктивні покупки, які 
зловмисники повертали їм у вигляді вирученої готівки від реальних продажів продукції. За 
свої «послуги» ділки отримували винагороду в розмірі 5-7% від суми оборудки. Під час 
проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже півтора мільйона гривень та понад 
шість тисяч доларів США. У ході низки санкціонованих обшуків за місцем роботи 
конвертцентру та проживання фігурантів справи виявлено «чорну бухгалтерію», 
документи, печатки фіктивних СПД та інші докази, що підтверджують протиправну 
діяльність. У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального 
кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ & ОЦІНКА. НОТАРІУС & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ.  
 

 
 

 

Юридична фірма «Астерс» відкриває офіс  
в Лондоні 

28.02.2019 

Найбільша українська юридична фірма Астерс розширює свою 
міжнародну присутність з відкриттям нового офісу в Лондоні у березні 2019 
року. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Новий офіс сприятиме зміцненню відносин з клієнтами з Лондона, а також розвитку 
нових контактів та можливостей. Нещодавно представництва Астерс розпочали роботу у 
Вашингтоні та Брюсселі. Присутність Астерс у світовому фінансовому центрі дозволить 
юристам різних практик фірми бути ближчими до ключових клієнтів, а також надавати 
консультації міжнародним компаніям, що інвестують в Україну. Офіс сфокусує  свою роботу 
на подальшому розвитку довгострокових відносин з клієнтами з Лондона та міжнародними 
юридичними фірмами і не надаватиме консультацій з англійського права. "Значна кількість 
міжнародних організацій мають штаб-квартири або представницькі офіси у Лондоні. Це 
місто пов'язане з усіма глобальними центрами і вважається однією з ділових столиць світу. 
Тому Лондон – дуже зручне та привабливе місце, щоб розбудовувати ділові зв'язки", - 
коментує Олексій Дідковський, співкеруючий партнер Астерс. "Відкриття офісу в Лондоні 
робить фірму набагато ближчою до наших міжнародних клієнтів, а також сприятиме 
розвитку співпраці Астерс з англійськими юридичними фірмами з лондонського Сіті". 
Офісом у Лондоні керуватиме партнер Ольга Хорошилова. Ольга володіє значним 
професійним досвідом у сферах ринків капіталу, банківського і фінансового права та 
проектного фінансування, і понад 12 років працювала на посаді партнера у провідних 
українських юридичних фірмах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби ЮФ Астерс 
 

 
 

 ЗМІ. ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Один з найбільших українських медіахолдингів StarLightMedia  
переживає глобальні зміни 

22.02.2019 

За інформацією «Главкома», бізнесмен Віктор Пінчук вже не перший 
рік шукає покупця. Але тепер заради продажу він затіяв масштабну 
реструктуризацію холдингу. Вона триває вже майже півроку.  

Головна мета – максимально знизити витрати, продемонструвавши потенційним 
покупцям, що телеканали генерують прибуток. Холдинг StarLightMedia належить кіпрській 
StarLight Media Ltd. До нього входять телеканали «Новий», ICTV, СТБ, ОЦЕ, М1 та М2. Перші 
три з них «великої шістки» українських телемовників, а вся група займає впевнене перше 
місце за глядацькою аудиторією. При цьому ця аудиторія різношерста: найменш 
рейтинговий з каналів StarLightMedia – «Новий» – орієнтується на молодь, СТБ – на жінок, а 
ICTV – на чоловіків. Проте поки медіагрупа генерує збитки для своїх власників. Саме тому 
останні півроку StarLightMedia активно трансформують. Одна з заявлених задач 
трансформації – стати прибутковою медіагрупою. Розмови про можливий продаж 
медіаресурсів Пінчука курсують не перший рік. За даними джерел «Главкома», олігарх, який 
все більше відходить від політики, давно розчарувався в телебізнесі, який вимагає 
постійних дотацій. Експерти галузі визнають, що масштабним та якісним шоу, яким 
славився телеканал СТБ, могло позаздрити, наприклад, польське телебачення, і це при 
тому, що рекламний ринок у сусідів більший в рази. І драматичне падіння української 
економіки оптимізму телемагнатам не додало: звісно, канали в руках – це добре, але вони 
стали надто обтяжливими, що б їх утримувати у проміжках між виборами. А стягування 
плати за трансляцію з провайдерів (а відповідно з глядачів) кардинально ситуацію не 
поліпшило. Раніше Пінчук вже позбавлявся від своїх медіа. Першими він зрікся друкованих 
та інтернет-видань. Мільярдер втратив вигідний момент зробити це до 2010 року, тому 
потім збував все даром, коли ці активи перебували в малопривабливому стані. У 2014 році 
він умив руки, передаило випуск друкованих тижневика «Інвестгазета» та провідної бізнес-
щоденки «Дело». А в 2016-му продав легенду української преси формату daily «Факти та 
коментарі» її головному редактору Олександру Швецю. Деталі угоди не розголошувались, 
але сумнівно, що Пінчук дуже на ній «наварився». Джерела «Главкому» також стверджують, 
що в 2014-му сімейство Пінчуків мало серйозні наміри продати і групу StarLightMedia. Серед 
ймовірних покупців тоді були і росіяни, проте події на Донбасі та в Криму скорегували ці 
плани. Тепер Пінчук знову в активному пошуку. Серед потенційних покупців експерти 
ринку називають структури, близькі до чинного президента Петра Порошенка, та одіозного 
Віктора Медведчука, кума Путіна, який останнім часом вже взяв під контроль кілька 
інформаційних телеканалів. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 
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Чего ждут от выборов в Украине  
иностранные инвесторы 

14.02.2019 

Иностранные инвесторы не спешат вкладывать средства в Украину 
до выборов, так как помнят о существовании Владимира Зеленского и 
Юлии Тимошенко, выяснил журнал Новое Время. 

В Киеве 12 февраля прошла ежегодная инвестиционная конференция компании 
Dragon Capital [владеет компанией Медиа-ДК, издающей НВ]. На собрание международных 
инвесторов, распоряжающихся в сумме $3 трлн, кроме самих финансистов и украинских 
экспертов были приглашены все ключевые кандидаты в президенты. Но ни идущий 
первым в соцопросах Владимир Зеленский, ни отстающая от него Юлия Тимошенко здесь 
так и не появились. Хотя их дух незримо витал в конференц-зале столичного отеля Hyatt. "Я 
очень боюсь популизма в вашей стране", - заявил НВ в кулуарах прибывший из Нью-Йорка 
Майкл Почна, специалист по кредитным рискам из консалтинга Argentem Creek Partners. А 
со сцены украинский участник конференции политолог Владимир Фесенко рассказывал 
западным инвесторам о том, что шоумен Зеленский в пока еще неопубликованном, но 
заслуживающем доверия социологическом рейтинге уже в полтора раза оторвался от 
преследователей. “Зеленский напоминает мне Дональда Трампа", - признался 
впечатленный этими данными Карл Стурен, гендиректор украинского офиса шведской 
энергетической компании Vindkraft. Мол, как Трамп стал неожиданностью для 
американской политики, так Зеленский может стать неожиданностью для политики 
украинской. И сразу несколько собеседников НВ, работающих с иностранными 
инвестициями, признались: инвесторы откладывают старт проектов в Украине как 
минимум до того момента, когда страна выберет себе президента. 

Кандидатский минимум. В отсутствие Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко 
самым популярным во всех смыслах украинским политиком-кандидатом из числа 
присутствовавших в Hyatt стал Петр Порошенко. Но его речи не успокоили 
присутствовавших, потому что действующий глава государства стращал слушателей 
призраками популизма. За себя же глава государства сказал, что нужно поддерживать 
аграрную отрасль и IT-сектор, и пообещал провести широкополосный интернет всюду, где 
есть электричество. Коснулся президент и земельной реформы, назвав ее более 
масштабной проблемой для экономики, чем коррупция. Выступавший после президента 
Анатолий Гриценко, еще один рейтинговый кандидат, заговорил о необходимости 
изменений. И в этой связи подробно рассказал внимательно слушавшим инвестбанкирам о 
коррупционных деяниях тех, кто сейчас находится у власти. Затем кандидат поделился 
своими планами: оказалось, что он хотел бы как можно скорее завершить сотрудничество 
Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Мол, нужно довести до конца 
нынешнюю программу, а в дальнейшем попытаться обходиться без помощи фонда. Чтобы 
добиться этой цели, Гриценко готов провести легализацию капитала, сформировав 
масштабный внутренний финансовый ресурс. Неоднозначную картину будущего страны 
сформировал перед инвесторами "замещавший" на конференции Тимошенко народный 
депутат Алексей Рябчин, представитель парламентской фракции Батькивщины. Слушатели 
интересовались в первую очередь тем, какой будет политика у Тимошенко-президента в 
сфере госфинансов. Ведь на недавней встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации 
Леди Ю заявила, что попытается облегчить долговую ношу Украины. На почве этого 
месседжа у инвесторов возник страх повторной реструктуризации госдолга, как это было в 
2015 году. "Конечно, нам бы хотелось, чтобы будущий президент и премьер-министр 
проводили нормальную экономическую политику и здоровые реформы", - сказал НВ по 
итогам выступлений кандидатов аналитик одного из крупных американских инвестбанков. 
Выборы, и об этом тоже говорили на конференции, уже оказывают давление на экономику. 
Индекс деловых ожиданий в IV квартале прошлого года по сравнению с началом года упал, 
по данным Райффайзен Банка Аваль, на 14%. А индекс экономических настроений всего за 
один квартал активной предвыборной кампании сократился более чем вдвое. 

Вести с полей. Некоторых инвесторов, прибывших на конференцию, интересовал 
реальный бизнес. Так, Стурен из Vindkraft уже несколько лет работает на украинском 
рынке ветряной энергетики и рассматривает возможность расширения: в Херсонской 
области Vindkraft развивает Новотроицкую ветряную электростанцию, закупая для нее 
датские турбины. Стурен активно следит и за аграрным сектором. По его мнению, в этой 
сфере надо сразу становиться крупным игроком, чтобы конкурировать с существующими 
холдингами. "В Украине надо иметь хотя бы 500 га, чтобы зарабатывать хорошие деньги", - 
подчеркнул в беседе с НВ бизнесмен. А наращивание земельного банка, по его словам, 
упирается в отсутствие рынка сельскохозяйственной земли. Со Стуреном согласен Почна из 
Argentem Creek Partners. Он уже давно оценивает риски инвестиций в украинскую аграрную 
отрасль и находит их приемлемыми. "Недаром Украину называют житницей Европы", - 
сказал аналитик. Кроме агросектора, финансистов интересовала недвижимость и 
производственные мощности. Так, представитель крупного американского инвестбанка 
приехал в Украину оценить потенциал машиностроения и пищевой переработки. Он также 
ознакомился с показателями доходности украинских инфраструктурных проектов. А 
Джереми Кордери, еще один американский бизнесмен, уже инвестирует в украинский 
рынок коммерческой недвижимости. Причем делает это потому, что в стране растет IT-
рынок. "У IT-сектора сейчас очень большой спрос на качественную недвижимость", - 
объясняет он. По данным Dragon Capital, 40% спроса на новые офисные помещения сегодня 
формирует именно технологический сектор. В итоге уровень вакантности в украинских 
офисных центрах упал до 5%. В последний раз подобный положительный показатель 
аналитики наблюдали еще в 2008 г. Но, несмотря на улучшение отдельных индикаторов, 
инвесторы проявляли недовольство текущим уровнем развития национальной экономики. 
"Нынешнего экономического роста маловато", - подытожил размышления над 
перспективами бизнеса в стране один из американских инвестбанкиров, пожелавший 
остаться неназванным. И с улыбкой добавил: "А выборы - они всегда не вовремя".   

Читать полностью >>>  
По материалам biz.nv.ua 
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Бізнес в Україні: проблиски світла  
на темному горизонті 

19.02.2019 
З часів Євромайдану українська економіка переживає скрутні часи, 

попри те, що вже кілька років діє угода про вільну торгівлю з ЄС. Але 
розвиток малого і середнього бізнесу в останні роки дає надію. Репортаж DW.  

На фермі під Львовом вирощують равликів. Товар, який вирощує Орест Давидко, є 
довжиною у декілька сантиметрів та носить на спині хатинку у вигляді спіралі. Фермер та 
засновник фірми Tante Snails запрошує всередину теплиці. Розташована поблизу Львова 
ферма займає загальну площу у близько п'яти тисяч квадратних метрів. Металеві двері зі 
скрипінням закриваються, а всередині одразу відчувається помірне тепло. Сітка зеленого 
кольору пом'якшує сонячне світло, яке проникає всередину теплиці. "Таким чином ми 
запобігаємо тому, щоб равлики отримували занадто багато сонця, - пояснює Давидко. - 25°С 
є ідеальними умовами". На грядках у теплиці лежать одна біля одної дошки прямокутної 
форми. На спідній стороні дошок кишить равликами. "Вони досі ростуть", - каже Давидко, і 
додає, що цю частину його ферми він називає "дитячим садочком". Згодом равлики 
остаточно "достигають" на свіжому повітрі. А через дев'ять місяців вони опиняються у 
тарілках у корпоративному ресторані або їх доставляють іншим клієнтам. 

Ніша, що розвивається завдяки угоді з ЄС. Серед клієнтів ферми до недавнього 
часу були місцеві заклади харчування та супермаркети. Утім, невдовзі равликів почали 
купувати і підприємства з ЄС. Бізнес з вирощування равликів в Україні є невеликою нішою, 
яка, проте, активно зростає. 2018 р. до ЄС з України було експортовано 400 тонн равликів - 
порівняно лише з трьома тоннами, які були експортовані п'ятьма роками раніше. Таке 
зростання зумовлене насамперед угодою про зону вільної торгівлі між Києвом і Брюсселем, 
що діє з 2016 р. Від цього має отримати зиск і Tante Snails. Директорка з маркетингу 
компанії Настя Винокурова бачить потенціал для цього ринку: "Попит на равликів у Європі 
є стабільно високим, насамперед на півдні Європи. Ми гадаємо, що ми могли б покрити 40% 
від цього попиту". Цього року, за словами Винокурової, її фірма має намір експортувати до 
країн ЄС 100 тонн равликів за ціною від шести євро за кілограм. Але вона також вказує на 
те, що метою компанії є популяризація споживання равликів в Україні, щоб вони як продукт 
харчування і тут увійшли у масовий вжиток. "Для багатьох людей тут це є досі незвичним. 
Але равлики є багатими на білок, існує також багато рецептів їхнього приготування. Ми 
помічаємо, що дедалі більше українців стають відкритими до споживання равликів", - 
розповідає представниця компанії. Анна Луковкіна переконана, що вона завдала нового 
економічного імпульсу. Жінка є засновницею майданчика для просування українських 
брендів одягу та аксесуарів "Всі. Свої" та однойменного магазину в центрі Києва. У цьому 
мультибрендовому магазині можна придбати товари лише українського виробництва. 
"Місцеві бренди мають на сьогодні гарну репутацію. Я гадаю, ми здійснили певного роду 
зміну парадигми", - з гордістю стверджує Луковкіна. 

Патріотичний бум. На п'ятому поверсі магазину "Всі. Свої" представлені як 
футболки з традиційною українською вишивкою, так і однотонні пальта. Також тут можна 
придбати взуття, браслети, сумочки та інші аксесуари. Ціни коливаються від десяти до 
понад 200 євро. Представлені тут колекції були створені близько 250-ма українськими 
дизайнерами. "Ми створили майданчик, де усі вони зібрані, це і було основною ідеєю. Тепер 
українські бренди не є територіально настільки розкиданими, як це було раніше", - пояснює 
засновниця магазину. Луковкіна пригадує, як під час Євромайдану Україну охопила хвиля 
патріотизму. "Люди в один момент почали носити футболки з українськими національними 
символами", - каже вона, додаючи, що завдяки цьому виник цілий напрямок в українській 
моді. Українська економістка Олена Бєсєдіна також підтверджує те, що бум на місцеву 
продукцію в Україні триває з 2013 року. "Одяг є лише одним з прикладів. Але також мед та 
молоко українського виробництва стали значно популярнішими", - наголошує вона. 

Конфлікт з Росією залишає сліди. Україна отримала збитки через Євромайдан - 
валовий внутрішній продукт України у 2017 році становив 112 мільярдів доларів США, що 
на 38 відсотків менше порівняно з 2013 роком. Середньостатистичний місячний дохід у 
лише 270 євро не залишає українцям багато зайвих грошей для вдоволення споживчих 
потреб. У торгівлі з ЄС економістка Бєсєдіна також бачить потенціал для зростання. "40 
відсотків українських товарів уже надходять до ЄС, найбільша стаття експорту - продукція 
металургії. Для сектора продовольчих товарів, наприклад, дотримуватися тамтешніх 
стандартів досі є складно", - вважає вона. Бєсєдіна наголошує, що необхідними є інвестиції у 
нові технології. А виробникам молочної продукції економістка радить створювати 
кооперативні об'єднання. Враховуючи усе вище перераховане, такі компанії як Tante Snails 
та "Всі. Свої" виглядають скоріше як винятки. Утім, в обох підприємствах випромінюють 
упевненість. "У бізнесі з вирощування равликів ми тривалий час не вичерпуємо весь 
потенціал", - стверджує Настя Винокурова. Вона сподівається, що на цьому ринку 
з'являтимуться конкуренти їхньої компанії, що стимулюватиме ринок. А засновниця 
магазину "Всі. Свої" Анна Луковкіна робить ставку на дух підприємництва української 
молоді. "У нас в країні є багато креативності", - каже вона. І це, попри несприятливі 
обставини, дає підприємниці надію на краще майбутнє. 

Читати повністю >>>                                                                                            © Петер Савіцкі  
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Инвестиции в Украину: Главные задачи  
на ближайшую перспективу 

21.02.2019 
Чтобы вернуть доверие к власти и финансовым учреждениям, следует 

показать их умение и готовность работать цивилизованно, по стандартным 
правилам западных и азиатских рынков 

В эти дни особенно остро ощущается важность развития национального фондового 
рынка и, прежде всего, инфраструктуры украинского инвестиционного бизнеса. Поэтому 
сейчас на нашем рынке ценных бумаг и совместного инвестирования надо грамотно 
подтолкнуть процесс такого движения, в котором сами участники, а не коррумпированные 
госорганы, будут выбирать то, что им нравится, и развивать украинский инвестиционный 
сервис. Активно предлагая финансово состоятельным гражданам вкладывать свои 
свободные средства в новые финансовые инструменты. Помогая им выполнять ключевую 
задачу – не столько приумножать свои капиталы, сколько сохранять. Для практической 
реализации такого масштабного проекта нужна рабочая группа при Кабмине по внедрению 
конкретных мер Национальной стратегии "Сеть проектов развития". Учитывая острый 
дефицит в комплексном подходе к организации деятельности на украинском рынке, 
стратегия могла бы стать основным драйвером многих компаний и частных инвесторов. 
Правда, на начальном этапе формирования такого рынка в Украине должен возникнуть 
некий финансовый навес. Только в этом случае частный капитал в больших объемах зайдет 
к нам в страну, так как инвесторы увидят, что здесь есть ликвидность. А когда и другие 
иностранные инвесторы увидят, что здесь можно зарабатывать, тогда все завтра же будут 
на нашем рынке. Об этом ярко свидетельствует мировой и опыт. По-другому не бывает. 
Фактически мы должны придумать современные механизмы и инструменты, как в новых 
условиях влить длинные инвестиционные деньги в реальный сектор экономики и 
сохранить оставшиеся сбережения населения. Для этого уже в 2019 году подготовить 
дорожную карту по запуску "пилотного проекта" создания и развития Национального 
фонда прямых инвестиций на принципах государственно-частного партнерства, что станет 
логическим продолжением реформирования наших рынков капитала. А, как известно, у 
финансово-экономических реформ всегда есть три обязательных правила. Во-первых, эти 
реформы должны быть справедливыми. Во-вторых, решительными. И, в-третьих, довольно 
быстрыми. Очень важным в условиях жесткой конкуренции за инвесторов и человеческий 
ресурс является вопрос: сумеем ли мы в текущем году выполнить хотя бы одно из этих трех 
правил? Насколько серьезной проблемой сегодня для экономики Украины станет 
недоразвитость национальных рынков капитала, не имеющих до сих пор своей 
законодательной базы. Да, и ведущие специалисты в эти дни остро и активно обсуждают: 
кризис нашего фондового рынка в прошлом или все-таки в настоящем? Смею утверждать: 
кризис и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. К примеру, на прошлой неделе из 
сообщений в СМИ стало известно, что торговый оборот на украинских фондовых 
площадках в 2018 году составил 260,866 млрд грн, или на 26,8% больше, чем годом ранее. 
Вроде бы динамика положительная, но давайте раскроем эти цифры. Объем торгов 
облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ) возрос на 29,6% - до 245,733 млрд грн, объем 
торгов корпоративными облигациями возрос на 67,8% - до 10,267 млн грн, прочими 
ценными бумагами снизился на 27,4% – до 3,685 млрд, акциями упал в 4,3 раза – до 1,18 
млрд грн. О чем это говорит? О том, что инвестиционные деньги с помощью фондового 
рынка не идут на предприятия реального сектора украинской экономики, а Минфин, 
размещая ОВГЗ под рекордно высокий процентный доход (до 20% годовых без 
налогообложения), лишь примитивно закрывает "дыры" в государственном бюджете. Но 
производящая экономика не работает. Кто и за счет чего будет отдавать и эти долги? Особо 
подчеркну, за последние годы не проведено ни одного IPO украинского эмитента, а ведь 
это первичное размещение акций – акт ликвидности. Предприниматели стремятся 

https://biz.nv.ua/finance/zelenskiy-kak-tramp-chego-zhdut-ot-vyborov-v-ukraine-inostrannye-investory-50006124.html
https://p.dw.com/p/3Dajz
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предстать перед своими контрагентами в наилучшем свете, чтобы эффективно провести 
реорганизацию акционерного общества или привлечь капитал успешным выходом на 
рынок с IPO. Однако из-за непринятия Верховной Радой проекта Закона "О рынках 
капитала" и отказа с 1 января 2019 года запустить накопительный уровень пенсионной 
системы у нас практически нулевая вовлеченность частных и институциональных 
инвесторов в экономические процессы страны. Судите сами. Во-первых, только по 
предварительным оценкам экспертов, в случае полного охвата накопительной системой 
всех категорий застрахованных физлиц (в возрасте до 40 лет) и размера взносов (7% от 
фонда оплаты труда) ежегодная сумма поступлений в накопительный уровень могла бы 
составлять более 20 млрд грн. Во-вторых, мы способны и должны увеличить объемы 
торгов на организованном фондовом рынке Украины не менее чем в 50-60 раз за счет 
привлечения внутренних и иностранных инвесторов. Или эти длинные инвестиционные 
деньги нашей экономике не нужны? Кто-нибудь в Кабмине и Верховной Раде объяснит, 
почему у нас нет национального рынка деривативов? Хотя нам постоянно оказывают 
техническую помощь эксперты и аналитики Агентства США по международному развитию 
(USAID), Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA) – организации, 
объединяющей участников внебиржевого рынка деривативов (штаб-квартира в Нью-
Йорке, объединяет более 800 членов из 56 стран мира), Национальной Фьючерсной 
Ассоциации (NFA, США), Ассоциации фьючерсной торговли США (FIA), а также 
представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC, США) и Комиссии по 
ценным бумагам и биржам США. Наконец из-за отсутствия в Киеве Международного 
инвестиционного хаба мы плетемся в самом хвосте мировых финансовых центров. Вот 
почему инвестклимат в Украине не просто плохой, а очень плохой. И не только потому, что 
нет прямых иностранных инвестиций (это всего лишь один из индикаторов недоверия к 
экономической политике Кабмина Владимира Гройсмана), а прежде всего из-за отсутствия 
внутри страны частных инвестиций и бизнес-усилий. Что это такое? Это когда наши 
предприниматели не готовы рисковать, объединять финансовые ресурсы и реализовывать 
различные инвестиционные проекты. Как это, например, было в конце не только лихих, но 
и реформаторских 90-х годов. Сейчас у нас крайне недостаточно таких инициатив. Что 
делать? Еще раз подчеркну, нужна Национальная стратегия "Сеть проектов развития" с 
целым рядом масштабных частных инвестиционных проектов. На данном этапе главное, к 
чему мы должны прийти, – это направить вектор движения на перевод сбережений 
финансово состоятельных граждан в венчурные инвестфонды и активизировать 
кредитование реального сектора экономики. Все остальное – это большое количество 
технических деталей. И, конечно, учитывая, что фондовым рынком движет ликвидность, не 
полагаться на оптимистичные прогнозы многих политиков, а выбирать только те 
инвестиции, где возврат понятен и не связан с движением рынка. Итак, "наверху" нужны 
настоящие профессионалы, которым надо дать работать. Ну а чтобы вернуть доверие к 
власти и финансовым учреждениям, следует показать их умение и готовность работать 
цивилизованно, по стандартным правилам западных и азиатских рынков в условиях 
жесткой конкуренции. И только тогда можно с чистой совестью приглашать: "Приходите к 
нам в Украину, ведущие инвесторы!". 

Читать полностью >>>                                                                                 © Александр Гончаров 
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Цепочку - под контроль: импорт предлагают контролировать  
от таможни до магазина 

21.02.2019 
Убытки украинского бюджета от контрабанды, по разным оценкам, 

составляют от 25-70 млрд грн до 70-100 млрд грн. На самом деле их едва ли 
можно достоверно посчитать.  

Но чья бы оценка не оказалась ближе к правде, речь все равно идет о десятках 
миллиардов. Мало того, что эти деньги идут мимо госбюджета, но еще и искривляют 
конкуренцию. Ведь вести полностью "в белую" бизнес в Украине в таких условиях 
достаточно сложно и на это идут лишь не многие. Рецептов борьбы с контрабандой столько 
же, сколько и оценок убытков бюджета от нее. Одни предлагают бороться через 
фискализацию торговли: обязать все без исключения магазины установить кассовые 
аппараты (регистраторы расчетных операций), которые позволят фискальной службе 
контролировать их торговый оборот и уплату налогов. Вторые предлагают запретить 
ФОПам продавать "рисковые" товары. Мол, именно "упрощенцы", которые не обязаны по 
законодательству вести учет и иметь первичные документы, часто используются для 
продажи контрабанды. Третьи обвиняют во всем интернет-магазины. Якобы те часто 
присылают товары без каких-либо документов, а на своих веб-сайтах не указывают 
идентифицирующей информации, поэтому налоговая не может их проверить и уличить в 
торговле контрабандой. Четвертые, говорят, что лоббисты РРО и ограничений для ФОПов 
просто хотят "щемить" малый бизнес и электронную коммерцию. Как бы банально не 
звучало, но эту, отнюдь не исключительно украинскую, проблему нужно решать 
комплексно. Нужен так называемый контроль цепочки поставок. 

Кто виноват. "Рисковые" с точки зрения контрабанды — это в первую очередь 
товары широкого потребления, которые можно легко продать. Например, бытовая техника, 
электроника, одежда, обувь. "Хотя с точки зрения неполной уплаты налогов могут также 
фигурировать даже сырьевые товары, а также оборудование, — говорит Андрей Саварец, 
эксперт исследовательского центра CASE Украина. — Ведь при больших объемах и высокой 
стоимости даже минимальные манипуляции с документами могут принести 
недобросовестному импортеру значительную "экономию". Все схемы контрабанды можно 
поделить на три группы, поясняет Андрей Саварец. Во-первых, "черные", то есть попросту 
беспредел, когда товар заходит в страну без какого-либо таможенного контроля. В 
частности, оформление грузовых транспортных средств как пустых, ввоз товара через 
через зеленые зоны и лесополосы на границе, приводит примеры Александр Лазарев, 
соглава таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации (EBA). Во-вторых, "серые", 
когда импортер занижает стоимость, вес товара или использует поддельные документы. В-
третьих, "светло-серые", когда бизнес использует льготы для физлиц (например, нормы о 
ввозе товаров в посылках и в ручной клади) и ввозит коммерческие партии товаров с 
помощью подставных лиц якобы для личного пользования. То есть некоторые схемы 
контрабанды и нелегального ввоза товаров существуют из-за того, что есть 
законодательные лазейки. А некоторые, потому что таможенники и налоговики не 
выполняют свою работу по контролю за ввозом и продажей товаров в стране. Кроме 
открытой контрабанды, когда НДС и другие налоги попросту не платятся, есть другой 
способ обманывать государство, говорит Михаил Соколов, заместитель главы 
Всеукраинской аграрной рады. Небезызвестные "скрутки", когда в страну официально 
ввозят товар (например, 10 тонн бананов и 1 тонну пшеницы), продают его за наличные 
без оформления документов, а сами накладные через фирмы-"прокладки" переоформляют 
на реальные предприятия, которые заинтересованы в минимизации налоговых 
обязательств (и по бумагам выглядит так, как будто компания купила 10 тонн пшеницы и 
получило право на налоговый кредит). "Скручивать" удобно товары широкого потребления 
— бананы, орехи, зерно", — говорит Михаил Соколов. 

И что делать. "Черный" и "серый" импорт исчезнет лишь в том случае, если будет 
закрыта сама возможность продать нелегально ввезенный товар без уплаты налогов", — 
считает Виталий Зварич, заместитель директора Центра развития цифровой экономики. 
Это более легкий путь решения проблемы контрабанды. Можно запретить субъектам на 
упрощенной системе налогообложения (то есть ФОПам) продавать импортный товар 
(такую идею, кстати, поддерживает и руководитель отдела фактических проверок ГФС). 
"Далее необходимо исключить возможность оприходования товара по документам от 
фирм-однодневок. Как бороться с этим? Ввести правило, по которому налоговая накладная 

может быть выписана лишь после уплаты НДС в бюджет", — говорит Виталий Зварич. И 
добавляет — чтобы решить проблему с интернет-магазинами, нужно внедрить 
электронный фискальный чек. Чтобы упредить правонарушения, нужно, во-первых, 
организовать обмен таможенной информацией с соседними государствами, говорит 
Андрей Саварец. А во-вторых, нужно обеспечить полный контроль движения товара по 
цепочке внутри страны — от таможни до конечного потребителя. "Контрабанда возможна 
не из-за норм закона, а скорее из-за извращенного исполнения этих законов или их 
невыполнения, — поясняет Андрей Саварец. — Например, есть так называемые карго-
компании, которые занимаются самой настоящей контрабандой. Они продолжают 
работать, во-первых, потому что вступили в сговор с таможней и силовиками". И в ГФС, и в 
Министерстве внутренних дел, которое (а точнее Национальную полицию, которая 
подконтрольна МВД) со средины прошлого года подключили к борьбе с контрабандой на 
таможне, заявляли, что необходимо вернуть уголовную ответственность. Но в текущих 
условиях, когда и в ГФС, и в правоохранительных органах есть проблемы с коррупцией, это 
даст еще один мощный рычаг давления на бизнес, справедливо замечает эксперт. "Без 
реального и эффективного контроля товарной цепочки с помощью кассовых аппаратов 
борьба с нелегальным импортом останется борьбой ради процесса, а не результата", — 
считает Александр Лазарев из EBA. Проблема не только и не столько в таможне, говорит он. 
Нужно, чтобы появился спрос на официальные документы о легальности ввоза товара. 
Нужно обязательство регистрировать расчетные операции в сфере торговли. "Это может 
помочь "обелить" рынок Украины. Ведь если выдан фискальный чек, значит информация 
ушла в фискальную службу, значит есть документы о происхождении товара, уплачены 
налоги", — отмечает Виктория Куликова, менеджер комитета бытовой электротехники 
EBA. Но для этого также нужен эффективный контроль со стороны ГФС за соблюдением 
таких норм. Чтобы четко прослеживать цепочку прохождения товара и упреждать 
злоупотребления, нужны изменения в систему электронного администрирования НДС, 
считает Михаил Соколов. "Сейчас она распознает только наличие налогового кредита и 
налоговых обязательств. Сотрудник фискальной службы и сейчас может посмотреть 
налоговую накладную и опознать "схему". Но когда у вас в день регистрируются сотни 
тысяч налоговых накладных, даже 100 человек не смогут тщательно проконтролировать. 
Система электронного администрирования должна автоматически контролировать не 
только налоговый кредит и обязательства, но и количество и объемы товара, который 
поступает, а потом продается. Система должна распознавать эту информацию и 
блокировать налоговые накладные на товар, который не "заходил" в том объеме, который 
продается", — поясняет эксперт. Он добавляет, что такие изменения нельзя применять к 
производству, ведь там на входе и выходе всегда разные продукты. Такой подход стоит 
применять только для рисковых групп товаров. Об этой инициативе украинский бизнес 
уже заявил всем кандидатам на пост Президента Украины в ТОП-10 требований о 
первоочередных экономических реформах (под требованиями подписались 73 бизнес-
ассоциации). Контроль цепочки — одно из требований белого украинского бизнеса, он 
должен сделать более дорогим манипулирование НДС и пребывание в тени. .. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 
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Після Революції Гідності. Чому в Україні слабшає  
громадянське суспільство 

20.02.2019 

Соціологи Фонду Демократичні ініціативи ім.. Ілька Кучеріва опитали 
представників 75 українських громадських організацій, щоб зрозуміти, чи 
стала Революція Гідності рушієм розвитку громадянського суспільства.   

У дослідженні зазначається, що одразу після Революції у 2014-2015 рр. громадянське 
суспільство мало найбільший рівень впливу на владу, який дещо знизився протягом 
наступних років. Згідно з дослідженням, імпульс розвитку громадянського суспільства, на 
думку опитаних, відбувся завдяки тому, що Майдан активізував людей, показав їхні 
можливості та силу, виробив навички самоорганізації та примножив соціальний капітал у 
суспільстві. Найефективніше впливати на владу можна завдяки розробці матеріалів з 
аналізу політики та рекомендацій. Це повинно супроводжуватися публічним обговоренням 
та співпрацею зі ЗМІ. Головними перешкодами у співпраці з владою є небажання самих 
держорганів йти на таке співробітництво, їхня корумпованість та упереджене ставлення до 
неурядових організацій. Значною перешкодою, на думку респондентів, є й байдужість 
суспільства, а іноді непрофесійність самих організацій.  До головних проблем в їхньому 
середовищі респонденти відносять створення "кишенькових" організацій, наприклад, при 
органах влади, партіях чи олігархах.   Більшість респондентів зазначили, що їхні організації 
отримують гроші від міжнародних донорів, ще близько третини назвали джерелом 
фінансування внески членів  самої організації. Фінансування таких структур українськими 
донорами чи бізнесом є менш поширеним. Найважливішими тематичними напрямками 
діяльності організації респонденти вважають контроль за владою та протидію корупції. … 

Українці є суспільно пасивними >>> 
За матеріалами nv.ua 
 

 

В Чернігові представили результати вимірювання рівня  
прозорості бюджетного процесу міста 

21.02.2019 

Результати вимірювання рівня прозорості бюджетного процесу міста 
Чернігова були представлені та обговорені 21 лютого у Чернігові під час 
круглого столу «Індекс прозорості місцевих бюджетів-2018: Чернігів». 

Вимірювання здійснювали експерти Громадської організації “Агенція міських 
ініціатив” в рамках національної кампанії Громадського Партнерства “За прозорі місцеві 
бюджети!”. Вимірювали прозорість за унікальною Методологією оцінки прозорості 
місцевих бюджетів, яка включає 139 критеріїв і надає можливість комплексно оцінити 
рівень бюджетної прозорості будь-якого міста. Кампанією вимірвання було охоплено 37 
українських міст – всі міста-обласні центри, м. Київ та низка міст-районних центрів. За її 
результатами сформовано національний рейтинг “Індекс прозорості місцевих бюджетів – 
2018” та рекомендації з підвищення рівня прозорості бюджетного процесу у відповідних 
містах. Розпочала захід Тетяна Романова – експерт Громадського партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети», котра привітала присутніх та розповіла наступне: “Минулого року наша 
команда досліджувала прозорість місцевих бюджетів (що відбувалося і в інших містах 
країни). Взагалі індекс прозорості – це комплексне національне оцінювання рівня 
прозорості бюджетного процесу, в результаті якого найкращі міста отримали «бюджетний 
оскар». За результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 рік місто 
Чернігів має задовільний рівень прозорості бюджетного процесу (41%) та посіло 13-е місце 
разом з містом Житомир у загальнонаціональному рейтингу серед обласних центрів. … 

Результати оцінювання (інфографіка) >>> 
За матеріалами ГО «Агенція міських ініціатив» 

https://www.facenews.ua/columns/2019/326572/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/cepochku-pod-kontrol-import-predlagajut-kontro-350319/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pislya-revolyuciji-gidnosti-chomu-v-ukrajini-slabshaye-gromadyanske-suspilstvo-50007075.html
http://svoboda.fm/politics/chernigov/264161.html
https://ami.cn.ua/
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Кияни подали 138 проектів до Громадського бюджету-2020 –  
Микола Поворозник 

22.02.2019 

За два тижні до Громадського бюджету-2020 кияни подали 138 
проектів на близько 68,5 млн грн. Про це повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба КМДА. 

«Над поданими проектами працювали 62 команди. Традиційно освіта очолила 
рейтинг: кияни подали 60 проектів, що становить 44% від їх загальної кількості. Спорт – 17 
проектів (12%), культура, туризм – 10 проектів (7%); публічний простір – 10 проектів (7%); 
комунальне господарство, енергозбереження – 8 проектів (6%); екологія – 6 проектів (4%); 
охорона здоров’я – 6 проектів (4%); громадянське суспільство – 5 проектів (4%); інше – 5 
проектів (4%); дороги, транспорт – 4 проекти (3%); IT (інформаційні технології) – 4 проекти 
(3%); безпека – 2 проекти (1%); соціальний захист – 1 проект (1%). Серед районів, мешканці 
яких подали на розгляд проекти Громадського бюджету, лідирує Дніпровський, а найменше 
проектів подали з Печерського району міста», – зазначив Микола Поворозник під час 
конференції «Громадський бюджет: крок за кроком». Він підтримав ідею консолідації 
зусиль влади, громади і бізнесу у розбудові електронної демократії в Україні: «Ми маємо 
спільно працювати над підвищенням обізнаності громадськості щодо цінності та 
важливості участі у Громадському бюджеті. Зокрема, створювати умови для обміну 
досвідом у реалізації кращих проектів-переможців, популяризувати приклади взаємодії 
бізнесу, влади та громадськості в контексті розвитку українського суспільства. А також 
створювати комунікативні платформи для кооперації громадських зусиль та бізнесу з усієї 
України для реалізації соціально-значущих проектів». Микола Поворозник підкреслив, що 
проекти на розгляд можна подати до 6 березня 2019 року. «Цього року з міського бюджету 
виділено 160 млн грн на ідеї, як покращити місто. Беріть участь у Школі громадського 
бюджету, подавайте проекти з пропозиціями, і ми разом зробимо наше місто кращим», – 
закликав Микола Поворозник. Під час Конференції він презентував буклет «Кращі 
практики», у якому описано 15 успішних історій команд проектів ГБ. «У буклеті кожен може 
побачити, як змінюється наше місто завдяки плідній взаємодії активних представників 
громади і міської влади, яка використовує інноваційний інструмент електронної участі – 
Громадський бюджет. Він буде цікавий як новачкам Громадського бюджету, які бажають 
подати проекти, так і тим активним мешканцям, які хочуть, але поки вагаються 
проголосувати за той чи інший проект», – розповів Микола Поворозник. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби КМДА 
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В СБУ заявили об организации депутатом Рады  
схемы подкупа членов избиркомов 

21.02.2019 

СБУ заявляет о ликвидации организованной депутатом Верховной 
Рады схемы по вмешательству в результаты выборов Президента. Об этом 
сказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. 

Он отметил, что в четверг, 21 февраля, правоохранители проводят около 30 обысков 
в разных регионах страны в деле о вмешательстве в выборы по схеме "избирательных 
пирамид". При этом Кононенко отрицает, что обыски проходят в штабах политсил, в том, 
числе и партии "Батьківщина". "Следственные действия ни в одном партийном офисе, ни у 
одной партийной силы не проводятся", - подчеркнул он. Замглавы СБУ заявил, что 
организатор преступной схемы - депутат парламента, но наотрез отказался назвать его 
имя. Кононенко сообщил, что в реализации плана участвовали в том числе граждане 
России, в частности, бывшее доверенное лицо российского политика Владимира 
Жириновского Владимир Рябой. По его словам, схема по подкупу членов избирательных 
комиссий начала реализовываться с ноября 2018 года. Планировалось подкупить около 680 
тыс. человек. В правоохранительные органы с заявлением о преступлении обратился 
депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 

 
Перед выборами парламентские партии потратили  

на рекламу почти 150 млн грн 
21.02.2019 

На протяжении октября-декабря 2018 г. парламентские 
политические партии потратили на оплату рекламных материалов 147 млн 
грн. Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ). 

"Отдельные политические силы оплатили рекламу за деньги, полученные из 
Государственного бюджета Украины. Всего из 147 млн расходов на рекламу более 43 млн 
были бюджетными деньгами", - говорится в сообщении. Больше всех на пропагандистскую 
деятельность направили партии ВО "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко и 
"Народный Фронт". В частности, по данным КИУ, ВО "Батькивщина" потратила в октябре-
декабре на рекламную деятельность 57 млн грн. Из них 45 млн было направлено на 
рекламу по телевидению. Большинство средств получили ООО "Старлайт Бренд Контент" и 
ООО "Глобал Медиа Групп". Деньги перечислены в качестве оплаты за размещение рекламы 
на телевидении. Еще 11 млн было потрачено на наружную рекламу (билборды, ситилайты). 
В то же время, Радикальная партия Олега Ляшко потратила 46 млн. Из них 28 млн - на 
рекламу по ТВ, 14 млн - на наружную рекламу, 3 млн - на размещение рекламы в печатных 
СМИ. А "Народный Фронт" направил на пропагандистскую деятельность 31 млн. Больше 
всего потрачено на рекламу по телевидению - 17 млн. Деньги получили ООО "Медиа 
Партнерство баинг", ООО "Глобал Медиа Групп", ООО "Старлайт Бренд Контент". Эксперты 
связывают деятельность указанных компаний с телеканалами ICTV, СТБ, Новый канал и 
другими. Средства перечислены в качестве оплаты "за размещение рекламных материалов 
на телевидении". "Народный Фронт" заплатил за рекламу деньгами, полученными из 
Государственного бюджета Украины. Кроме того, "Самопомич" за октябрь-декабрь 
потратила на пропагандистскую деятельность 8 млн грн, Блок Петра Порошенко (БПП) - 3 
млн, "Оппозиционный блок" - 0 грн. "Самопомощь" и БПП, как и "Народный Фронт", 
использовали для оплаты рекламы преимущественно бюджетные средства. При этом БПП 
и Опоблок проводили активные кампании наружной рекламы, однако, вероятно, она 
оплачивалась припартийными общественными организациями и расходы на нее не 
отражены в отчетах партий. "В общем шесть парламентских партий за период октября-
декабря потратили на деятельность 290 млн. Таким образом, на рекламу было потрачено 
каждую вторую гривну (147 млн. с 290 млн.)", - резюмировали в пресс-службе. 

Читать полностью >>>  
По материалам bykvu.com 
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перших за рейтингом кандидатів в президенти України. Чи є там конкретика 
і наскільки вони реальні? 

Для того, щоб визначитись, за кого голосувати на президентських виборах, бажано 
розуміти, що буде робити конкретний кандидат. Чи хоча б, яку стратегію він декларує. На 
жаль, більшість кандидатів у своїх передвиборчих програмах обмежились простими 
гаслами: зниження податків та комунальних платежів, збільшення зарплат і пенсій. Але 
враховуючи те, що пенсії виплачуються з податків, виникають питання, як діючий 
президент може це здійснити? Вочевидь, більша частина таких лозунгів брехливі. Вони 
ніколи не будуть виконані. Втім, у багатьох кандидатів є поодинокі конкретні пункти. 
Наприклад, більшість збираються ініціювати зміни до Конституції, щоб скоротити кількість 
депутатів. Або ж деякі заявляють про необхідність проведення національного перепису 
населення та створення єдиного державного реєстру фізичних осіб. Ми зібрали все, що є 
конкретного стосовно економіки, зовнішньої політики та державного будівництва в 
програмах найрейтинговіших кандидатів. Кандидати розташовані в порядку рейтингу, 
зробленого за результатами соцопитування Київського міжнародного інституту соціології 
(КМІС), які були опубліковані 14 лютого 2019 року. Коли в програмі кандидата немає 
конкретики по окремій сфері, його позицію не відображено. 

ЗАГАЛЬНІ ВРАЖЕННЯ. Володимир Зеленський. Цього кандидата підтримує олігарх 
Ігор Коломойський. Програма складається, в основному, з лозунгів, популізму та банальних 
фраз на кшталт: "Справедливість – основа довіри у суспільстві. Немає довіри – немає 
держави". Петро Порошенко. "Армія. Мова. Віра" і мінімум планів розвитку економіки в 
майбутньому. Чинний президент концентрується на вже зробленій роботі і приписує собі 
перемоги, які Україна отримала завдяки підтримці партнерів та вдалій кон'юнктурі 
зовнішніх ринків. Юля Тимошенко. Програма цього кандидата – "Біблія українського 
популіста". Кандидатка обіцяє знизити податки, якими наповнюється бюджет, і водночас 
підняти зарплати та пенсії до європейського рівня. Хоче вдвічі знизити тарифи на газ. 
Однак паралельно хоче забезпечити всіх вітчизняним газом. Юрій Бойко. Партнер олігарха 
Дмитра Фірташа. Найбільш проросійський кандидат. Прихильник економічної залежності 
України від Росії. В програмі багато слів про гідність, справедливість, мир та дружбу з 
Росією. Лозунги: "відмінимо, скасуємо, зупинимо". Олег Ляшко. Купа популізму, мало 
конкретних планів. Акцент зроблено на видобутку власного газу, соціальній 
справедливості, та підтримці фермерів. Анатолій Гриценко. Програма проти всього 
поганого і за все хороше. Свою кампанію кандидат побудував за умовним принципом: не 
буде того, що є при Порошенку, а буде набагато краще при Гриценку. Бракує конкретики та 
аргументів. Євген Мураєв. Проросійський кандидат. В програмі мало конкретики. Постійно 
йде відсилка до законопроектів, які вже розроблені командою Мураєва. Акцент на 
індустріалізації, розвитку промисловості, зниженні тарифів. Ігор Смешко. Програма 
структурована, але дуже не конкретна. Акцент на поверненні Донбасу та Криму, соціальній 
справедливості, підтримці малого та середнього бізнесу. Андрій Садовий. Мабуть, має 
найбільш конкретну програму серед кандидатів з першої десятки рейтингу. Втім, 
конкретика насторожує. Як можна обіцяти, зарплати військовим та лікарям не менше 
тисячі доларів? Олександр Шевченко. Міноритарний власник курортного комплексу 
"Буковель". Технічний кандидат Ігоря Коломойського. Програма не конкретна. Лозунги: 
"гідність, правда, перемога". Окремий розділ Шевченко присвятив критиці будівництва 
доріг, при тому що має власну компанію з будівництва доріг "ПБС", яка замішана в 
корупційних скандалах. Олександр Вілкул. Третій проросійський кандидат та соратник 
Ріната Ахметова. Проте програма доволі конкретна: обласні ради можуть запроваджувати 
другу офіційну мову. Автономія регіонів у економічній, гуманітарній, культурній і мовній 
політиці. Іншими словами – федералізація країни. Руслан Кошулинський. Член 
націоналістичної партії ВО "Свобода". Відповідна і програма. Мало конкретики. Та що є, 
пропонує повний контроль держави над всіма сферами життя і бізнесу. Економічно не 
аргументований соціалізм і популізм. 

ВІЙНА З РОСІЄЮ. Володимир Зеленський: предметом перемовин не може бути здача 
національних інтересів і територій. Петро Порошенко: створення системи протиракетної та 
протиповітряної оборони. Модернізація армії і флоту. Юлія Тимошенко: стримування 
агресора за допомогою армії. За допомогою дипломатії, примушення агресора повернути 
окуповані території. ЗСУ за стандартами НАТО. Стягнення компенсації з РФ. Юрій Бойко: 
припинення військових дій на Донбасі будь якою ціною. Переговори з усіма сторонами 
"конфлікту". Розблокування російських соцмереж, які були закриті в Україні. Олег Ляшко: 
все для миру, але не ціною капітуляції. Ініціювання військової угоди з США. Відновлення 
статусу ядерної держави у випадку, якщо партнери України відмовляться від виконання 
вимог Будапештського меморандуму. Анатолій Гриценко: повернути окуповані території 
протягом п'яти років дипломатичними, воєнними, економічними, санкційними засобами 
спільно із зарубіжними партнерами. Євген Мураєв: припинення бойових дій через 
виконання Мінських угод. Ігор Смешко: повернення Донбасу і Криму дипломатичними та 
економічними заходами міжнародного впливу. ЗСУ за стандартами НАТО. Професійна 
армія. Андрій Садовий: грошове забезпечення військового – не менше $1000 у гривневому 
еквіваленті. ЗСУ за стандартами НАТО. Розміщення уздовж лінії розмежування боєздатних 
військових частин та бойової техніки. Відкриття оборонної промисловості для інвестицій ( 
тобто створення приватних підприємств в оборонпромі). Заборона доступу до 
користування надрами, до управління критичною інфраструктурою громадянам та 
юрособам з РФ, або зареєстрованим в офшорах. Олександр Шевченко: повна відмова від 
російських енергоресурсів, позови у міжнародні суди задля компенсації збитків від РФ. 
Олександр Вілкул: припинення війни за 100 днів. Для цього: введення миротворчого 
контингенту на Донбас з нейтральних держав. Проведення виборів на Донбасі за участю 
українських партій. Професійна армія, але обов'язкова військова підготовка для молодих 
людей строком від 3 до 6 місяців. Заборона на застосування армії всередині країни. Руслан 
Кошулинський: розмір фінансування ЗСУ на рівні не менше 5% ВВП. ЗСУ за стандартами 
НАТО. Народний резерв ЗСУ за швейцарським зразком. Ракетний щит України. Військові 
програми переозброєння на 15-20 років. Припинення діяльності російського бізнесу в 
Україні, ембарго на російський капітал, товари та послуги. Націоналізація російських 
активів. Обов’язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на 
виборні посади. 

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА. Володимир Зеленський: рух України до НАТО. Петро 
Порошенко: членство в ЄС та вступ до НАТО. Юрій Бойко: розворот від ЄС і НАТО та дружба 
з Росією. Євген Мураєв: перегляд Асоціації з ЄС на користь України, або відмова від неї. 
Андрій Садовий: створення Центрально-Східного європейського військового альянсу, 
учасниками якого мають стати країни Центральної та Східної Європи. Подальша інтеграція 
в ЄС. Запровадження механізму набуття громадянства для осіб, які народилися в інших 
країнах. Олександр Шевченко: захист українців за кордоном, активізація роботи з 
діаспорою. Олександр Вілкул: позаблоковий статус. Нова система безпеки й оборони, 
заснована на професійній армії та муніципальній поліції. Руслан Кошулинський: курс на 
утворення Балто-Чорноморського Союзу. Розрив дипломатичних відносин з РФ до повної 
деокупації. Викорінення подвійного громадянства. 

 
 
 
 
 

https://kyivcity.gov.ua/news/kiyani_podali_138_proektiv_do_gromadskogo_byudzhetu-2020__mikola_povoroznik.html
https://ukranews.com/news/615380-v-sbu-zayavili-ob-organizatsii-deputatom-rady-shemy-podkupa-chlenov-izbirkomov
https://bykvu.com/bukvy/110744-pered-vyborami-parlamentskie-partii-potratili-na-reklamu-pochti-150-mln-grn
https://gb.kyivcity.gov.ua/
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ. Володимир Зеленський: кожній дитині право накопичува-
ти на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ (надра, землі тощо), а 
після досягнення повноліття віддати ці накопичення як стартовий капітал. Сортування та 
переробка сміття, відмова від пластику. Петро Порошенко: зосередження на розбудові 
трьох галузей: АПК – розвиток переробних підприємств; ІТ – збільшення продуктів під 
брендом Made in Ukraine, високотехнологічні галузі з високою доданою вартістю – 
авіабудування, космічна галузь, суднобудування та оборонно-промисловий комплекс. Юлія 
Тимошенко: повноцінний ринок електроенергії. Демонополізація ринку імпорту газу (він 
демонополізований ще з 2013 р., сьогодні газ імпортують півсотні компаній). Будівництво 
LNG-терміналів для імпорту скрапленого газу. Зобов'язання кожного комерційного банку 
України видавати молодим підприємцям мікрокредити розміром до $100 тис. без застави з 
обов'язковим страхуванням ризиків під 3% річних. Юрій Бойко: зупинка зростання цін (не 
написано, як). Зростання економіки на 5-7% за рахунок розвитку технологій та підтримки 
державного виробника. Олег Ляшко: ліквідація корпорації НАК "Нафтогаз України". 
Затвердження закону "Рейдерству стоп". Анатолій Гриценко: відсунення олігархів від 
монополій. Наділення Антимопольного комітету більшими повноваженнями, ніж ГПУ. 
Стимулювання виробництва продукції з високою доданою вартістю в промисловості та 
аграрному секторі. Подовження мораторію на експорт лісу. Підвищення середньої зарплати 
до 700 євро. Євген Мураєв: енергетична незалежність за рахунок видобутку власного газу і 
вугілля та розвитку атомної енергетики. Залучення іноземних кредитів тільки під 
конкретний проект. Андрій Садовий: Обмеження вертикальних монополій (вочевидь, це 
обіцянка розрушити монополії Ріната Ахметова). Будівництво нових нафтопереробних 
заводів (зараз єдиний Кременчуцький НПЗ знаходиться у власності Ігоря Коломойського). 
Кримінальна відповідальність за неналежне керівництво критичною інфраструктурою. 
Ліквідація всіх економічних підрозділи прокуратури, поліції, СБУ. Ліквідація непотрібних 
контролюючих органів. Олександр Шевченко: поетапне зростання за три роки мінімальної 
зарплати щонайменше до еквіваленту 500 євро та пенсій до еквіваленту 300 євро. 
Пільговий і спрощений режим для самозайнятих. "Роттердам плюс" буде скасовано. 
Олександр Вілкул: повна заборона на втручання правоохоронних органів в роботу бізнесу. 
Скорочення в 10 разів апарату чиновників, мінімізація витрат на державний апарат. 
Державна гарантія всіх банківських вкладів населення в повному обсязі. Відмова від 
міжнародних кредитів "проїдання". Захист вітчизняного виробника. Повна відмова від 
імпорту газу за рахунок зростання власного видобутку. Розвиток транзитного потенціалу 
України. Руслан Кошулинський: державний контроль над природними монополіями. 
Перевірка законності приватизації великих підприємств. Диверсифікація джерел 
постачання енергоносіїв - не більше ніж 30% від однієї країни-постачальника. Погодинна 
оплата праці за європейськими стандартами. П’ятикратна різниця між максимальною і 
мінімальною погодинною оплатою у працівників бюджетної галузі та держпідприємств. 

АГРАРНА ПОЛІТИКА. Володимир Зеленський: формування прозорого ринку землі. 
Контроль за вирубкою лісів, забрудненням річок та виснаженням чорноземів. Петро 
Порошенко: жодного слова про ринок землі (Порошенко – власник великого агрохолдингу, 
а крупним гравцям ринку АПК вигідна заборона на продаж землі). Юлія Тимошенко: 
контроль за сівозмінами, державна підтримка фермерів, введення єдиного податку на 
гектар землі. Жодного слова про ринок землі (Тимошенко послідовно виступає проти 
нього). Юрій Бойко: відкриття ринку землі виключно за результатами 
загальнонаціонального референдуму. Пільговий режим оподаткування аграріям. Олег 
Ляшко: фермерство – основа аграрної політики. Давати 5 тис. грн на худобу. Закріпити 
землю за селянами. Недопущення ринку землі. Анатолій Гриценко: ринок землі після 100% 
формування земельного кадастру та збільшення вартості землі на фоні загальної 
капіталізації країни. Державна підтримка не агрохолдингам, а фермерам. Євген Мураєв: 
ринок землі через Земельний банк. Інвентаризація земель. Власником землі може бути 
тільки громадянин України. До того, як земля стане товаром, кожен українець повинен 
отримати свою ділянку. Ігор Смешко: створення Державного земельного банку і його 
відділень у регіонах. Андрій Садовий: дешеві кредити фермерам. Ринок землі виключно для 
громадян України з обмеженням продажу землі на одну особу. Продаж права оренди на 
землі у державній власності. Стимулювання виробництва української 
сільськогосподарської техніки. Олександр Шевченко: збереження на початковому етапі 
мораторію на продаж землі корпораціям та закордонним резидентам. Після формування 
цивілізованих умов, дозвіл купівлі землі в межах 200 га на особу виключно для громадян 
України. Олександр Вілкул: захист права українців володіти землею. Підтримка АПК за 
принципом "зеленого кошика": компенсація 50% вартості основних фондів у переробці, 
компенсація відсотків за кредитами. Руслан Кошулинський: недопущення ринку землі. 
Надання її в довгострокове володіння винятково українським громадянам із правом 
родинного успадкування або продажу лише державі. 

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА. Володимир Зеленський: Запровадження одноразової 
"нульової декларації" для бізнесу. Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та 
легалізувати свої доходи. Отримані кошти направити на зменшення тарифного 
навантаження для малозабезпечених. Заміна податку на прибуток податком на виведений 
капітал. Петро Порошенко: заміна податку на прибуток податком на виведений капітал. 
Юлія Тимошенко: податок з обороту замість податку на додану вартість (ПДВ). Ліквідація 
"37 корупціогенних квазіподатків". Юрій Бойко: скасування військового збору (зараз він 
складає 1,5%). Ігор Смешко: звільнення сімейного бізнесу від податків на прибуток. Андрій 
Садовий: запровадження податку на виведений капітал і трансфертного ціноутворення. 
Більша частка ренти сплачуватиметься до місцевих бюджетів громад, на території яких 
використовуються надра. Поступове збільшення частки місцевих податків до 50%. 
Олександр Шевченко: Передача повноважень, бюджетів, майна, ресурсів та землі від 
Центральної влади територіальним громадам. Просте розмитнення автомобіля – єдиний 
митний платіж у 500 євро. Олександр Вілкул: проста модель оподаткування "15% – 15% – 
15%" – "податок на доходи фізичних осіб – податок на додану вартість – податок на 
прибуток/виведений капітал". Молодий фахівець до 27 років НЕ платить податок на доходи 
фізичних осіб. Громадам – 100% податку на прибуток фізосіб і екологічного податку, 
рентних платежів та акцизних зборів. Руслан Кошулинський: податковий кодекс за 
принципом: малий бізнес ? малі податки, великий бізнес - великі податки. 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА. Володимир Зеленський: перехід від солідарної до 
накопичувальної пенсійної системи. Монетизація пільг і субсидій. Юлія Тимошенко: 
Зниження цін на газ в два рази. Спрямування газу українського видобутку виключно на 
потреби населення. В перший тиждень після народження дитини виплачувати з бюджету: 
50 тис. грн якщо це перша, 100 тис. грн – друга та 150 тис. грн – третя дитина. Юрій Бойко: 
скасування пенсійної реформи. Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію – 15 
років. Відновлення пільгового 25-річного стажу для працівників окремих професій. Виплата 
100 тис. грн на першу дитину, 200 тис. грн на другу дитину, а на третю – 400 тис. грн. Олег 
Ляшко: зниження ціни на газ. Комунальні платежі – не більше 15% доходів громадян. 
Програма доступного житла для молоді. Перерахунок пенсій колишнім колгоспникам. 
Анатолій Гриценко: перепис населення для ефективного планування розвитку економіки. 
Євген Мураєв: пенсійний вік прив'язати до середньої тривалості життя. Пенсію встановити 
на рівні, не нижчому від фактичного розміру прожиткового мінімуму. Громадян віком від 80 
років забезпечити безкоштовними ліками і звільнити від оплати послуг ЖКГ. Пенсії 
повинні щорічно коригуватися з урахуванням зростання споживчих цін. Газ для населення 
українського видобутку. Ціна: витрати на видобуток, плюс витрати на переробку, витрати 
на транспортування і 10% рентабельності для розвитку газовидобутку. Зниження тарифів 
на газ удвічі. Ігор Смешко: компенсація збитків громадянам від банкрутства комерційних 
банків за рахунок майна власників банків. Андрій Садовий: перепис населення, створення 
єдиного реєстру фізосіб. Компенсація 100 тис. грн кожному ветерану. Не менше 25% 
конфіскованих у корупціонерів коштів використовуються на державні гуманітарні 

програми. Розвиток покриття широкосмугового інтернету спільними зусиллями держави 
та бізнесу для сільського населення. Запровадити обов’язкову систему індивідуального 
пенсійного накопичення без збільшення єдиного соціального внеску (ЄСВ). Олександр 
Шевченко: перепис населення, створення державного реєстру фізосіб. Легалізація 
володіння короткоствольною нарізною зброєю для громадян України. Олександр Вілкул: 
Витрати на комунальні послуги – не більше 15% сімейного доходу. Витрати на продукти – 
не більше 25% сімейного доходу. Відновлення виплат при народженні першої дитини – 100 
тис. грн, другої – 200 тис. грн, третьої і наступних – 400 тис. грн. Матеріальна допомога 
одиноким матерям на рівні середньої зарплати по країні. Пенсія – НЕ нижче 40% від 
середньої заробітної плати по країні. Додаткові відрахування на пенсійний рахунок НЕ 
обкладаються податком. Руслан Кошулинський: надавати газ та електроенергію для 
населення за собівартістю. Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя. 
Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиму п’ятикратну 
різницю між максимальною і мінімальною пенсією для солідарної пенсійної системи. 
Забезпечити кожній українській сім’ї конституційне право на житло. Зобов’язати будівельні 
компанії зводити соціальне житло за доступними цінами згідно з державною програмою. 
Сім’ї з трьома дітьми - державний безвідсотковий кредит, із чотирма дітьми ? 
безвідсотковий кредит із компенсацією 50% вартості житла, із п’ятьма дітьми і більше ? 
безкоштовне житло від держави. 

МЕДИЦИНА. В.Зеленський: перехід до страхової медицини. Малозабезпечені на базо-
вому рівні будуть застраховані за рахунок держави. Скасування видачі додаткових дозволів 
для ліків в Україні, якщо вони пройшли реєстрацію в ЄС та США. Введення обов'язкового 
щорічного безкоштовного медичного обстеження. Петро Порошенко: масштабна програма 
ремонту медзакладів, завершення медреформи. Ю.Тимошенко: обов’язкове медстрахування 
за рахунок роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового навантаження на їх 
підприємства. За неповнолітніх, непрацездатних, безробітних і пенсіонерів медичні 
страхові внески у повному обсязі сплачує держава. Юрій Бойко: скасування медичної 
реформи, безоплатна медицина за рахунок держави. Олег Ляшко: встановлення державного 
регулювання цін на ліки. Анатолій Гриценко: страхова медицина. Кримінальна 
відповідальність за підробку ліків та продаж наркотиків. Андрій Садовий: щорічне 
фінансування медичної галузі – не менше 5% ВВП. Упродовж п’яти років вийти на рівень 
оплати праці лікаря – не менше $1000 у гривневому еквіваленті. Запровадження системи 
медичного страхування, за якої 15% сплаченого ЄСВ будуть відраховані на особистий 
рахунок кожного громадянина. Олександр Вілкул: Страхова медицина. Страховий поліс за 
рахунок держави для пенсіонерів, малозабезпечених, військовослужбовців, працівників 
сфери освіти, поліцейських, лікарів. Відкриття в кожному обласному центрі та великому 
місті перинатальних центрів. Підтримка українських фармакологічних підприємств. 
Зарплати лікарів – коефіцієнт 1,5 до середньої зарплати по області. 

ОСВІТА. Володимир Зеленський: принцип "гроші ходять за талановитим студентом". 
Кожен шкільний геній отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-
якому обраному ним закладі вищої освіти. Відкриття українського ринку для іноземних 
закладів освіти. Петро Порошенко: залучення до роботи в школи носіїв англійської мови. 
Юлія Тимошенко: підвищення зарплат освітян до середньоєвропейського рівня. Юрій 
Бойко: поновлення 10 річного навчання в школі. Олег Ляшко: збільшення держзамовлення 
на робітничі професії. Анатолій Гриценко: відновлення професійно-технічної освіти за 
рахунок работодавців. Державна гарантія першого робочого місця.  Андрій Садовий: 
спрямування в освітню сферу 25% бюджетних коштів. Формула заробітної плати вчителя: 
1, 33 середньої заробітної плати по країні. Прямі замовлення від роботодавців на 
професійно-технічну освіту. Фінансування науки та інновацій для 10 найкращих 
університетів, визначених на конкурсних засадах. Фінансування освіти з акцизу на тютюн 
та алкоголь. Олександр Шевченко: Стратегічний напрямок – повна безкоштовна освіта. 
Олександр Вілкул: школи повного дня для дітей 6–13 років. Пріоритетний розвиток 
професійно-технічної освіти. Зарплата викладача – коефіцієнт 1,5 до середньої зарплати по 
області. Руслан Кошулинський: спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату 
іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняного кіно. Встановити податок на рекламу, 
яку транслюють під час показу іноземних фільмів та серіалів, на користь українського кіно. 
Скасувати оподаткування на україномовне книговидання, аудіо- та відеопродукцію, 
програмне забезпечення. 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. Володимир Зеленський: вибори до Парламенту та 
місцевих рад за відкритими списками. Мирові судді, які обираються. Для кримінальних 
злочинів – суд присяжних. Чиновник, підозрюваний у корупції не може вийти під заставу. 
Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні 
посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме 
матеріальне заохочення. Юлія Тимошенко: нова Конституція. Скасування недоторканості 
президента, суддів, депутатів. Зменшення кількості народних депутатів – до 350. Обрання 
мирових суддів та суддів місцевих судів. Олег Ляшко: зміна Конституції. Скорочення 
кількості народних депутатів до 250, кількості міністрів – до 10. Ліквідація посади прем'єра. 
Відповідальний за виконавчу владу – президент. Процедура імпічменту президента. 
Обрання суддів. Ігор Смешко: покарання за бізнесову діяльність під час перебування на 
держслужбі. Закон про імпічмент. Завершення процесу створення Антикорупційного суду. 
Андрій Садовий: нова Конституція. Вибори до Парламенту на пропорційній основі з 
відкритими списками, ліквідація обласних та районних держадміністрацій. Голосування за 
закони більшістю присутніх у залі депутатів. Зменшення кількості депутатів Парламенту до 
300. Персональна відповідальність Прем’єра та міністрів за виконавчу владу. Дієва 
процедура імпічменту. Олександр Шевченко: затвердження законів про імпічмент 
Президента. Можливість відкликання депутатів усіх рівнів. Можливість національного та 
місцевих референдумів. Вибори до парламенту на пропорційній основі за відкритими 
списками. Зменшення кількості депутатів Ради до 300. Виборність суддів першої інстанції 
та керівників місцевих підрозділів поліції на рівні громад. Поетапне скорочення кількості 
чиновників на третину. Кримінальна відповідальність топ-корупціонерів та хабарників – 
ув’язнення від 10 років до пожиттєвого з конфіскацією майна. Ліквідація районних та 
облдержадміністрацій. Олександр Вілкул: нова Конституція. Двопалатний парламент. 
Нижня палата – 150 депутатів від політичних партій. Верхня – 29 депутатів, по одному від 
мільйона виборців. Партія, яка перемогла на виборах до нижньої палати, отримує 50%+1 
голос і формує коаліцію. Виконавча влада – уряд на чолі з Прем'єром висувається 
парламентською більшістю. Глава держави – гарант Конституції. Повноваження централь-
ної влади скоротяться до таких сфер, як: зовнішня політика, збройні сили, державна 
безпека, національні та міжнародні інфраструктурні проекти. Виборність суддів. Єдина 
функція ГПУ – підтримка державного обвинувачення в суді. Перехід на електронне урядува-
ння країною. Руслан Кошулинський: "Детектор брехні" для держслужбовців та кандидатів 
на виборні посади. Відкриття архівів КДБ СРСР. Скасування недоторканості для президента, 
народних депутатів та суддів. Дієва процедура імпічменту. Пропорційна система виборів до 
парламенту за відкритими списками. Обрання місцевих суддів  громадою на 5 років, суддів 
апеляційних судів - з’їздом суддів місцевих судів на 7 років, суддів Верховного Суду - з’їздом 
суддів України на 10 років. Унітарний устрій держави. Заборона будь-якої автономії, 
"спеціального статусу" чи "особливого порядку місцевого самоврядування". Закон про 
місцевий референдум. Механізм ветування громадою рішень органів місцевої влади. 
Зобов’язати ЗМІ інформувати громадян про своїх власників. 

© Юрий Винничук, Сергей Головнев, Элина Редих 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами biz.censor.net.ua 
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Количество сотрудников научных учреждений Украины  
сократилось на 25% 

19.02.2019 

За последние три года количество сотрудников научных учреждений 
сократилось в среднем на 25%. Об этом рассказал председатель профсоюза 
работников НАН Украины, кандидат философских наук Анатолий Широков.  

«Если сравнивать с 1991 г., состав Национальной академии наук сократился более 
чем в 3 раза. Молодежь тотально уезжает.  За последние три года количество сотрудников 
научных учреждений сократилось в среднем на 25%. В такой ситуации мы можем прийти к 
тому, что даже если когда-нибудь у нас появятся средства для науки, то возобновить 
научный потенциал в лице конкретных кандидатов, докторов наук, будет совершенно 
невозможно. Если же брать общую статистику по 1991 г., то количество занятых в науке на 
миллион населения сократилось втрое. А в 1991 г. по этому показателю мы были на уровне 
стран ЕС. Сейчас проигрываем в три раза. Таким образом, кто заграницу, кто на пенсию. У 
кого все-таки хватает еще сил, тот работает 3-4 дня в неделю. Но в этой ситуации мы 
можем прийти к тому, что нам вообще некого будет сокращать», - объяснил А.Широков. 
Сегодня миром правят наукоемкие технологии. «90% производства в мире построены на 
наукоёмких технологиях. Промышленность и наука работают вместе. Украинская же 
промышленность просто «лежит». Космос, судостроение, самолетостроение... Ничего этого 
нет. Следовательно, на внутреннем рынке все это формально есть, и мы этим гордимся, но 
оно не работает. Поэтому формировать заказы для научных учреждений на внутреннем 
рынке просто некому», - резюмировал А. Широков. Напомним, ранее сообщалось, по 
результатам аттестации, совсем неэффективные научные учреждения ждет или слияние с 
более эффективными, или закрытие. Также сообщалось, Национальная Академия Наук 
(НАН) Украины потребовала от ряда научных институтов сократить штат ученых. 
Формальная причина такого требования – отсутствие госфинансирования. 

Читать полностью >>>  
По материалам golos.ua 

 
Уряд спростив процедуру реєстрації  

технологій 
27.02.2019 

Відтепер реєстрація технологій, що створені чи придбані за кошти 
бюджету або держпідприємствами, відбуватиметься через електронну 
систему. Про це повідомляє kmu.gov.ua  

Тож науковцям не треба буде подавати до МОН низку документів у паперовій формі. 
Відповідну постанову Уряд прийняв 27 лютого 2019 року. «Цим документом ми значно 
спростили і зробили зручнішою процедуру реєстрації тих технологій, на створення чи 
купівлю яких витратила кошти держава. Раніше науковцям потрібно було заповнювати 
низку документів у паперовому вигляді і везти їх особисто або надсилати поштою до МОН. 
Тепер заповнення та відправка документів на реєстрацію буде через електронну систему», 
– повідомила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Так, віддалений доступ надаватимуть 
певному представнику установи, якого уповноважать на реєстрацію. Через особистий 
електронний кабінет він заповнюватиме спеціальну форму та надсилатиме її до МОН для 
перевірки та реєстрації технології. Водночас варто відзначити, що для технологій, які 
містять секретну або службову інформацію, залишається нинішній формат реєстрації. 
Спрощення торкнулося також переліку документів, які необхідно подавати розробниками і 
власниками технологій для реєстрації. Зокрема, зі списку вилучено довідку про наявність 
повного комплекту документів щодо технології згідно з ДСТУ 3974-2000. Найближчим 
часом відповідні зміни щодо реєстрації буде внесено до Інструкції з оформлення 
Реєстраційної картки технології та її складових, затвердженої наказом МОН від 09 
листопада 2015 року № 1156. Там буде докладніше прописано процедуру електронної 
реєстрації. Також актуальна інформація про реєстрацію технологій доступна на офіційному 
веб-сайті МОН у розділі «Державна реєстрація технологій». Нагадуємо, що 28 лютого 
завершується прийом заявок на конкурси інноваційних та стартап-проектів, переможці 
яких отримають підтримку для розвитку своїх винаходів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Ring, купленный Amazon, открывает офис  

во Львове на 100 человек 
20.02.2019 

Компания-разработчик умных дверных звонков Ring, которую в 
феврале 2018 г. купила Amazon за $1 млрд, до этого имела только один офис 
в Украине – киевский.  

Теперь же компания открывает представительство и во Львове. В офисе будут 
работать около 100 человек, сейчас компания как раз набирает штат, в основном – 
embedded-инженеров. Как редакции сообщили в компании, у Ring Ukraine в городе будет 
собственное помещение-офис. Где он будет расположен географически, пока не 
рассказывают: сейчас помещение ремонтируют, поэтому сотрудники временно будут 
работать в коворкинге. Открытие офиса стало возможным, в том числе, благодаря 
прошлогодней сделке.   Компания открыла офис во Львове, потому что там расположены 
многие топовые технологические компании и есть большой пул потенциальных 
специалистов. «Мы видим много людей, которые не готовы менять место жительства. 
Многих специалистов мы перевозим из крупных городов, но есть определенное количество 
людей, которые готовы с нами работать, готовы приносить пользу, но не готовы переехать. 
И когда их набралось достаточно, мы подумали: «Почему бы и нет?». Так пришло решение 
об открытии офиса во Львове», – говорит СЕО Ring Ukraine Кира Рудик. По ее словам, планы 
компании по расширению на текущий год не ограничиваются открытием офиса во Львове, 
однако более детальных данных в компании пока не озвучивают. Напомним, в январе этого 
года в американской прессе появились материалы о том, что сотрудники компании имели 
доступ к пользовательским видео, которые не имели надлежащего уровня шифрования, и 
могли использовать его не по назначению. Мы публиковали разбор ситуации: судя по 
всему, обвинения не соответствуют действительности.  

Читать полностью >>>  
По материалам ain.ua 
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Radar Tech, Agrohub и МХП запускают второй  

сезон проекта MHP accelerator 
27.02.2019 

Radar Tech, Agrohub и агрохолдинг «Мироновский Хлебопродукт» 
(МХП) 27 февраля 2019 г. запустили вторую программу развития стартапов 
MHP accelerator 2.0. Об этом сообщает latifundist.com 

Акселератор ищет перспективные решения, которые могут применяться не только в 
работе агрохолдинга, но и повлиять на развитие технологического потенциала отрасли в 
целом. Финалисты программы получат возможность коммерческого запуска в партнерстве 
с МХП. Среди других возможностей для стартапов — доступ к ресурсам и производственной 
базе агрохолдинга, менторская поддержка от ключевых экспертов МХП, 250+ часов теории 
и практики, нетворкинга во время динамичной обучающей программы с участием 30+ 
лекторов и практиков. Прием заявок продлится до 21 апреля 2019 г. включительно по 
ссылке. MHP accelerator 2.0 ищет как стартапы, которые разрабатывают 
специализированные решения для агроотрасли, так и универсальные решения для 
диджитализации холдинга. Как и в первом проекте, в программу могут попасть не только 
опытные команды с базовым прототипом (MVP), но и авторы интересных, новаторских 
идей, которые смогут доказать бизнес-эффективность своего решения. «MHP accelerator 
открыл во всех смыслах «мир возможностей» как для стартапов, так и для агроотрасли. И 
даже для наших внутренних корпоративных изменений.  Когда мы начинали этот проект, 
ставили перед собой 2 глобальные цели - развитие инновационного малого и среднего 
бизнеса и противостояние эмиграции, удержание интеллектуальной молодежи, талантов в 
стране. В итоге мы получили бонусы, открыли новые возможности для компании: 
корпоративная культура МХП стала инновационнее, развивается внутренний институт 
менторства, и нам удалось найти те решения, которые действительно интересны нашему 
бизнесу. Сейчас у нас 5 коммерческих запусков со стартапами первого сезона. Мы 
инвестируем в эти решения, развиваем их, поддерживаем и заинтересованы в новых 
командах, с которыми вместе сделаем украинскую отрасль инновационнее, сможем 
повлиять на развитие Украины», - прокомментировала директор департамента управления 
персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина. .. 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 

 

Айтівці теж плачуть. Що заважає українській  
IT-індустрії злетіти 

01.03.2019 

У першому великому гайді по українському IT-сектору автори 
відзвітували про заробітки в кілька мільярдів доларів на рік і назвали 
головні перешкоди в розвитку сфери. 

Як вже писало НВ, згідно прогнозам, глобальні інвестиції в IT-індустрію в 2019 році 
виростуть на 3,2% і складуть майже $3,8 трлн доларів. До порівняння, це в два рази більше, 
ніж глобальні витрати на озброєння і майже в сім разів більше, ніж глобальні витрати на 
рекламу в 2018-му. Невелику частку від цих грошей отримають і українці. В останні роки 
розмови про "українське айті" почастішали не лише у вузьких, але і в широких колах 
населення, хоча досі мало хто зі співвітчизників мають реальне уявлення про те, як йдуть 
справи у цій сфері. Щоб заповнити інформаційний вакуум і об'єднати ключову інформацію 
щодо теми для масової аудиторії, представники українського інноваційного парку UNIT.City 
створили перший великий огляд екосистеми української IT-індустрії. За декілька тижнів 
автори роботи опублікували другу версію гайду з більш актуальною статистикою. 
Виявляється, абітурієнтів, які хочуть "вчитися на програмістів" і "заробляти багато грошей" 
чекає багато сюрпризів і підводних каменів. Але, почнемо з позитивного. 

Які досягнення? Очевидно, автори гайду починають матеріал з найбільш показових 
і позитивних чисел. За їх даними, кожна п'ята компанія зі списку найбільших корпорацій 
Fortune 500 використовує сервіси український компаній, більше $290 млн було інвестовано 
в українську IT-індустрію в 2018-му, в цій сфері задіяні близько 184 тис. програмістів і 20% 
компаній – світових лідерів з розроблення програмного забезпечення мають свої офіси в 
Україні. Більш важливі значення стосуються заробітків українського IT: в гайді від UNIT.City 
зазначено, що в 2018-му Україна експортувала товарів і послуг з IT-сфери на загальну суму 
в $4 млрд. Це є другим показником після експорту продукції агропромислового комплексу 
та харчової галузі і складає 4% від внутрішнього валового продукту. Хоча, у першій версії 
гайда автори зазначали, що за підсумками 2018-го експорт від української IT-сфери складе 
$4,5 млрд. Серед останніх досягнень виділяють розміщення в Києві дослідних центрів 
компаній Snapchat і Ring (дочірнє підприємство Amazon), а також поява першого 
українського єдинорога – компанії, капіталізація якої перевищила $1 млрд за п'ять років – 
сервіс для розроблення IT-проектів GitLab. Звичайно, не можна було залишити без уваги й 
інші компанії, які залучили десятки, а то й сотні мільйонів доларів інвестицій, зокрема – 
застосунок з перевірки граматики і правопису Grammarly, маркетплейс для побудови 
штучних нейронних мереж Neuromation, виробник обладнання для майнінгу криптовалюти 
Bitfury, b2b –сервіс People.ai, розробник гаджетів для домашніх тварин Petcube і багатьох 
інших. Керівник UNIT.City Макс Яковер пояснює, що під час візиту до Ізраїлю, місцеві 
менеджери вручили їм документ, в якому описувалася вся IT-екосистема країни, а українці 
натомість запропонували лише свої візитки. "Нам було трохи соромно, і ми вирішили, що 
повернемося і зробимо такий продукт, який українці б брали з собою на міжнародні заходи 
і, разом з презентацією свого проекту, представляли країну і її досягнення за останні роки, 
адже від іміджу країни також залежить успіх бізнесу", – говорить Макс Яковер. 

Які недоліки? Незважаючи на видимий прогрес, масштаби розвитку українського 
ринку інформаційних технологій поки що несумірні не тільки з ключовими західними 
гравцями, але і з так званими "IT-середняками". Наприклад, кількість R&D-центрів різних 
компаній в сусідній Польщі більш ніж в 10 більша, ніж в Україні. Але це ще півбіди, – за 
словами Макса Яковера, в ідеалі, для якісного розвитку IT-ринку, на початку має з'явитися 
величезна кількість фундаментальних асоціацій, кластерів, інкубаторів, агрегаторів, які 
могли б просувати стартапи. "В Україні є невелика мережа коворкінгу, львівський IT-
кластер, в якому більше 80 компаній і практично кожен другий айтівець у місті, кластери в 
Києві і в Харкові тільки формуються, в іншому ж – це швидше об'єднання. У нас немає 
жодного акселератора і інкубатора в класичному розумінні цих слів, а існують лише окремі 
ініціативи. Абсолютна біда з лабораторіями – їх зовсім небагато, Fabricator, VR Sensorama, 
DIY Lab ... але в цілому поговорити немапро що", – пояснює CEO UNIT.Сity. Відсутність 
організацій, які повинні розвивати IT-індустрію на ранній стадії пояснюється їх 
абсолютною збитковістю і нездатністю держави допомогти в цьому. Як наслідок, – 
інвестори і фонди хочуть вкладати гроші тільки в готові стартапи, вже з продажами і 
прибутком. З фондами, до слова, також не все гладко: якщо на ранніх стадіях стартапи 
можуть розраховувати на достатню кількість інвестиційних компаній, то в пізніх етапах 
фінансування, для яких характерні набагато більші суми, беруть участь лише кілька 
гравців. І це не кажучи вже про створення університетів і якісних освітніх майданчиків, які 
могли б готувати велику кількість сучасних фахівців для повноцінної роботи в IT-компаніях 
з першого дня. … 

 
© Костянтин Ценцура 
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Що буде з глобальною економікою  
в 2019 році 

21.02.2019 
Cвітова економіка у 2019 р., безумовно, сповільниться, частково 

через торговельну війну Трампа, проте не потрапить у рецесію, вважає 
глобальна група з управління активами Janus Henderson Investors. 

Джейн Шумейк, інвестиційний директор компанії Janus Henderson, сказала, що 
глобальна економіка має намір ввійти у період «повільного» зростання, проте ризик рецесії 
буде невеликим. Ці прогнози збігаються з оцінкою багатьох економістів, які погоджуються 
з тим, що глобальне економічне зростання сповільнюється. Про це зазначає у статті 
видання International Business Times. З іншого боку, аналітик сказала, що деякі урядові 
економісти все ще сподіваються на «м’яку посадку», а не на повну рецесію. «Безумовно, 
існує сповільнення темпів розвитку світової економіки. Я не думаю, що економіка буде 
такою ж сильною, як минулого року, – зазначила Джейн Шумейк. – Проте, ми прогнозуємо 
не рецесію, а повільне зростання», йдеться у матеріалі. Видання цитує Шумейк, яка 
зазначила, що економічне зростання у Європі стало «справжнім розчаруванням». 
«Посилення економічного спаду у Китаї, другої за величиною в світі економіці, збільшило 
стурбованість глобальною рецесією», – цитують її слова. Минулого тижня Алекс Крук з 
Janus Henderson повідомив про те, що важко побачити будь-які ознаки, що, зазвичай, 
передують глобальним економічним спадам, таким, як ті, що сповістили про велику 
рецесію 2008 року. Різкого зростання кредитування банками підприємств та споживачів не 
відбулося. Діяльність у сфері поглинань залишається слабкою, тоді як корпоративні 
капітальні витрати тільки починають відновлюватися. Крім того, темпи інфляції 
залишаються незмінними, а процентні ставки низькими. Всі ці ознаки суперечать 
класичним показникам глобального спаду, зазначає International Business Times. З іншого 
боку, ринки цінних паперів різко впали протягом більшої частини 2018 року. Всі три 
основні показники Волл-стріт увійшли у зону «ведмежого» ринку у 2018 році у відповідь на 
побоювання швидкого економічного спаду. Як зазначено у статті, лауреат Нобелівської 
премії з економіки Пол Кругман має менш оптимістичні прогнози, ніж Janus Henderson 
Investors. Минулого тижня Кругман попередив: існує значний шанс того, що світова 
економіка піде на спад або пізніше цього року або на початку наступного. Кругман вважає, 
що у 2019 році є «досить високі шанси» рецесії. Він сказав, що урядові економісти не 
знають, як реагувати у разі сповільнення економіки. Минулого тижня Європейська Комісія 
оприлюднила дані, які свідчать про те, що зростання Єврозони, сповільниться до 1,3% 
цього року з 1,9% у 2018 році, проте, до 2020 року, відновиться до 1,6%. 
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ТОП-10 главных рисков для мировой экономики в 2019 г.:  
неутешительный прогноз 

26.02.2019 

Наиболее серьезными угрозами эксперты журнала The Economist 
считают риск перерастания конфликта между США и Китаем в полно-
масштабную торговую войну, а также возможную рецессию экономики США. 

В докладе указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. Эксперты The 
Economist полагают, что в 2019 году темпы ее роста замедлятся до 2,8% (в 2018 году 
прирост составил 2,9%), а в 2020 году - до 2,6%. В реальности темпы роста могут оказаться 
даже ниже прогнозируемых, предупреждает The Economist. По мнению составителей 
рейтинга, к такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев. 
"Наряду с растущей геополитической неопределенностью существуют серьезные 
уязвимости в крупнейших экономиках, в том числе значительное долговое время в Китае, 
США и Италии, а также на развивающихся рынках. В случае плохого управления эти 
слабости могут значительно усилить спад, охлаждая мировую экономику", - говорится в 
отчете. Наиболее серьезной угрозой мировой экономике эксперты журнала считают 
возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую 
войну. Риск такого исхода эксперты The Economist назвали умеренным (интенсивность 
риска - 15 баллов), отметив, что реализация такого исхода будет иметь крайне тяжелые 
последствия. По мнению авторов, текущие переговоры властей США и Китая дают надежду 
на заключение сделки, которая позволит избежать эскалации конфликта. Однако, отмечает 
The Economist, даже в случае заключения сделки риски сохранятся, так как любое 
соглашение не сможет принудить Китай к такому реформированию торгового баланса, 
какого добиваются США. "Сохраняется также риск, что торговые конфликты в ближайшие 
годы будут обостряться и на других фронтах, ведя к сокращению объемов глобальной 
торговли, что будет иметь серьезное влияние на инфляцию, настроения в деловых кругах, 
настрой потребителей и в конечном счете на глобальный экономический рост", - говорится 
в докладе. Эксперты The Economist отмечают, что поводом для запуска рискового сценария 
может стать введение некоторыми странами масштабных импортных пошлин и 
субсидирование местных производителей для борьбы с международным 
протекционизмом. Согласно базовому прогнозу The Economist, в ближайшие два года 
экономике США удастся избежать разрушительной рецессии, хотя рост ВВП страны 
замедлится в 2019 году до 2,3%, а в 2020 году - до 1,5%. Однако эксперты предупреждают, 
что спад может оказаться гораздо сильнее из-за уязвимости финансового сектора США. 
"Благодаря долгому периоду сверхнизких процентных ставок корпоративный долг вырос 
почти до 47% от ВВП, что превышает максимум, достигнутый в ходе мирового финансового 
кризиса 2008–2009 годов. Кроме того, упало качество долга - более половины 
корпоративного долга США имеет рейтинг BBB (самый низкий инвестиционный уровень), 
а около 60% кредитов выдано без соглашений об обслуживании", - констатируют авторы. 
Замедление экономики США, по мнению экспертов, может привести к росту числа 
компаний, сокращающих объем инвестиций и численность персонала и в то же время 
испытывающих трудности с погашением долгов, а также к переоценке их рейтингов, что 
сподвигнет инвесторов сокращать вложения. Реализация такого сценария (его риск в The 
Economist оценивают как умеренный - интенсивность 12 баллов, но возможные 
последствия как тяжелые) "значительно усугубит замедление мировой экономики, так как 
многие страны пострадают от спада спроса на их товары в США и ослабления потока 
инвестиций". Ранее о том, что причиной следующего кризиса в США могут стать 
быстрорастущие рисковые долги нефинансовых компаний, предупреждали аналитики 
агентства Moody's. Главный экономист Moody’s Analytics Марк Зэнди указывал на пугающее 
сходство между субстандартными ипотечными кредитами (subprime), которые привели к 
финансовому кризису в США в 2007-2008 годах и в конечном счете к глобальному 
экономическому спаду, и нынешним рынком рисковых займов (leveraged loans) и 
"мусорных" облигаций (junk bonds). "Это самая серьезная назревающая угроза текущему 
деловому циклу", - отметил Зэнди. Объем этих рисковых займов в США, по данным Moody’s, 
достиг рекордных $1,4 трлн, а в сумме с "мусорными" корпоративными облигациями 
рисковый долг составляет примерно $2,7 трлн. 

Читать полностью >>>  
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Последствия большой сделки. Как Япония поможет Украине  
освоить европейский рынок 

26.02.2019 
Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией 

вступило в силу 1 февраля. Выгоду от нового объединения может получить и 
наша страна. Об этом пишет Елена Демина на dsnews.ua 

Благодаря соглашению в мире создана открытая торговая зона, охватывающая 635 
млн потребителей и генерирующая около трети мирового ВВП. Появление нового 
торгового блока такого масштаба не только ускорит развитие экономик его участников, но 
и позитивно отразится на глобальной экономике. 

Ответ Трампу. Появление общего экономического пространства ЕС и Японии было 
вполне прогнозируемо. Для Японии эта торговая сделка - неотъемлемый компонент 
"третьей стрелы" (так называют структурные реформы) "абэномики", которая среди 
прочего предполагает экспорт японской инфраструктуры и увеличение доли страны в 
международной торговле. С другой стороны, наращивание инвестиций в японскую 
экономику и расширение присутствия европейских производителей на быстрорастущих 
азиатских рынках отлично вписывается в стратегию ЕС "Торговля для всех", запущенную 
Евросоюзом в 2015 г. Поэтому оба подписанта соглашения были заинтересованы в 
восстановлении ослабевших экономических связей: по данным Еврокомиссии, доля 
экспорта в Японию в общем объеме поставок стан Евросоюза на внешние рынки с 1990-го 
по 2017-й сократилась более чем вдвое (с 6,9 до 3,2%). Доля японфских товаров в 
импортной корзине ЕС за это же время сжалась еще сильнее (с 12 до 3,7%). Главным 
катализатором нового импульса в торговых отношениях Брюсселя и Токио стал, 
безусловно, хозяин Белого дома. "Трамп начал атаку на систему многосторонней торговли, 
как только вступил в должность. Он вышел из объединявшего 12 стран 
Транстихоокеанского партнерства и прекратил переговоры США с Евросоюзом о 
Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которое позволило бы 
создать гигантский североатлантический общий рынок. Эти шаги встревожили Евросоюз, 
потому что он в большей степени, чем США, зависит от внешней торговли, а особенно от 
органа по урегулированию споров - Всемирной торговой организации, чьи решения 
администрация Трампа может попытаться проигнорировать. Возможно, именно из-за этой 
антиторговой повестки Трампа Евросоюз недавно заключил новое торговое соглашение с 
Японией намного быстрее, чем многие ожидали", - написал Заки Лаиди, профессор 
международных отношений Парижского института политических наук (Sciences Po), в 
своей статье на Project Syndicate. Жесткая протекционистская политика Трампа не просто 
ударила по планам других ведущих стран расширять свое присутствие на внешних рынках, 
но и стала выдавливать их с уже освоенных позиций. Для Токио одной из таких мощнейших 
удавок стало введение США в прошлом году 25%-ного тарифа на сталь и 10%-ного тарифа 
на алюминиевую продукцию. Двумя крупнейшими азиатскими экспортерами алюминиевой 
продукции в США являются Япония и Китай. Ежегодно Япония поставляла в Штаты стали 
примерно на $2 млрд, что составляло около 5% от всего японского стального экспорта. Как 
известно, заградительными тарифами Трамп пытается вывести из глубокой стагнации 
производственные мощности так называемого Ржавого пояса, о чем было обещано 
тамошним избирателям: в прошлом важнейший сталелитейный регион на Среднем Западе 
и северо-восточном побережье США уже почти полвека пребывает в экономическом упадке. 
К слову, заградительные тарифы на металл ударили и по Украине, хотя наши поставки 
металла в Штаты невелики. Проблема в другом: ограничения спровоцировали резкий рост 
поставок стали на европейский рынок. Чтобы защитить своих производителей, 
Еврокомиссия утвердила защитные меры в отношении импорта стали. С 2 февраля на 26 
видов продукции введены тарифные квоты, при превышении которых поставки 
облагаются пошлиной в 25%. Между тем на европейское направление приходится 46% всех 
экспортных поставок наших металлургов. Еще одним важным следствием запуска ЗСТ 
между Японией и ЕС является значительное снижение экономических рисков для Токио от 
Брекзита. По данным Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), к 
2017 г. суммарный объем японских инвестиций в Британию составил $153 млрд. В 
Великобритании действуют около 1000 японских компаний, это 160 тыс. рабочих мест в 
разных секторах. По сути, Британия до сих пор оставалась для японского бизнеса главным 
каналом доступа к единому рынку Евросоюза. Теперь же, после запуска ЗСТ с ЕС, японская 
продукция, даже произведенная в Великобритании, получит свободный доступ в Европу. 
Конечно, если Брекзит не пройдет по наихудшему сценарию (немедленный выход из ЕС 29 
марта 2019 г. без каких-либо соглашений о том, какими будут отношения Британии с ЕС в 
будущем). В этом случае определенные выгоды европейские эксперты прочат Германии, 
которая для Японии станет главными воротами на европейский рынок. 

"Машины в обмен на сыры". "Машины в обмен на сыры" - так иногда называют 
торговое соглашение между ЕС и Японией. Действительно, экономическое партнерство 
аннулирует практически все тарифы (99%) на поставку японских товаров на европейский 
рынок и тарифы на экспорт европейских товаров (94%) на рынок Японии. Однако 
окончательно тарифные ограничения будут сняты после восьмилетнего переходного 
периода. Переговоры об отмене оставшихся тарифов продолжаются. В исследовании, 
проводившемся по запросу Комитета по международной торговле Европейского 
парламента (опубликовано на сайте Европарламента осенью прошлого года), указывается, 
что создание открытой торговой зоны с Японией позволит ЕС "получить значительные 
торговые выгоды в таких секторах, как аграрная продукция, продовольственные товары, 
текстиль и изделия из кожи". Для Японии же ключевым моментом является отмена 10%-
ной пошлины на автомобили (с восьмилетним переходным периодом). Одной из главных 
болевых точек торговых войн этого года Bloomberg назвал желание США ввести 25%-ную 
пошлину на автомобили и запчасти из Европы, Кореи и Японии. И это несмотря на то, что, 
как сообщало Reuters в сентябре прошлого года, "президент США Дональд Трамп и 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать торговые переговоры в рамках 
соглашения, которое сейчас защищает японских автопроизводителей от дальнейших 
тарифов". Кроме товарной составляющей, соглашение охватывает и сектор услуг, причем 
услуг высокотехнологических - финансовые, страховые, телекоммуникационные, обмен 
данными. Брюссель и Токио договорились о согласовании правил корпоративного 
управления, свободном передвижении людей для осуществления профессиональной и 
предпринимательской деятельности, защите интеллектуальной собственности (авторских 
прав и патентов). "В целом это соглашение представляет самый масштабный двусторонний 
торговый договор в истории ЕС с точки зрения размеров рынка и самое большое 
соглашение о свободной торговле в современной истории. Есть и еще один момент. ЕС 
старается сделать все возможное, чтобы его технические требования становились основой 
соответствующих международных норм и стандартов. Таким образом, ЕС достаточно 
активно влияет на формирование международного регуляторного режима, к которому 
присоединяются другие страны. Речь идет о том, что ЕС фактически "экспортирует" свои 
регуляторные нормы. Об этих моментах, кстати, прямо говорится в соглашении с Японией", 
- рассказал "ВД" Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и 
политических консультаций. По расчетам экспертов Еврокомиссии, единое торговое 
пространство к 2035 г. обеспечит дополнительный рост ВВП еврозоны на 0,14% (на 34 
млрд евро), а экспорт европейских компаний в Японию вырастет на 13,2% (13,5 млрд евро). 
По информации министерства иностранных дел Японии, торговое соглашение с ЕС будет 
способствовать росту экономики Японии примерно на 1%, или на 5 трлн иен ($44 млрд), и 
поможет создать около 290 тыс. рабочих мест в стране. … 
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