
 

 

 
П’ять економічних викликів для  

нового президента 
21.05.2019 

Разом із булавою та президентськими повноваженнями Володимир 
Зеленський «успадковує» цілу низку питань в економічній сфері, які 
потребують відповідей. Про це пише Еліна Сардалова на radiosvoboda.org 

 
Чи заблокує Росія експорт нафтопродуктів до України? Чого очікувати від курсу 

гривні? Які ризики запуску ринку електричної енергії? Радіо Свобода опитало експертів щодо 
можливих кроків новообраного президента у цих напрямках. 

 
Ринок електричної енергії: чого очікувати? Ринок електроенергії має почати 

повноцінну роботу з 1 липня 2019 року. Саме тоді набувають чинності статті закону «Про 
ринок електричної енергії», зокрема, про трейдерську діяльність, двосторонні договори, 
балансуючий ринок і ринок «на добу наперед». Однак у державній енергетичній компанії 
«Укренерго» побоюються, що запуск ринку може спричинити зростання тарифів на 
електроенергію. «Серед ключових ризиків – це низький рівень конкуренції через високу 
концентрацію виробників електроенергії, що може призвести до неконтрольованого 
збільшення ціни на електроенергію в умовах відсутності належного захисту споживачів», – 
повідомили в підприємстві. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир 
Омельченко називає зростання тарифів об’єктивною реальністю, адже без нього 
запровадження ринку електроенергії неможливе. «На сьогодні для населення тарифи 
занижені. Існує така система, як перехресне субсидіювання, за рахунок промисловості, 
компанії «Енергоатом» зокрема. Треба чітко розуміти всі ризики. Якщо ми хочемо 
запускати ринок, хочемо надалі залучати інвестиції, на цій базі розвивати енергетичний 
комплекс, тоді дійсно необхідно йти на ці ризики. Якщо ми хочемо, навпаки... підводити 
ситуацію до фактично деградації комплексу, зношення всієї інфраструктури і поступово 
повного занепаду енергетики – тоді ми повинні заморозити ситуацію», – констатує 
Омельченко. На думку енергетичного експерта, команда новообраного президента мусить 
проаналізувати всю нормативно-правову базу переходу на ринок електричної енергії. «Я, 
наприклад, за введення цього ринку, щоб він був якомога прозорішим, ліберальним, але 
оцінити всі ризики і напрацювання, які зробив уряд, і прийняти рішення – це дуже складне 
завдання, яке буде необхідно зробити команді Зеленського», – каже Омельченко. 

 
Порожній бак. Чи ні? Вже 1 червня набуде чинності постанова прем’єр-міністра 

Росії Дмитра Медведєва, згідно з якою ввозити російську нафту і нафтопродукти до України 
можна буде лише на основі спеціальних дозволів. Цю ініціативу в профільному державному 
підприємстві «Укртатнафта» вже назвали загрозою енергетичній безпеці України. Однак 
Володимир Омельченко стверджує: про заборону експорту російських нафтопродуктів до 
України насправді не йдеться, адже змінилася лише процедура ліцензування: замість 
російської митниці дозволи на вивезення нафтопродуктів до України відтепер надаватиме 
тамтешнє Міністерство економічного розвитку. Таку ж думку висловив президент Центру 
глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар. Він нагадав, що російську нафту Україна 
напряму не закуповує вже тривалий час, на відміну від нафтопродуктів, зокрема 
дизельного пального. Зміни у порядку експорту нафтопродуктів у Кремлі мають на меті 
зробити його доступним лише для тих компаній, які лояльні російські владі, пояснює він. 
«Кремль хоче досягти двох цілей. Перша ціль – це залишити цей сегмент бізнесу винятково 
для лояльних собі фігур і їхніх бізнес-структур, і друга ціль – у такий спосіб генерований від 
продажу нафтопродуктів до України фінансовий потік, очевидно, за певною домовленістю, 
буде використовуватися для підтримки тих чи інших прокремлівськи налаштованих 
політичних діячів і сил на парламентських виборах», – стверджує Гончар. Водночас він 
визнає: Київ не повинен виключати ймовірність блокування експорту нафтопродуктів. 
Способом знизити ризики такого сценарію він називає диверсифікацію імпорту. «Так, це 
може обернутися певним підвищенням ціни, але, скажімо, світ клином на російському 
постачанні не зійшовся. Тому я думаю, що тут вони не досягнуть бажаного ефекту. А от 
психологічно, політично вплив, в тому числі і на президентську владу, що 
переформатувалася, в Україні це матиме. Особливо враховуючи низький рівень 
компетентності команди новообраного президента», – припускає фахівець. 

 
Ціни на газ – залежність від контексту. У період між першим і другим туром 

Київський міжнародний інститут соціології провів соціологічне опитування щодо очікувань 
виборців. З’ясувалося, що 39% опитаних очікують, що в перші ж сто днів каденції 
новообраний президент знизить тарифи на житлово-комунальні послуги (хоча тарифи – це 
компетенція уряду). Сам Зеленський у інавгураційній промові назвав тарифи 
«шокуючими». Всередині травня у компанії «Нафтогаз України» повідомили про зниження 
ціни на газ для населення цього місяця. Водночас експерт з питань енергетики Володимир 
Саприкін визнає: робити чіткі довготермінові прогнози щодо ціни на газ важко. Однак є 
ймовірність, що світова ціна на газ зросте слідом за ціною на нафту, ріст якої пов’язаний із 
загостренням відносин між Іраном та США і запровадженням антиіранських санкцій. 
Саприкін зазначає, що ціна на внутрішньому ринку газу залежить від того, на яких умовах 
Україна зможе імпортувати блакитне паливо. «Поки що прогнозувати навіть на квартал 
наперед ціну на газ неможливо, і є підстави до того, що вона може зрости. Тобто зросте ціна 
на газ на регіональному, європейському ринку, отже, Україна буде купувати за більш 
високими цінами. Така ймовірність існує, як воно буде точно – поки що ніхто не може 
прогнозувати», – додає він. Експерт нагадує, що дія поточного договору про транзит газу з 
Росії добігає кінця. Наприкінці травня в Брюсселі має відбутися черговий етап тристоронніх 
переговорів про транзит газу. 

 

 

 
 
 
Оподаткування: чи потрібні зміни? Плани новообраного президента щодо 

податкової системи в ЗМІ коментує член команди Зеленського – відповідальний за питання 
оподаткування Данило Гетьманцев. Він називає серед пріоритетів просування 
законопроекту щодо податку на виведений капітал, звільнення фізичних осіб-підприємців 
від податку в разі, якщо вони не працюють, і загальне декларування податків. Водночас 
ставку єдиного соціального внеску Гетьманцев називає «найнижчою в Європі». Виконавчий 
директор аналітичного центру CASE Україна Дмитро Боярчук вважає податок на виведений 
капітал хорошою ідеєю, хоча зазначає, що для його просування Зеленському знадобиться 
представництво в парламенті. Втім, це, за його словами, захід тимчасовий і сам по собі не 
дасть поштовху для росту економіки. «Це просто відповідь на непрацюючу судову систему і 
фактично певні можливості трактувати закон у довільному вигляді з боку податкової. В 
умовах, коли судова система не працює, можна прийняти тимчасове рішення, податок на 
виведений капітал. Але, маючи повноваження президента, краще, мені здається, не 
займатися такими порівняно дрібними речами, краще займатися системним вирішенням 
питання реформи судової системи», – каже Боярчук. При цьому, якщо Зеленський чи його 
прибічники ініціюють збільшення ЄСВ, це спровокує виїзд працівників за кордон, адже 
роботодавці радше скорочуватимуть зарплати чи людей, ніж збільшуватимуть видатки на 
оплату праці, додає експерт. У пропозиції ж загального декларування він не бачить нічого 
поганого, однак зазначає, що ініціатива повинна мати зміст. «Наприклад, у тих же 
Сполучених Штатах цікавість декларувати пов’язана перш за все з тим, що людина отримує 
податкові відшкодування. Тобто, якщо, наприклад, були витрати на якісь медичні речі, 
навчання, то людина має право отримати повернення якихось податків. В Україні теж є 
таке право, але мало хто про це знає», – говорить Боярчук. 

 
Курс гривні: між Коломойським і НБУ. Згідно з даними порталу «Мінфін», 

міжбанківський курс гривні підскочив з 26,74 за долар до 26,86 18 квітня – у той день, коли 
Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». 
З того часу курс стабілізувався, але міжнародні організації та профільні експерти не 
приховують, що фінансова стабільність залежить від долі банку, який до націоналізації 
входив до бізнес-групи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Член «Українського 
товариства фінансових аналітиків» і його представник у Громадській колегії Ради 
Національного банку Віталій Шапран, однак, не прогнозує повернення «Приватбанку» до 
колишніх акціонерів. На його думку, така процедура вимагала б залучення коштів, яких у 
екс-власників банку може й не бути. «Тут може йтися, швидше за все, про якусь торгівлю 
навколо тих сум, які вони втратили, в тому числі по bail-in, по списанню боргів пов’язаних 
осіб. І та сума претензій, із якими зараз працює сам менеджмент банку, тому що він веде 
судове переслідування позичальників, які не повернули кредити», – міркує аналітик. Він 
висловлює впевненість у тому, що мирова угода у справі «Приватбанку» можлива, якщо 
обидві сторони виявлять готовність до неї. На думку експерта, ніхто з учасників 
протистояння насправді на зацікавлений в тому, щоб «нагнітати ситуацію». Натомість 
«катастрофічним сценарієм» Шапран називає варіант розвитку подій, за якого справа 
«Приватбанку» змусить міжнародних партнерів, на кшталт МВФ, Євросоюзу і Сполучених 
Штатів, припинити підтримку України. Курс валют, за словами експерта, стабілізує як 
прогноз доброго врожаю в 2019 році (близько 72 мільйонів тонн, з яких 51 мільйон піде на 
експорт), так і облігації державної позики, яких нерезиденти викупили на 40 мільярдів 
гривень. Єдине, що може спричинити коливання на ринку – це політичні рішення, каже він. 
«Економічні фактори зараз працюють на боці України. Так, політична дестабілізація 
можлива, але тільки за умови неадекватних рішень політиків або якихось збурень, які не 
входять до периметру Національного банку», – припускає він. Водночас із публічних заяв 
Шапран робить висновок, що Володимир Зеленський не має наміру розривати співпрацю з 
МВФ, місія якого 21 травня прибуває до Києва. 
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Парубій: Указ Президента – це не тільки зневаження 
Конституції, а заведення України  

в конституційну кризу 
 

 
22.05.2019 

Голова Верховної Ради під час позачергового пленарного 
засідання Парламенту 22 травня зазначив, що серед повноважень 
Президента України немає повноважень встановлювати факт 
наявності або відсутності коаліції.  

 

«Я уважно перечитав всі повноваження Президента. Серед його повноважень немає 
повноважень встановлювати факт наявності або відсутності коаліції», - сказав він і нагадав, 
що 21 травня закінчилися консультації голів фракцій з Президентом України Володимира 
Зеленського, під час яких ставилися запитання щодо підстав для підписання Указу про 
розпуск Парламенту. Голова Верховної Ради А.Парубій підкреслив, що таких повноважень 
не має і Голова Верховної Ради України. «Існував єдиний факт, коли 17 травня  2019 р. сама 
коаліція оголосила про свій розпуск... І з цього моменту почався конституційний термін – 30 
днів для формування нової коаліції. І ми зараз перебуваємо в конституційному процесі 
формування коаліції, - уточнив він. - Я вважаю, що Указ про розпуск Парламенту суперечить 
діючій Конституції. Тому я заявив і повторюю зараз, що з цієї трибуни я буду діяти, і завжди 
діяв виключно в межах законодавчих повноважень». На переконання Голови Парламенту, 
«Указ Президента – це не тільки зневаження Конституції, а заведення України в конститу-
ційну кризу». А.Парубій зауважив, що цей указ він як Голова Верховної Ради України не 
може зупинити, як і не може зупинити Верховна Рада України. «Може тільки суд визначити 
його відповідність до Конституції України. Я знаю, що народні депутати планують подати 
заяву в Конституційний суд, і я підтримаю цю ініціативу. Я розумію, що рішення 
Конституційного суду може бути пізніше, ніж проведення самих виборів, - зазначив він. - 
Але разом з тим, я переконаний, що як Голова Верховної Ради України маю вітати 
політичну оцінку цього указу і сказати, що його автор буде нести відповідальність і перед 
законом, і перед народом України. І всьому прийде свій час. Один Президент вже починав 
свої дії з порушення Конституції». Голова Парламенту повідомив, що до нього надійшло 
звернення, де було зазначено два законопроекти для включення до порядку денного сесії. 
Згідно закону України, зазначив А.Парубій, він невідкладно підписав розпорядження про 
скликання позачергового пленарного засідання ВРУ, але паралельно – направив лист 
Президенту України із проханням уточнити, які номери законів має розглянути Парламент. 
За словами Голови Верховної Ради України, подані законопроекти опрацьовуються, один з 
них вже є зареєстрований. «Ми всіма силами допомагаємо представнику Президента 
привести у відповідність до Регламенту ці подання, вони одразу ж будуть зареєстровані, і 
тоді розпочнемо обговорення з лідерами фракцій», - сказав А.Парубій. 
 

Читати повністю >>>   
 

За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ 

Читайте також: Андрій Парубій 
порекомендував Президенту і його команді 
вивчити уроки історії >>> 
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Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є вкрай  
низька довіра громадян України до цієї інституції 

 

 
21.05.2019 

В Адміністрації Президента України відбулася зустріч 
Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами 
парламентських фракцій і груп. Під час зустрічі йшлося про 
дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого 
скликання та призначення дочасних парламентських виборів. 

«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян 
України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент 
для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати 
права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 р. не існувало коаліції», – 
заявив Президент. Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дочасних виборів. 
Вона залежатиме від того, коли Президент видасть указ про розпуск Парламенту. Також 
ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до 
чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи та 
зниження прохідного бар’єра до 3%. Крім цього, на зустрічі піднімали питання звільнення 
українців з російського полону. Володимир Зеленський запропонував провести окрему 
розмову з представниками команди попереднього Глави держави з цього питання. 
Відзначимо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Віце-президентом 
Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем. Співрозмовники 
обговорили широке коло питань співпраці між Україною та Європейським Союзом, а також 
протидію агресії Кремля на Донбасі, перспективи деокупації Криму, проведення чергового 
раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна – ЄС – Росія з підготовки до укладення 
газового контракту. «Як Президент України розраховую на подальшу підтримку Єврокомісії 
у рамках переговорного процесу між Україною, ЄC та РФ з метою укладення контракту на 
транзит російського природного газу газогонами України після 2019 р. Ми також будемо 
вдячні за солідарну позицію ЄC у питанні протидії реалізації будівництва газопроводу 
«Північний потік-2», – підкреслив Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що хотів 
би бачити Україну справжньою, а головне – цінною та рівноправною країною серед інших 
країн ЄС. Він підкреслив, що нині перед нашою державою стоїть кілька викликів, першим з 
яких є закінчення війни на Донбасі. Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 
прийняв представників Адміністрації та Конгресу США, які прибули до Києва для участі в 
церемонії інавгурації Глави держави. Володимир Зеленський подякував американській 
стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України 
й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ. «США є потужним і дуже серйозним 
партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську 
агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, – 
наголосив Президент. – Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій 
проти РФ». Володимир Зеленський також подякував США за допомогу у сфері безпеки. 
Президент додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті й демократичні реформи в 
Україні: «У нас є дуже гарний приклад – це ваша країна. Реформування України в цілому, в 
усіх галузях, відбуватиметься не після припинення вогню на Донбасі, а паралельно. Бо нам 
це потрібно. Ми хочемо стати європейською країною щодо цінностей і прозорості». …  

Читати повністю >>>    
 

За матеріалами прес-служби АПУ 

Читайте також: Володимир Зеленський 
пообіцяв міжнародним партнерам, що світ 
пишатиметься Україною >>>   
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Моє завдання – служити державі і досягти мети  
започаткованих реформ 

 

 
24.05.2019 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман залишатиметь-
ся у політиці, братиме участь у виборах до парламенту, але з метою не 
стільки залишитися у політиці, як такій, скільки мати можливість 
ухвалювати рішення, що продовжать започатковані реформи і 
дадуть можливість досягати результату. Про це Володимир Гройсман 
сказав в ефірі телеканалу «Україна». 

«Я вирішив не просто залишатися в політиці, а служити державі і додати реактивної 
сили розвитку (країни), – сказав Володимир Гройсман. – Я буду йти до парламенту, і хочу 
створити свою політичну силу, сформувати команду людей з досвідом... Політична сила 
матиме назву «Українська стратегія»… Для мене держава має велике значення». Глава 
Уряду наголосив, що в числі реформ, які треба продовжити і завершити – реформа 
медицини, подальші зміни в пенсійній системі та решта новацій, які були започатковані за 
останні три роки. На його думку, більшість змін – це початок, який потребує посилення. 
Оцінювати його зараз некоректно. Хоча, насправді, перший позитив вже є. Так, на ланці 
надання первинної допомоги, приміром, зростають зарплати лікарів. Українці мають 
контракти з лікарями. Працює програма «Доступні ліки», на старті реформа екстреної 
медицини. Продовжується формування мережі кардіоцентрів. У пенсійній системі, за 
словами Володимира Гройсмана, збережено пенсійний вік, проведено кілька перерахунків 
пенсій – в тому числі в автоматичному режимі. «Ми розуміємо, як треба вирішувати 
питання, які накопичувалися в Україні десятиліттями», – додав Володимир Гройсман. 
Відзначимо, діючий Уряд України за три роки своєї діяльності виконав ключове завдання – 
зламав тренд руйнації економіки через цілу низку об’єктивних причин, передусім зовнішню 
агресію, і забезпечив стабільність та зростання. Про це сказав Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман під час засідання Уряду. Він нагадав, що цього понеділка, 20 травня, 
він ухвалив рішення подати у відставку. І сьогодні, 22 травня, відповідна заява буде подана 
до Верховної Ради України. «Минулі три роки були важкими. Нам доводилося вирішувати 
складні і часом безпрецедентні проблеми. І ми завжди намагалися знайти правильні 
рішення. Одним з головних завдань, з яким ми впоралися, ми змінили тренд – від руйнації 
до зростання економіки. Ми почали рухатися, впроваджувати зміни», – сказав Глава Уряду. 
За його словами, три роки – це значний термін, але він недостатній, аби повністю зняти 
проблеми, які накопичувалися в країні десятиліттями. «Але ми маємо стабільність, 
економіка зростає. Валютні резерви досягли максимуму і дорівнюють 20 млрд дол. Ми 
втричі збільшили мінімальну зарплату, вдвічі – середню. Це початок, і ми маємо план, яким 
чином досягти подальших цілей», – сказав Володимир Гройсман. Він підкреслив, що перед 
країною стоять багато загроз – і в безпековому секторі, і в енергетиці. «Де б я не був, для 
мене Україна – не просто місце на карті. Попереду багато завдань. У мене є своє бачення 
майбутнього. Я вірю в те, що робив досі, і все буду робити, аби боротися за успіх України», – 
наголосив Володимир Гройсман. Нагадаємо, український Уряд і український Парламент 
мають час і шанс схвалити потрібні рішення, які дозволять не тільки змінити систему 
ухвалення рішень, а й надати реактивний злет українській економіці. Про це з трибуни 
Верховної Ради України сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він взяв 
слово після заяви фракції «Народний фронт» про вихід із коаліції і про старт дискусій щодо 
формування нової парламентської коаліції. Глава Уряду подякував всім парламентарям, які 
працювали п’ять років в інтересах держави, брали на себе відповідальність за країну і 
ухвалювали потрібні країні рішення. «На долю коаліції випало прийняття непростих і 
важких рішень. Тоді вибір був такий: або приймати рішення, які забезпечать стабільність, 
які змінять стару зламану систему, або відмовитися від відповідальності й перейти в 
опозицію. Рішення було ухвалено відповідально, – сказав Володимир Гройсман. – І тепер 
постало питання – а що далі? Ми маємо змінити систему ухвалення рішень. Ми маємо бути 
швидкими, мобільними і максимально якісними. Не можна витрачати роки на один закон. 
Порядок денний, який ми маємо визначити на перспективу, має бути реалістичним, 
сильним і здатним пришвидшити процеси, які відбуваються в державі». Глава Уряду 
наголосив, що діючий Парламент і Уряд працюватимуть до наступних парламентських 
виборів. Саме тому питання порядку денного співпраці набувають особливого значення. В 
числі таких питань – депутатська недоторканність, продовження реформи децентралізації, 
посилення виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС. «Децентралізація – це 
повноваження людей. Європейська інтеграція – це важливо для України і українців. 
Європейські стандарти зроблять життя людей кращим. Дорожня карта інтеграції є! Давайте 
змінимо систему (ухвалення рішень) і за тиждень ухвалимо потрібні закони, дамо 
реактивний злет українській економіці», – сказав Володимир Гройсман. За його словами, 
час для здійснення необхідних кроків є навіть в період до виборів. «У нас є вікно 
можливостей. Ми маємо в це повірити. І або ми реалізуємо ці можливості для зміцнення 
України, або це знов стане етапом втрати можливостей. Давайте змінимо країну за ці 5 
місяців. Досвід у нас є, – додав Прем’єр-міністр. – Україна – наш дім. І завдяки ухваленню 
потрібних рішень слава України буде чута по всьому світу». 
 

Читати повністю >>>   
За матеріалами прес-служби КМУ 

Читайте також: Звіт про хід і результати 
виконання Програми діяльності КМУ у 2018 р. 
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За 100 днів роботи в Реєстр корупціонерів внесено  
відомості стосовно 1482 осіб 

14.05.2019 

Минає 100 днів, відколи на сайті Національного агентства розпочав 
роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані 
з корупцією правопорушення.  

В Реєстр внесено відомості стосовно 1482 осіб, всього в Реєстрі понад 25 000 записів 
стосовно осіб які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією порушення. Особливість 
Реєстру полягає в основних принципах його функціонування: зручність, прозорість, 
доступність. Саме їх запровадження дало можливість вивести взаємодію між державою та 
громадянами на новий, вищий рівень, створити сприятливі умови суб’єктам бізнесу в 
частині скорочення часу (до 5 хвилин) на отримання довідки про наявність/відсутність 
відомостей про них у вказаному Реєстрі. Для цього передбачена функція самостійного 
безоплатного отримання фізичними та юридичними особами - учасниками публічних 
закупівель вищевказаної інформаційної довідки, чим виключено корупційну складову. З 
початку роботи Реєстру самостійно сформовані та отримані фізичними/юридичними 
особами 19680 таких довідок. Водночас Національне агентство  надало 363 витяги з 
Реєстру за зверненням  в установленому порядку фізичних осіб. Всього з початку роботи 
Реєстру опрацьовано 3350 електронних копій судових рішень, на підставі яких до Реєстру 
внесено відомості стосовно: 1398 осіб, які судом визнані винними та притягнуті до 
кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень; 84 особи, яких притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності за вчинення пов’язаних з корупцію правопорушень. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАЗК 
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Пенсійний фонд скоротить кількість своїх  
відділень по країні 

16.05.2019 

Пенсійний фонд України планує скоротити кількість своїх відділень по 
країні з 600 до 55, заявив під час круглого столу в профільному 
парламентському комітеті голова правління ПФУ Євген Капінус. 

"Це означає, що у нас залишаться головні управління на рівні областей, і ці 
управління займатимуться всім спектром питань, які будуть на порядку денному 
Пенсійного фонду", - сказав він. Наразі не планується змінювати структуру відділень фонду 
у Луганській і Донецькій областях: вони працюватимуть в колишньому режимі. Відзначимо, 
15 травня у Пенсійному фонді України відбулись установчі збори з формування нового складу 
Громадської ради при Пенсійному фонді України. До складу новообраної Громадської ради 
при Пенсійному фонді України увійшло 11 представників інститутів громадянського 
суспільства. Також, проведено перше засідання Громадської ради при Пенсійному фонді 
України, на якому обрано Голову Громадської ради – Денісову Оксану Василівну та двох 
заступників Голови – Білоуса Леоніда Васильовича та Рожило Ярослава Олександровича. 
Нагадаємо, 11 травня у Пенсійному фонді України під час засідання круглого столу відбулось 
обговорення проекту Антикорупційної програми Фонду та його органів на 2019-2020 роки. 
Серед учасників зібрання – представники інститутів громадянського суспільства й фахівці 
Пенсійного фонду. Заступник Голови правління відомства Ірина Ковпашко наголосила, що 
при розробці програми враховувались завдання, визначені Стратегією модернізації та 
розвитку Фонду, які в тій чи іншій мірі сприяють мінімізації корупційних ризиків, а окремі 
заходи повністю ліквідують умови їх виникнення. Насамперед, це стосується забезпечення 
обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду, організації управління 
та контролю у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування. Учасники засідання круглого столу висловили свої пропозиції та зауваження 
до окремих пунктів програми, які будуть враховані у даному документі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

 
Мінфін: Державна податкова служба  

офіційно зареєстрована 
17.05.2019 

Державна податкова служба України отримала реєстрацію як 
юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських організацій на основі документів. 

"Cлужба отримала код ЄДРПОУ 43005393, що знаходиться за адресою: Львівська 
площа, 8 у м. Києві, а її керівником є Сергій Верланов. Така подія є продовженням реалізації 
дій Уряду з реформування Державна фіскальна служба України шляхом її поділу на 
Державну податкову та Державну митну служби. Державну фіскальну службу України 
переведено у статус припинення, що є обов`язковим в рамках поділу. При цьому, для 
забезпечення виконання функцій, Державна фіскальна служба України продовжуватиме 
реалізовувати відповідні повноваження до створення Державної митної служби України та 
повного старту роботи вже створеної Державної податкової служби України", - йдеться в 
повідомленні Мінфіну. Відзначимо, раніше Державний реєстратор призупинив реєстрацію 
Податкової служби як юридичної особи. Про це повідомив держреєстратор Шевченківської 
РДА в Києві  Віталій Желінський. Желінський призупинив процедуру реєстрації Державної 
податкової служби, посилаючись на те, що Державна фіскальна служба, правонаступником 
якої буде Податкова, на сьогодні не перебуває в стані ліквідації в зв'язку з реорганізацією 
відомства шляхом його поділу. Нагадаємо, Кабінет Міністрів призначив Сергія Верланова 
Головою ДПС як переможця конкурсу на посаду Голови ДПС. Конкурс був оголошений 20 
березня ц.р. Кабінетом Міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби 
України розпорядженням №163. «Податкова служба потребує прозорості та відкритості, як 
і митна служба. Завдання стоїть – організувати європейську службу: відкриту, прозору та 
доброзичливу до бізнесу», – зазначив під час засідання Уряду Прем’єр-Міністр України 
Володимир Гройсман. В свою чергу, в.о. Голови ДФС Олександр Власов повідомив, що 
наступними кроками після призначення очільника ДПС мають стати реєстрація ДПС як 
юридичної особи, переведення працівників ДФС до Державної податкової служби (не 
менше 30% штатної чисельності) та прийняття Кабінетом Міністрів України 
розпорядження про початок роботи нової структури. «Ми  очікуємо не лише процесу 
розділення, що було вимогою МВФ, а й продовження реформування. Це надзвичайно 
важкий, відповідальний процес, адже податковий блок забезпечую понад 49% всіх доходів 
держбюджету і 57% – зведеного. Водночас, це і надзвичайно цікавий процес. Ми 
знаходимося в постійному контакті з бізнесом і весь цей час прислухалися, 
консультувалися і, більше того, виконували вимогу бізнесу», – наголосив Олександр Власов. 
Нагадаємо, що конкурс на посаду очільника ДПС проводила Комісія з питань вищого 
корпусу державної служби. Він складався з трьох етапів, був відкритим для громадськості, у 
процесі перевірки та оцінювання робіт брали участь українські та іноземні експерти. 

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

 
В.о. голови Державної служби зайнятості  

обрали запобіжний захід 
20.05.2019 

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям Державної 
служби зайнятості та посереднику, затриманим у п’ятницю  під час 
отримання 480 тисяч гривень від підприємця. 

В.о. голови Державної служби зайнятості Печерський суд Києва обрав запобіжний 
захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 20 млн. грн. Заступнику керівника 
управління Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді арешту з 
можливість внесення застави у 9,6 млн. грн. Посередник на час слідства перебуватиме під 
цілодобовим домашнім арештом. Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у 
місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції та 
процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону 
задокументували діяльність злочинної групи керівництва та службових осіб Державної 
служби зайнятості України. За даним слідства, службові особи Державної служби зайнятості 
налагодили схему із систематичного вимагання та одержання коштів у вигляді «відкатів» 
від суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснювали будівельні та ремонтні роботи 
центрів зайнятості в регіонах, зокрема Житомирського міського центру зайнятості. Так на 
його будівництво було укладено договір на 33 млн грн. Частину з цих коштів підприємець 
мав заплатити у якості «подяки» за можливість будувати. Під час досудового слідства було 
задокументовано кілька епізодів отримання коштів через посередника. 16 травня 
відбулось отримання посередником 480 тис. грн., які вже 17 травня мали розподілятись між 
службовими особами Державної служби зайнятості у Києві. Передача коштів відбувалась у 
службовому кабінеті голови Державної служби зайнятості. Двоє службових осіб та 
посередник були затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу 
України. Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, повідомили їм про підозру 
у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 
190 Кримінального кодексу України). Санкції вказаної статті передбачають покарання у 
вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років. Досудове розслідування триває. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dbr.gov.ua 
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Суд запретил выезд из Украины 180 чиновникам после проведения  
парламентских и президентских выборов 

18.05.209 

Окружной административный суд Киева открыл производство по 
иску о запрете после проведения парламентских и президентских выборов 
выезда из Украины топ-чиновников (всего 180 лиц).  

"Окружной административный суд Киева открыл производство по иску к 
Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной 
пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов 
выезда из Украины топ-чиновников. Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного 
искового производства без уведомления участников дела", - сообщила пресс-служба суда в 
пятницу. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Нацполиции 
Украины относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и 
непротиводействия организованной преступности лицами, занимающими политические 
должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления. 
Он также просит признать противоправной бездеятельность СБУ по непроведению всех 
мер для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной 
преступности этими лицами. Среди третьих лиц в иске, кроме президента Украины Петра 
Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира 
Гройсмана, указано более 50 народных депутатов фракции "Блок Петра Порошенко", более 
40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи 
Верховного суда и члены Высшей квалификационной комиссии судей (всего 180 третьих 
лиц). В сообщении не указана фамилия истца. Как известно, 17 апреля в суд поступил иск 
экс-нардепа Давида Жвании с просьбой запретить чиновникам, в том числе судьям 
Верховного суда, выезжать за границу в течение одного года после проведения выборов. 
Ранее Окружной админсуд Киева открыл производство по иску журналиста Александра 
Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за 
границу в течение года после проведения парламентских и президентских выборов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
 

 
 

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів 
низки іноземних держав 

16.05.2019 

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів 
низки іноземних держав: Вірменія, Хорватія, Північна Македонія, Польща, 
Болгарія, Аргентинської Республіки. 

Під час бесіди з Послом Республіки Вірменія в Україні йшлося про необхідність 
активізації політичного діалогу. Було позитивно відзначено створення Групи дружби з 
Україною у Національних Зборах Вірменії як важливого інструмента міжпарламентського 
діалогу. Окрему увагу було приділено питанням поглиблення двосторонньої торговельно-
економічної співпраці, зокрема відновленню діяльності Спільної міжурядової українсько-
вірменської комісії з питань економічного співробітництва. Президент подякував Послу 
Республіки Хорватія за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету 
України, а також вагому політичну, гуманітарну і експертну допомогу, яку Загреб надає 
Україні на двосторонньому рівні та в рамках міжнародних організацій. Петро Порошенко 
висловив сподівання на продовження активного двостороннього політичного діалогу між 
Україною та Хорватією з метою реалізації вагомого потенціалу українсько-хорватського 
партнерства в усіх сферах. Головна увага під час зустрічі з Послом Республіки Північна 
Македонія зосереджувалась на важливості збереження позитивної динаміки 
двостороннього діалогу, зокрема проведення ближчим часом в Україні чергових засідань 
Міжурядової українсько-македонської комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва та Спільного комітету з імплементації Угоди про вільну торгівлю між 
Україною та Республікою Північна Македонія. Глава держави відзначив зростання 
двостороннього товарообігу, який з початку 2019 року зріс у понад 5 разів. Президент 
України висловив також задоволення завершенням підготовки до підписання Угоди про 
умови взаємних поїздок громадян, що вже найближчим часом дозволить громадянам обох 
країн безперешкодно та без регулярних продовжень дії безвізового режиму подорожувати 
до України і Північної Македонії. Спілкуючись з Послом Польщі в Україні, Глава держави 
подякував польській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної 
цілісності України та висловив сподівання на збереження традиційно активного 
політичного діалогу на найвищому рівні у майбутньому. Обговорювались також шляхи 
посилення двосторонньої взаємодії на євроатлантичному напрямку та у сфері енергетичної 
безпеки. Під час зустрічі з Послом Республіки Болгарія співрозмовники висловили 
задоволення високою динамікою двостороннього політичного діалогу, а також реалізацією 
низки конкретних взаємовигідних проектів, зокрема у сфері транспорту та енергетики. 
Президент України подякував Софії за оздоровлення 300 українських військовослужбовців 
на базі болгарської Військово-медичної академії протягом найближчих двох років в рамках 
Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації, де Софія має статус провідної країни. 
Значну увагу співрозмовники присвятили питанням культурно-гуманітарного 
співробітництва між Україною та Болгарією. Президент України подякував за 
конструктивний діалог з Болгарією стосовно імплементації  Закону України «Про освіту», 
який може стати гідним європейським прикладом врегулювання чутливого питання між 
справжніми друзями. Під час бесіди з Послом Аргентинської Республіки обговорено питання 
подальшої активізації політичного діалогу, перспективні напрями розвитку двосторонньої 
співпраці в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також розширення 
договірно-правової бази українсько-аргентинських відносин. У цьому контексті Президент 
України наголосив на необхідності здійснення обміну візитами високого рівня та 
підкреслив важливість проведення в Буенос-Айресі у цьому році чергового засідання 
Міжурядової українсько-аргентинської комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва. 

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

 

 
 
 
 
 

https://www.pfu.gov.ua/1637461-u-pensijnomu-fondi-ukrayiny-sformovano-novyj-sklad-gromadskoyi-rady-2/
https://www.pfu.gov.ua/1637461-u-pensijnomu-fondi-ukrayiny-sformovano-novyj-sklad-gromadskoyi-rady-2/
https://www.pfu.gov.ua/1628894-gromadskist-obgovoryla-proekt-antykoruptsijnoyi-programy-pensijnogo-fondu-ukrayiny/
https://www.pfu.gov.ua/1628894-gromadskist-obgovoryla-proekt-antykoruptsijnoyi-programy-pensijnogo-fondu-ukrayiny/
https://www.unian.ua/economics/finance/10551810-pensiyniy-fond-skorotit-kilkist-svojih-viddilen-po-krajini.html
https://ukranews.com/ua/news/631310-derzhreyestrator-pryzupynyv-reyestratsiyu-podatkovoyi-sluzhby
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/377523.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/377523.html
http://finbalance.com.ua/news/minfin-derzhavna-podatkova-sluzhba-ofitsiyno-zarestrovana
https://dbr.gov.ua/news/aresht-z-mozhlivistyu-vnesennya-zastavi-u-20-mln-grn-vo-golovi-derzhavnoi-sluzhbi-zaynyatosti-obrali-zapobizhniy-zakhid
http://www.fixygen.ua/news/20190518/okruzhnoj-sud.html
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-prijnyav-virchi-gramoti-u-posliv-nizki-in-55359
https://epo.org.ua/
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
http://sfs.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index


 

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

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ) 
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. МІЖДЕРЖАВНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Організації зі структури ООН реалізують 12 проектів міжнародної  
технічної допомоги кошторисною вартістю $ 46 млн 

 

15.05.2019 

В Києві відбулось перше засідання Керівного комітету високого 
рівня із впровадження Рамкової програми партнерства між Урядом України 
та ООН на 2018-2022 роки. 

У рамках засідання учасники обговорили результати першого року впровадження 
Рамкової програми партнерства, а також окреслили головні напрямки співробітництва на 
2019 рік. Рамкову програму партнерства між Урядом України та ООН на 2018-2022 роки 
було укладено 30 листопада 2017 року. Орієнтовний загальний обсяг ресурсів, які було 
передбачено залучити на реалізацію Рамкової програми становить $675 млн. Допомога ООН 
в рамках програми надається за такими напрямами партнерства, як: Стале економічне 
зростання, навколишнє середовище і зайнятість; Рівний доступ до якісних та інклюзивних 
послуг і соціального захисту; Демократичне врядування, верховенство права і громадська 
участь; Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Сході. 
“Дякую ООН та її структурам за підтримку і допомогу Україні, адже такої гібридної війни ще 
не зазнавала жодна країна світу. Внаслідок фактичної військової, економічної, соціальної 
агресії Росії проти України ми втратили понад 7% території, понад 20% економіки у 2014 
році та за 6 років отримали 1,7 млн переміщених осіб, 300 тисяч інвалідів, 13 тисяч вбитих. 
Сьогодні Україна вкладає 5% ВВП країни в безпеку і оборону, щоб захистити і зберегти 
найдорожче - життя та безпеку  громадян, мир у Європі та світі",- підкреслив Степан Кубів. 
Учасники засідання також наголосили на суттєвій ролі структур ООН щодо ініціювання та 
консолідації гуманітарної та технічної допомоги Україні. Так, ООН здійснює координацію 
діяльності міжнародних та національних гуманітарних організацій, проведення аналізу 
потреб, планування та надання гуманітарної допомоги. Під керівництвом ООН було 
мобілізовано донорську гуманітарну допомогу на суму  $460 млн. Завдяки цьому, 
гуманітарним партнерам України вдалося надати гуманітарну допомогу мільйонам людей, 
постраждалим від воєнного конфлікту на сході України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЕРТ 

 
НАТО обіцяє розширити військову  

підтримку України 
23.05.2019 

Новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в 
Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку 
України. Про це пише телеканал новин "24". 

Під час прес-конференції за підсумками засідання військового комітету альянсу, яка 
транслювалася на YouTube NATO News, Уолтерс уточнив, що мова йде про продовження 
навчання військ та про розширену співпрацю з метою захисту території України. "Що 
стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильне 
співробітництво у сфері навчання, яке у нас було в останні роки", – заявив він. У свою чергу 
голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч 
з колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком, який 
був звільнений президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, альянс 
підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в 
оборонній сфері. Генерал Військово-повітряних сил США Тод Уолтерс став новим 
головнокомандувачем НАТО в Європі 3 травня. До цього він був головнокомандувачем ВПС 
в Європі та Африці. Раніше посол України у США Валерій Чалий обговорив можливості 
збільшення видатків американського бюджету на безпеку й оборону України з головою 
комітету з питань асигнувань Сенату США Роєм Блантом. Нагадаємо, країни-члени НАТО 
збільшують власні внески до низки Трастових Фондів (ТФ) задля підтримки України. Як 
інформує РБК-Україна, про це зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Зокрема, 24 квітня віце-
прем'єр зустрілась із керівником проектів Трастових фондів НАТО Фредеріком Пежо. 
Обговорювались ТФ із роззброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної 
реабілітації військовослужбовців, поранених в АТО, тощо. "НАТО й надалі підтримуватиме 
Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до 
цільових фондів", - наголосив Пежо. Він додав, що буде продовжено до 2021 року роботу 
Трастового Фонду з медичної реабілітації військовослужбовців. Також буде виділено кошти 
на реалізацію низки проектів. Одним із таких стане передача від Агенції НАТО з підтримки 
та постачання (NSPA), спеціального автобуса для реабілітаційного центру для 
військовослужбовців на спортивно-навчальній базі Міноборони "Тисовець". Автобус 
обладнаний для комфортного транспортування поранених бійців. Також буде передане 
медичне обладнання для військового шпиталю в місті Ірпінь.  … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

 
 ЄВРОПА 
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 

 
 

ЄС продовжив мандат місії EUAM в Україні  
іще на два роки 

13.05.2019 

Європейський союз продовжив мандат Дорадчої місії ЄС в Україні 
(EUAM) до 31 травня 2021 року. Про це йдеться у резолюції Ради міністрів 
ЄС, повідомляє портал glavcom.ua 

«Сьогодні рада ЄС продовжила мандат EUAM в Україні до 31 травня 2021 року. Вона 
також ухвалила бюджет у 54 мільйони євро на наступні два роки, із його зростанням більше 
ніж на 25 відсотків, що відображує інтенсифікацію дій цієї місії, включаючи шляхом 
встановлення другого мобільного підрозділу, який буде розгорнутий на Сході та 
південному Сході України», - йдеться у документі. У повідомленні нагадується, що головним 
завданням EUAM в Україні є підтримка України у розвитку надійних, підзвітних та 
ефективних служб безпеки для зміцнення верховенства права. Цей процес спрямований на 
відновлення довіри громадян України до їх цивільних служб безпеки. Місія ЄС підтримує 
реформи цивільного сектору безпеки, у тісній взаємодії з поліцією та іншими правоохорон-
ними органами та юридичними службами, зокрема, з офісом (Генерального) прокурора. 
Місія надає стратегічні поради українській владі та підтримує її шляхом надання 
практичних дій з тренування персоналу. Місія ЄС в Україні, за повідомленням, має п’ять 
пріоритетів, зокрема, кадровий менеджмент, кримінальні розслідування, громадський 
порядок, цивільна поліція та розділ повноважень. Наприклад, EUAM в Україні допомогла в 
імплементації нової концепції охорони громадського порядку, і зараз виконує дорадчу 
роботу у реформі сектору безпеки та парламентського нагляду, які виходять з закону 
України про національну безпеку, що був ухвалений у червні 2018 року. Документ нагадує, 
що EUAM в Україні це неозброєна дорадча цивільна місія із штаб-квартирою в Києві та 
відділеннями у Львові, Харкові та Одесі. Місія виконує проекти по всій країні. Вона була 
заснована 22 липня 2014 року та розпочала оперативну діяльність з 1 грудня 2014 року. 
Наразі місія налічує 300 співробітників.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Уряд затвердив План заходів щодо фінансування та реалізації  
Дунайської транснаціональної програми 

15.05.2019 

Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з виконання Угоди 
про фінансування Дунайської транснаціональної програми. Про це було 
повідомлено на офіційному Урядовому порталі. 

В результаті впровадження цього плану, уряд очікує на реалізацію не менш як 20 
спільних з ЄС проектів, що були відібрані в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону. 
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко наголосив, що реалізація плану дозволить активно розвивати громади 
Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької і Одеської областей. "Передбачається 4 
напрямки проектів: "Інноваційність та соціальна відповідальність", "Навколишнє 
середовище та культурна відповідальність", "Покращення інфраструктурних зв’язків та 
енергоефективність", "Ефективне урядування в Дунайському регіоні". Реалізація проектів 
зміцнить міжрегіональне та транскордонне співробітництво і партнерство у сферах 
розвитку транспортної інфраструктури, енергетики, підприємництва, комунікаційних 
мереж, культури, освіти, туризму, охорони здоров’я тощо", - заявив Віце-прем’єр-міністр. 
Нагадаємо, 19 вересня 2018 року Україна ратифікувала Угоду про фінансування Дунайської 
транснаціональної програми. Прийняття цього рішення дало змогу отримати фінансування 
в розмірі 5 млн євро на здійснення спільних з ЄС проектів в рамках Стратегії ЄС для 
Дунайського регіону. Угода про фінансування Дунайської транснаціональної програми була 
підписана Україною в грудні 2017 року. 

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

 

Росію не повернули в ПАРЄ, але ризик  
дуже великий - Ар’єв 

17.05.2019 

Росію не повернули в Парламентську асамблею Ради Європи, тому що 
це неможливо зробити без внесення змін в регламент ПАРЄ. Про це заявив 
глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв. 

"Рішення приймає тільки ПАРЄ, а не Комітет міністрів. Урядова складова не вирішує 
за парламентську. Але сьогодні у Гельсінкі більшість міністрів закордонних справ членів 
Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ", - пояснив Ар’єв на своїй сторінці у Facebook. 
Він зазначив, що для повернення Росії необхідно ухвалити ще два рішення: на 
регламентному комітеті ПАРЄ 3 червня і під час голосування на парламентській сесії 25 
червня. "Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція 
ослаблена і ситуацією в ВР (неважливо, розпуск чи без коаліції - все погано), і повною 
відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає 
свою булаву. Ті, хто просуває повернення РФ в ПАРЄ спираються саме на це - досі нам 5 
років вдавалося ефективно тримати позиції", - написав Ар’єв. Нагадаємо, міністри 
закордонних справ країн-членів Ради Європи ухвалили рішення, сприятливе для повернення 
російської делегації у ПАРЄ. При цьому у самому документі немає згадки "Росії". 

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

  

Підтримка та партнерство з Україною є беззаперечним пріоритетом для ЄС, –  
зустріч Глави Уряду з Єврокомісаром з питань торгівлі 

20.05.2019 

Підтримка та партнерство з Україною є беззаперечним пріоритетом 
для Європейського Союзу, і ЄС сподівається на продовження курсу реформ, 
які вже приносять результат.  

«Що б не трапилося, ви маєте знати, що ЄС – це партнер та друг України. Під Вашим 
керівництвом Уряд провів багато реформ, які очевидні для нас. Наші торгові відносини 
насправді зростають. Важливо, аби Україна продовжувала реформи – в контексті Угоди про 
асоціацію з ЄС, в контексті програм співпраці з МВФ, – сказала Європейський комісар з 
питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом під час зустрічі з Прем’єр-міністром України, яка 
відбулася в Києві.. – Я хочу запевнити: підтримка і партнерство з Україною – це незмінний 
шлях». У свою чергу Глава Уряду зазначив, що у нас великий і важливий порядок денний 
роботи. «Наші відносини розвиваються добре, але нам потрібно прискорюватися. Ми 
забезпечили макрофінансову стабільність, і це говорить про те, що питання взаємної 
торгівлі має для нас величезне значення. Я радий зустрічі і радий тому, що ми йдемо 
спільним шляхом», – додав Прем’єр-міністр. Нагадаємо, що ЄС є торговим партнером номер 
один для України.  Частка ЄС у загальному експорті товарів з України перевищує 42%. 
Наразі сторони обговорюють можливості розширення торгових відносин і внесення 
відповідних змін до Угоди про асоціацію та Угоди про вільну торгівлю, які будуть 
взаємовигідні і Україні, і Євросоюзу. 
 

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

Читайте також: Україна не використала 8 
мільярдів євро допомоги від ЄС >>> 

 

Східне партнерство виходить на 
 новий рівень співпраці 

23.05.2019 

У Львові завершилося засідання робочої групи Генеральних 
секретарів парламентських адміністрацій Східного партнерства. Про 
цеповідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України. 

В заході взяли участь перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради – 
керуючий справами Петро Боднар, Генеральний секретар парламенту Грузії Гіві Міканадзе 
та Генеральний секретар парламенту Республіки Вірменія Тігран Галстян. Учасники 
регіональної мережі обговорили питання щодо посилення ролі парламентів східного 
партнерства, обміну досвідом та напрацюваннями кожною країною, якими можна 
поділитися в рамках регіональної співпраці. Генеральний секретар парламенту Грузії Гіві 
Міканадзе запропонував залучити до мережі Польщу та Швецію, які були ініціаторами 
східного партнерства. Перші перемовини, за його словами, показали, що така співпраця 
можлива і має взаємний інтерес. «Наступний крок – це співпраця між мережею і 
секретарями Ради Європи», - зазначив він. Зустріч, на якій буде розглянуто питання 
взаємодії Європейського Парламенту і країн Східного партнерства, ймовірно відбудеться в 
Брюсселі 2020 року. Грузія також запропонувала посилити контакти між парламентськими 
адміністраціями як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях. На Львівській 
зустрічі представили веб-сайт, на якому буде висвітлюватись діяльність як дослідницької 
мережі парламентів Східного партнерства, так і кожної країни. Перший заступник 
Керівника Апарату Верховної Ради – керуючий справами Петро Боднар поділився 
успішними проектами Українського Парламенту. По-перше, зазначив він, у Верховній Раді 
запустили електронний документообіг для забезпечення більшої відкритості та 
підзвітності. «Цей процес буде завершений вже восени», - сказав він. По-друге, у Верховній 
Раді створено освітній центр, завдяки якому Парламент стане більш відкритим і 
зрозумілим для всіх громадян. «Частіше будуть запрошувати дітей і студентів, щоб вони 
ставали політично грамотнішими і розуміли процеси, які відбуваються в суспільстві», - 
зазначив П.Боднар і повідомив, що у липні для цього відкриють освітній клас. Перший 
заступник Керівника Апарату повідомив присутнім, що для запровадження освітнього 
центру було використано досвід Британії та інших країн. 

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

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ad3c844b-1ab6-4069-8f5d-e5ac228f2715&title=OrganizatsiiZiStrukturiOonRealizuiut12-ProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiKoshtorisnoiuVartistiu-46-Mln
https://www.rbc.ua/ukr/news/nato-uvelichivaet-vznosy-trastovye-fondy-1556144336.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/nato-uvelichivaet-vznosy-trastovye-fondy-1556144336.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2706271-nato-obicae-rozsiriti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html
https://glavcom.ua/news/jes-prodovzhiv-mandat-misiji-euam-v-ukrajini-ishche-na-dva-roki-593227.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1800472-uryad-zatverdiv-plan-zakhodiv-schodo-finansuvannya-ta-realizatsiyi-dunayskoyi-transnatsionalnoyi-programi
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/05/17/7096304/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/05/17/7096304/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/05/17/7096304/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/05/17/7096312/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/pidtrimka-ta-partnerstvo-z-ukrayinoyu-ye-bezzaperechnim-prioritetom-dlya-yes-zustrich-glavi-uryadu-z-yevrokomisarom-z-pitan-torgivli
https://www.unn.com.ua/uk/news/1800633-ukrayina-ne-vikoristala-8-milyardiv-yevro-dopomogi-vid-yes
https://www.unn.com.ua/uk/news/1800633-ukrayina-ne-vikoristala-8-milyardiv-yevro-dopomogi-vid-yes
https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/171717.html
http://eubam.org/
http://www.danube-region.eu/
http://assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
https://europa.eu/european-union/index_en
http://eap-csf.eu/civil-society-forum/


 

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

 

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

Україна і Великобританія провели військові  
тренування у Чорному морі 

 

13.05.2019 

Ракетний катер "Прилуки" Військово-морських сил України провів 
низку тренувань в акваторії Чорного моря з кораблем "Echo" Королівського 
Військово-Морського Флоту Великої Британії. 

"У ході спільного тренування український ракетний катер і британський корабель 
виконали завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони, а 
також провели тренування зі зв’язку у відповідності до стандартів НАТО", - йдеться в 
повідомленні. Також зазначається, що до тренувань залучався гелікоптер морської 
авіаційної бригади. "Морський багатоцільовий вертоліт Мі-14 виконував завдання щодо 
висвітлення надводної обстановки в районі тренувань", - додали у Генштабі ЗСУ. ... 

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

 
Заступник Міністра Олена Зеркаль прийняла Посла  

Фінляндії в Україні Юху Віртанена 
21.05.2019 

Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської 
інтеграції України Олена Зеркаль прийняла Посла Фінляндії в Україні Юху 
Віртанена у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії в Україні. 

У ході зустрічі відзначено високий рівень українсько-фінляндського співробітництва 
та наголошено на важливості поглиблення двосторонньої взаємодії, зокрема у контексті 
головування Фінляндії у Раді ЄС з 1 липня 2019 року. Олена Зеркаль висловила вдячність 
Фінляндії за допомогу у проведенні системних реформ в Україні, насамперед у сферах 
енергоефективності та реформування шкільної освіти, та побажала Послу Фінляндії успіхів 
у його подальшій професійній кар’єрі. 

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

 
Україна та Норвегія запускають пряме  

авіаційне сполучення 
21.05.2019 

У жовтні 2019 р. відкриється прямий авіарейс між столицями України 
та Норвегії. Про це повідомив Посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк, 
передає служба новин порталу uatv.ua 

“Важливим результатом українсько-норвезького діалогу з питання налагодження 
прямого авіасполучення між Україною та Норвегією стало оприлюднене сьогодні рішення 
авторитетної європейської авіакомпанії “Скандинавські авіалінії” (SAS) щодо 
започаткування у жовтні 2019 року прямого авіарейсу Київ-Осло“, – сказав він. Таке 
рішення є показником зміцнення українсько-норвезьких відносин упродовж останніх років. 
За словами дипломата, відкриття прямого авіасполучення між країнами повинне ще більше 
посилити нашу співпрацю. Також В’ячеслав Яцюк подякував керівництву авіакомпанії SAS і 
компанії-оператору цивільних аеропортів Норвегії Avinor за рішення використовувати у 
назві авіарейсу український правопис столиці України латиницею – Kyiv. Польоти за 
маршрутом Київ-Осло здійснюватимуться тричі на тиждень – щовівторка, щочетверга та 
щосуботи. Рейс почне діяти з 26 жовтня 2019 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uatv.ua 

 

 
 ЗАХІДНА ЄВРОПА (АВСТРІЯ. АНДОРРА. БЕЛЬГІЯ. ЛІХТЕНШТЕЙН. ЛЮКСЕМБУРГ. МОНАКО. НІДЕРЛАНДИ. 

НІМЕЧЧИНА. ФРАНЦІЯ. ШВЕЙЦАРІЯ) 
 

Підтримка Німеччини є ключовою  
для України 

 

21.05.2019 

На цьому наголосив заступник Міністра закордонних справ України 
Василь Боднар під час зустрічі з депутатами Німецького Бундестагу, 
членами Німецько-української групи з міжпарламентських зв’язків. 

Насамперед, було відзначено політичну, фінансову та технічну допомогу Уряду ФРН 
для нашої держави. Окремо наголошено на важливості подальшого сприяння Німеччини у 
протидії російській агресії проти України шляхом посилення санкційного тиску, як єдиного 
дієвого механізму впливу на РФ. Висловлено прохання не визнавати паспорти, які Росія 
розпочала видавати громадянам України на Донбасі. Німецька сторона підтвердила готов-
ність до подальшої активної двосторонньої співпраці та продовження підтримки України. 
Сторони підкреслили важливість поглиблення міжпарламентських та ділових зв’язків, 
зміцнення традицій європейського парламентаризму в Україні. У розрізі внутрішньо-
політичної ситуації в Україні відзначено демократичність президентських виборів, 
підкреслено пріоритетність для нового Президента України подальшого реформування 
країни та продовження європейської і євроатлантичної інтеграції. Значна увага під час 
зустрічі була приділена проведенню позачергових виборів до Верховної Ради України.   

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

 
Засідання змішаної комісії з питань торговельно- 

економічних зв`язків 
22.05.2019 

У Відні 21 травня відбулося 14 засідання Українсько-австрійської 
Змішаної комісії з питань торговельно-економічних зв’язків. Про це 
повідомляє посольство України в Республіці Австрія. 

Захід відбувся під спільним головуванням в.о. Міністра аграрної політики та 
продовольства України О.В.Трофімцевої і заступника міністра з питань економічного 
розвитку, інновацій та виходу на зовнішні ринки у Федеральному міністерстві дигіталізації 
та економічного розвитку Флоріана Фраушера. Сторони обговорили стан двостороннього 
співробітництва у сфері зовнішньої торгівлі, інвестицій, сільського та лісового 
господарства, туризму, соціальної політики, охорони довкілля, комунального господарства 
та інших галузевих напрямках, а також намітили кроки щодо його подальшого розвитку. 
Відзначимо, 20 травня у Відні пройшов українсько-австрійський бізнес-форум. Українську 
делегацію на форумі очолював заступник голови ТПП України Валерій Король, австрійську - 
заступник голови Палати економіки Австрії Ріхард Шенц. З вітальним словом до 
представників бізнесу двох країн звернувся Посол Олександр Щерба. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Австрії 
 

 
 

 
 

 БАЛТИКА (ЕСТОНІЯ. ЛАТВІЯ. ЛИТВА) 
 

В Україні поновить роботу Офіс державного Агентства  
інвестицій та розвитку Латвії 

 

17.05.2019 

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час робочого візиту до 
Риги  зустрілася з Міністром економіки Латвії Ралфсом Неміро.  

Зустріч відбулася перед VІІ засіданням Міжурядової українсько-латвійської комісії з 
питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, яку Іванна 
Климпуш-Цинцадзе очолює з українського боку, а Ралфс Неміро – з латвійського. Віце-
прем’єр позитивно відзначила поглиблення торговельних відносин України з Латвією: у 
2018 р. обсяг українсько-латвійської торгівлі товарами та послугами збільшився на 18,5% і 
склав $549,7 млн. Проте в економічних відносинах двох країн не використовується весь 
потенціал. «З нетерпінням чекаю надання нових можливостей для України та Латвії через 7 
засідання Міжурядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного 
співробітництва», – зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе і подякувала Уряду Латвії за 
сприяння у проведенні цього засідання в Ризі. Вона підкреслила, що українська сторона 
очікує на посилення практичної співпраці між країнами в реальних секторах економіки з 
акцентом на потенціал таких галузей, як сільське господарство, IT, транспорт та логістика. 
Зокрема, йдеться про перевезення вантажів Україною до латвійських портів і залізничний 
транзит. Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на очікуванні відчутних результатів 
українсько-латвійської співпраці у сфері запуску стартапів та інноваційних технологій. 
Адже у 2018 році започатковано новий вектор двосторонньої взаємодії в інноваційному 
секторі разом з державним Агентством інвестицій та розвитку Латвії (LIAA) з можливістю 
використання латвійських механізмів залучення зовнішнього фінансування з фондів ЄС для 
реалізації стартапів та інновацій. Поновлення роботи агенції LIAA в Україні може бути 
корисним для національних інвесторів, експортерів та інших підприємств, надасть поштовх 
розвитку двостороннього інвестиційного співробітництва через щоденну взаємодію між 
українським та латвійським бізнесом. Йдеться про можливість відновлення роботи LIAA в 
Києві, яка була призупинена у 2016 році. Ралфс Неміро підкреслив, що поділяє думку щодо 
переліку пріоритетних галузей співпраці. Міністр відзначив зростання спільних IT-проектів 
та збільшення кількості туристів з України в Латвії і навпаки. За його словами, інвестиції в 
латвійську економіку з України зростають. Україна за обсягом інвестицій в Латвію поруч з 
США та Швейцарією. «Наші економіки стають більш близькими і більш пов'язаними», – 
зазначив Міністр. Він наголосив на тому, що Латвія прагне поновити роботу агенції LIAA у 
Києві. Для поглиблення економічної співпраці між країнами Іванна Климпуш-Цинцадзе 
передала Міністру список державних компаній України, які підлягають приватизації, для 
поширення серед латвійських ділових кіл. 

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

 
 СХІДНА ЄВРОПА (БОЛГАРІЯ. ПОЛЬЩА. УГОРЩИНА. РУМУНІЯ. СЛОВАЧЧИНА. МОЛДОВА. ЧЕХІЯ) 
 

Товарообіг між Україною і Болгарією  
за рік зріс майже на 25% 

 

14.05.2019 

За підсумками 2018 року товарообіг між Україною і Болгарією зріс 
майже на 25% і становив понад $773 млн. Про це сказав перший віце-
прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. 

"Так, за підсумками 2018 р. товарообіг між Україною і Болгарією зріс майже на 25% 
та становив понад $773 млн. Тенденція зберігається й у січні-лютому 2019 року, бо обсяг 
торгівлі товарами уже склав майже $155 млн. Це на третину більше, ніж за аналогічний 
період торік", - сказав Степан Кубів за підсумками зустрічі з віце-прем’єр-міністром з 
питань економічної та демографічної політики Республіки Болгарія Маріяною Ніколовою. 
Під час зустрічі урядовець підкреслив стратегічний характер партнерства між Україною та 
Болгарією і подякував Болгарії за підтримку України, її суверенітету і територіальної 
цілісності, а також курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та нагадав, 
що українсько-болгарські взаємини мають тисячолітню історію та значний потенціал 
сьогодні. Взаємний економічний інтерес підтверджує зростання обсягів торгівлі. "Після 9-
тирічної перерви нам слід відновити роботу міжурядової комісії з торговельно-
економічного співробітництва між Україною та Болгарією, яка посилить практичну 
взаємодію між нашими країнами", - додав він. Кубів окреслив перспективні напрямки 
співпраці між Україною та Болгарією, серед яких — інфраструктура і транспорт, енергетика, 
інноваційна та промислова співпраця, а також туризм. ... 

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

 
Заступник Міністра  закордонних справ України  

Єгор Божок відвідав Угорщину 
23.05.2019 

Заступник Міністра закордонних справ України Єгор Божок 22-23 
травня 2019 року відвідав Будапешт для участі у черговому засіданні 
Контактної групи з ядерної безпеки, де він виступив з доповіддю. 

Єгор Божок скористався символічною нагодою проведення в Будапешті заходу з 
питань ядерної безпеки, щоб нагадати світові про існування Будапештського меморандуму 
про гарантії безпеки Україні у зв'язку з відмовою від ядерної зброї, який РФ брутально 
порушує з 2014 р. У рамках візиту відбулися зустрічі Єгора Божка з Заступником Міністра, 
Парламентським Державним секретарем МЗЕЗС Угорщини Левенте Мадяром та Державним 
секретарем з питань політики безпеки МЗЕЗС Угорщини Петером Стараєм. В ході зустрічей 
увага була приділена співпраці в продовженні міжнародного тиску на РФ за її агресію проти 
України і пролонгації санкцій ЄС за невиконання Москвою Мінських домовленостей. Єгор 
Божок поінформував про виконання Україною рекомендацій Венеціанської Комісії в 
контексті імплементації Закону України «Про освіту», а також про основні положення 
Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Обговорено 
шляхи виведення двостороннього діалогу на рівень, що відповідає інтересам двох країн і 
народів. Висловивши сподівання на відновлення підтримки європейської та 
євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта, Єгор Божок запропонував виробити 
пакет практичних проектів, які дали б реальний результат взаємодії, вигідний як для 
наших держав загалом, так і для представників національних меншин зокрема. Було 
підтверджено інтерес провести ближчим часом засідання Спільної міжурядової комісії з 
питань економічного співробітництва. 

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

 

 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 
 

Відділ реклами:  

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

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/13/7214836/
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/72733-deputy-minister-olena-zerkal-held-the-meeting-with-ambassador-of-finland-in-ukraine-juha-virtanen
https://uatv.ua/ukrayina-ta-norvegiya-zapuskayut-pryame-aviatsijne-spoluchennya/
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/72739-pidtrimka-nimechchini-je-klyuchovoju-dlya-ukrajinizastupnik-ministra-vbodnar
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/72719-ukrajinsyko-avstrijsykij-biznes-forum
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/72753-zasidannya-zmishanoji-komisiji-z-pitany-torgovelyno-jekonomichnih-zvjazkiv
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https://www.unn.com.ua/uk/news/1800225-tovaroobig-mizh-ukrayinoyu-i-bolgariyeyu-za-rik-zris-mayzhe-na-25
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http://hungary.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

 ЄВРАЗІЯ 
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА (РОСІЯ. БІЛОРУСІЯ. ПРИДНІСТРОВ’Я)  
 

Україна запроваджує спеціальне мито  
на всі російські товари 

 

15.05.2019 

Уряд України 15 травня ухвалив ухвалив ініційоване 
Мінекономрозвитку рішення про застосування спеціального мита на всі 
товари походженням з Російської Федерації.  

Виняток становлять чутливий імпорт, такий як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ 
та фармацевтична продукція. Відтак, з 1 серпня 2019р. під час ввезення на митну територію 
України товарів походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита, 
запроваджується спеціальне мито у відсотках до митної вартості товарів за визначеними 
ставками. Сплачене спеціальне мито буде акумулюватися у спеціальному фонді Державного 
бюджету та використовуватиметься для фінансування заходів з імпортозаміщення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЕРТ 

 
Посол України І.Кизим взяв участь в роботі  

Гомельського економічного форуму 
24.05.2019 

Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим 24 травня взяв участь 
в роботі XVI Гомельського економічного форуму та відвідав XX Міжнародну 
виставку "Весна в Гомелі - 2019". 

Відзначимо, Другий форум регіонів України та Білорусі заплановано провести в 
жовтні. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. «Під час відвідування білоруською делегацією 
інавгурації нового Президента провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром Білорусі Ігорем 
Ляшенком. Ключові теми перемовин: 27 засідання Міжурядової українсько-білоруської 
комісії з питань торговельно-економічного співробітництва скоріше відбудеться восени; 
готуємося до проведення в жовтні Другого Форуму регіонів України та Білорусі, який 
заплановано провести у Житомирі; робоча група з підготовки Форуму буде затверджена на 
державному рівні. У зоні уваги: механізми збільшення українського експорту в Республіку 
Білорусь; взаємодія українських підприємств, які можуть поставляти комплектуючі на 
українсько-білоруські СП, що локалізуються в Україні; зацікавленість білоруської сторони у 
відкритті спільних підприємств в Україні», - зазначив Геннадій Зубко . 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Білорусії 
 

 

 
 

 КАВКАЗ (АЗЕРБАЙДЖАН. ВІРМЕНІЯ. ГРУЗІЯ) 
 

Посол України вручив вірчі грамоти Президенту  
Азербайджанської Республіки 

 

17.05.2019 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Азербайджанській 
Республіці Владислав Каневський вручив вірчі грамоти Президенту 
Азербайджанської Республіки Ільхаму Алієву. 

У ході бесіди, яка відбулася після офіційної церемонії вручення грамот, сторони 
обговорили стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин. Позитивно відзначена 
існуюча потужна база двостороннього співробітництва та висловлено упевненість у 
перспективності подальшої взаємодії в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Азербайджані 
 

 
 

 ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ (КАЗАХСТАН. КИРГИЗІЯ. ТАДЖИКИСТАН. ТУРКМЕНІСТАН. УЗБЕКИСТАН) 
 

Президент України зустрівся із віце-спікером  
Сенату Парламенту Казахстану 

 

21.05.2019 

В столиці України відбулася зустріч Президента України 
Володимира Зеленського із заступником Голови Сенату Парламенту 
Республіки Казахстан Бектасом Бекназаровим. 

Сенатор від імені Першого Президента РК - Єлбаси Нурсултана Назарбаєва, 
Президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва і всього казахстанського народу 
привітав Президента України з офіційним вступом на посаду і побажав успіхів в його 
діяльності на благо дружнього народу України. В ході зустрічі було обговорено широке 
коло питань відносно активізації українсько-казахстанських відносин. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Казахстані 

 
Зустріч Посла В.Жовтенка із заступником Міністра економіки 

 Киргизької Республіки Е.Алішеровим 
24.05.2019 

Відбувся обмін думками щодо розвитку торговельно-економічного 
співробітництва, а також опрацювання питання підготовки засідання 
Спільної міжурядової українсько-киргизької комісії зі співробітництва. 

Окрема увага була приділена низці актуальних питань у сфері економічної взаємодії 
між двома країнами, зокрема, транзиту українських товарів територією РФ до Киргизстану 
та пошуку альтернативних маршрутів. Нагадаємо, 15 травня ц.р. Посол України В.Жовтенко 
виступив на зустрічі з членами Американської Торгівельної Палати в Киргизькій 
Республіці. У заході взяли участь представники телекомунікаційної, банківської та IT сфер, 
а також низки аудиторських, будівельних та юридичних компаній Киргизстану. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Киргизії 
 

 

  
 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Зеленський домовився з віце-президентом Туреччини про 
 збільшення товарообігу до 10 млрд доларів 

 

21.05.2019 

Президент України Володимир Зеленський домовився з віце-
президентом Туреччини Фуатом Октаєм про збільшення товарообігу між 
країнами до 10 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Анадолу". 

Президент України провів зустріч за закритими дверима з віце-президентом 
Туреччини Фуатом Октаєм в понеділок у Києві після церемонії інавгурації. Обидві сторони 
досягли консенсусу щодо підписання угоди про вільну торгівлю між Туреччиною і 
Україною для досягнення мети в 10 мільярдів доларів. З приводу зобов'язання Туреччини 
збільшити обсяги торгівлі з Україною, Октай заявив, що зараз цей показник становить 
близько 6 мільярдів доларів. Туреччина прагне збільшити його до 10 мільярдів доларів. 
Октай також висловив стурбованість Туреччини з приводу анексії Криму Росією. 

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

 

 АЗІЯ 
 ПІВДЕННА АЗІЯ (ІНДІЯ. БАНГЛАДЕШ. НЕПАЛ. БУТАН. МАЛЬДІВИ. ШРІ-ЛАНКА) 
 

Вітання Президента України В.О.Зеленського 
Прем'єр-міністру Індії Н.Моді 

 

24.05.2019 

Президент України В.О.Зеленський надіслав вітальний лист Прем'єр-
міністру Індії Н.Моді з нагоди переконливої перемоги очолюваної ним 
партії на загальнонаціональних парламентських виборах. 

Відзначимо, основні товари індійського імпорту в Україну: фармацевтична продукція; 
органічні хімічні сполуки; пластмаси та полімерні матеріали; чорні метали та вироби з них; 
тютюн та промислові замінники тютюну. Основні товарні позиції українського експорту до 
Індії: жири та олії рослинного походження; аграрна продукція; чорна металургія; реактори 
ядерні, котли та машини; добрива; продукти неорганічної хімії. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Індії 
 

 

 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ (В’ЄТНАМ. ІНДОНЕЗІЯ. МАЛАЙЗІЯ. М'ЯНМА. СІНГАПУР. ТАЇЛАНД. ФІЛІППІНИ) 
 

Посол України Андрій Бешта провів зустріч з директором Департаменту  
корекції Міністерства юстиції Таїланду 

 

17.05.2019 

В понеділок, 13 травня 2019 року відбулася зустріч Посла України в 
Королівстві Таїланд із директором Департаменту корекції при Міністерстві 
юстиції Таїланду Нарасом Савестананом. 

У рамках зустрічі сторони обговорили перспективи підписання Угоди про передачу 
засуджених осіб між Україною та Королівством Таїланд, а також можливості включення 
українських в’язнів до списків на колективне помилування з нагоди коронації нового 
тайського монарха Рами Х. Українська сторона також висловила прохання щодо 
прискорення розгляду клопотань про індивідуальні королівські помилування засуджених в 
Таїланді українців. Глава тайської пенітенціарної служби наголосив, що у рамках процедури 
колективного королівського помилування, що триватиме протягом наступних чотирьох 
місяців, значна частина ув’язнених в Таїланді українців можуть отримати зменшення 
термінів покарання на 50% від вироку суду, декілька осіб можуть бути повністю звільнені. 
В тайських в’язницях відбувають покарання 24 громадянина України, засуджені за злочини, 
пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин та підробкою банківських карток. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Таїланді 
 

 

 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] (МОНГОЛІЯ. КИТАЙ. ПІВНІЧНА КОРЕЯ (КНДР). ПІВДЕННА КОРЕЯ. ЯПОНІЯ 
 

Японія надасть Україні  
$2,8 млн 

 

16.05.2019 

Японія надасть $2,8 млн на підтримку населення, постраждалого від 
конфлікту, та відновлення на сході України. Про це повідомляє прес-
служба Міністерства регіонального розвитку України. 

Йдеться про "надання урядом Японії $2,82 млн для задоволення гуманітарних 
потреб, підтримки вразливих верств населення, відновлення східних областей України та 
закупівлі медичного обладнання для госпіталя Міністерства оборони", повідомили у 
міністерстві. Зазначається, що допомога надаватиметься у межах чотирьох проектів, що 
будуть впроваджуватись агенціями системи ООН в Україні, зокрема, Програмою розвитку 
ООН (ПРООН), Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), 
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС). 
Як повідомляв УНН, раніше Японія передала Україні понад 80 нових гібридних автомобілів. 

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

 

Україна – Китай: розвиток легкої промисловості та комерційної  
нерухомості у новому партнерському форматі 

20.05.2019 

Делегація представників національної федерації всіх текстильних 
галузей промисловості КНР China National Textile & Apparel Council (CNTAC), 
відвідала Україну з метою зміцнення торговельних зв'язків між країнами. 

В рамках програми перебування китайських бізнесменів в Україні представники 
делегацій познайомилися зі станом розвитку легпрому в КНР й Україні.  Відбулася дискусія 
між китайськими та українськими бізнесменами про потенціал співпраці між країнами. 
Також відбулася зустріч з Бюджетним комітетом Верховної Ради і Парламентською 
асамблеєю Україна-Київ. Представники компанії АВЕК познайомили китайську делегацію з 
ТЦ "Барабашово", другим за розміром оптово-роздрібним ринком у Східній Європі, 
поділилися планами щодо розвитку Індустріального парку у "Барабашово" і сучасного 
технологічного центру легкої промисловості Fashion hub, у якому будуть представлені 
іноземні виробники текстилю, матеріалів, фурнітури, обладнання, а також інноваційні 
технології та навчальний центр. У Fashion hub планується спільно з міжнародними партне-
рами розвивати взаємовигідні проекти, зміцнювати торговельні можливості компаній-
партнерів і впливати на розвиток економіки країн-учасників. Експерти з китайської 
делегації розповіли про стан і розвиток текстильної промисловості Китаю та про успішний 
досвід у розвитку китайської текстильної промисловості у світі. Голда Виноградська, 
голова Національного галузевого партнерства у легкій промисловості України Fashion 
Globus Ukraine, радник міністра освіти і науки України, вважає, що потенційним 
міжнародним партнерам потрібно відкривати країну, привозити знайомитися, ділитися 
кращими галузевими кейсами та практиками впровадження нових технологій, 
організовувати міжнародні галузеві проекти. Сторони планують, що результатом візиту 
делегації China National Textile & Apparel Council стануть спільні інвестиційні проекти 
України та Китаю, які будуть розвивати текстильну промисловість обох країн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами segodnya.ua 

 

Посол України Олександр Горін закликав корейських  
підприємців активніше інвестувати в Україну 

22.05.2019 

Посол України в Республіці Корея Олександр Горін 22 травня 2019 
року виступив з вітальним словом до учасників семінару «Стратегії 
зближення в Євразії». Про це повідомляє МЗС України. 

 Семінар організований Євразійською бізнес-асоціацією з нагоди завершення місії в 
Україні колишнього Посла Республіки Корея Лі Янг-Гу. У своєму виступі Посол України 
відзначив пожвавлення українсько-корейського економічного співробітництва упродовж 
останніх років, закликавши корейських підприємців до активнішого інвестування в Україну 
та розвитку торговельних зв’язків. Він також подякував пану Лі Янг-Гу за плідну та 
ефективну роботу, що дала змогу ініціювати низку перспективних двосторонніх проектів. 
Нагадаємо, 19 квітня 2019 р. Посольство України в Республіці Корея спільно з Корейською 
асоціацією імпортерів (KOIMA) провело семінар-презентацію експортного потенціалу 
кондитерської галузі України. З вступним словом до учасників заходу звернулися Посол 
України О.О.Горін та Президент КОІМА Хонг Кванг-Хі, висловивши сподівання на подальше 
зміцнення співпраці між діловими колами України і Республіки Корея. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Кореї 
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У МЗС України відзначили  
День Африки 

23.05.2019 

Виступом Держсекретаря МЗС України Андрія Заяця розпочався 
щорічний захід з нагоди відзначення Дня Африки на загальну тему „Участь 
України в операціях ООН з підтримання миру на Африканському континенті‟. 

Державний секретар МЗС України наголосив на тому, що широкомасштабне 
співробітництво з країнами Африки є пріоритетом зовнішньополітичного порядку денного 
України. Було зазначено, що є необхідність надати „нового дихання‟ африканському 
вектору зовнішньої політики України з тим, аби органічно поєднати значні можливості 
України з потребами країн Африки. Це передбачатиме активнішу динаміку контактів з 
країнами регіону, в тому числі сприяння українським компаніям та технологіям у виході на 
ринки африканських країн. Відзначаючи внесок України у розбудову стабільності та 
безпеки в Африці, де наша держава взяла участь у понад 20 миротворчих операціях ООН, 
Андрій Заяць наголосив на винятковій важливості започаткування миротворчої місії ООН 
на Донбасі, яка має принести безпеку українцям, що мешкають у цьому регіоні. За захист 
інтересів України та високий професіоналізм Державний секретар МЗС України Андрій 
Заяць вручив подяки МЗС України 13 представникам Міністерства оборони та Міністерства 
внутрішніх справ України, які брали участь у миротворчих операціях ООН у Африці. 
Важливу роль українських миротворців у забезпеченні миру у країнах Африканського 
континенту відзначив і Посол Єгипту в Україні Хоссам Ельдін Алі. Як представник нині 
головуючої в Африканському Союзі держави, Посол зупинився на ролі Африканського 
Союзу у житті континенту та пріоритетах єгипетського головування у цій організації. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЗС України 
 

 
 
 І ЗОКРЕМА 

 
Парламентська складова двостороннього співробітництва 

між Україною та Сенегалом 
14.05.2019 

В Національній Асамблеї Сенегалу пройшла зустріч Тимчасового 
повіреного у справах України А.М.Барабулі з головою Комісії із закордонних 
справ, Африканського Союзу та сенегальців за кордоном. 

У ході зустрічі сенегальській стороні було доведено текст звернення Меджлісу 
кримськотатарського народу «Про визнання геноциду кримськотатарського народу» до 
парламентів і урядів іноземних держав, обговорено питання щодо визнання депортації 
кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу, повідомлено про 
відзначення в Україні 18 травня 2019 р. 75-х роковин депортації кримськотатарського 
народу. Також, голову Комісії булу інформовано щодо рішення керівництва Російської 
Федерації про видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих 
територіях Донбасу, а також щодо розширення російською стороною категорій громадян 
України, яким може бути надане російське громадянство у спрощеному порядку. 
Сенегальській стороні було доведено текст «Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи 
та їхніх парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, 
парламентів та урядів держав - членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, 
Канади, Північноатлантичного альянсу, дипломатичних представництв іноземних держав в 
Україні щодо злочинного рішення керівництва Російської Федерації про видачу російських 
паспортів громадянам України на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу» із 
закликом до публічного реагування на протиправні дії РФ. Крім цього, були обговорені 
питання поточного стану договірно-правової бази між Україною та Сенегалом, зокрема 
щодо ратифікації сенегальською стороною договорів у юридичній сфері: про правову 
допомогу в цивільних і кримінальних справах, про видачу правопорушників, про передачу 
засуджених осіб. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Сенегалі 

 
Кенія готова стати воротами до Сходу і Півдня  

Африки для України 
15.05.2019 

Кенія готова стати для України точкою входу на ринок Східної та 
Південної Африки, а також є відкритою для українських агротехнологій та 
інноваційної продукції. Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана зі Спікером Національної Асамблеї Республіки Кенія 
Джастіном Мутурі.  

Це перший візит кенійського високопосадовця до України і перша можливість 
обговорити деталі співробітництва двох країн. Тим більше що історія такого 
співробітництва доволі давня. Так, дипломатичні зв’язки  між нашими країнами 
встановлені ще з 1993 року. На різних рівнях обговорюються близько десятка проектів 
двосторонніх угод, які стосуються торговельно-економічного та інвестиційного 
співробітництва, взаємодії торгово-промислових палат, освіти, туризму, правової сфери, 
започаткування спільної торговельно-економічної комісії, взаємного захисту інвестицій, 
уникнення подвійного оподаткування тощо. Два роки тому – після великої посухи в Африці 
–  наша країна експортувала до Кенії близько 180 тис. тонн кукурудзи, що стало значним 
внеском у зміцнення продовольчої безпеки африканської держави. І зараз Кенія входить до 
числа перспективних ринків для України – як у регіональному, так і загальносвітовому 
розрізі. «Ми зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин, адже маємо низку важливих 
економічних можливостей, які можна використовувати. І цей візит – ще один крок у 
правильному напрямку, –  сказав Володимир Гройсман. –  Зараз маємо близько 70 млн 
доларів товарообігу. Це мало. А сфер взаємної зацікавленості – багато. Тож ми відкриті для 
ділових кіл. Я запрошую урядову делегацію Кенії так само відвідати Київ, аби ми могли 
обмінятися можливостями. Мова не тільки про експортно-імпортні операції, а й про 
питання функціонування в Києві повноцінного Посольства Кенії, а також прямого 
авіасполучення. Ми готові співпрацювати в тих сферах, які є цікавими». «Я хотів би 
подякувати за запрошення відвідати Україну з офіційним візитом. Схід Африки – це 
великий ринок, а Кенія – це ворота до Сходу, Центру та Півдня Африки. Окрім того, Кенія – 
це чай, кава та 40% ринку квітів. Ми готові разом напрацьовувати проекти, які принесуть 
користь обом країнам», – сказав у свою чергу Джастін Мутурі. Він зазначив, що під час 
візиту мав можливість відвідати історичні місця, пов’язані з різними віхами історії України, 
в тому числі новітньої історії. «Я також хочу запевнити, що Кенія твердо підтримує 
територіальний устрій України і принципи непорушності кордонів. Ми вважаємо, що 
кордони країн, в тому числі України, не можуть бути порушені. Ми тверді в цій позиції. І ми 
хотіли б закликати всі країни світу дотримуватися правил непорушності кордонів і 
підтримки миру», – зазначив Спікер Парламенту Кенії. Довідково: за підсумками минулого 
року загальний товарообіг між Україною та Кенією склав 68,4 млн доларів США, переважно 
– експорт. Основні товарні позиції – зернові, метали, жири та олії. Основні статті 
кенійського імпорту в Україну – чай та кава, їстівні плоди і горіхи, деревина. 

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

 
 

Посол України в ПАР Тарас Кузьмич вручив вірчі грамоти Президенту  
Південно-Африканської Республіки 

17.05.2019 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в ПАР Тарас Кузьмич 15 
травня  2019 року вручив вірчі грамоти Президенту Південно-Африканської 
Республіки Сирілу Рамафозі. 

Під час церемонії Посла супроводжувала його дружина Тетяна Кузьмич. Відзначимо, 
в 2018 р. обсяг двосторонньої торгівлі товарами склав 170 млн. дол. США та зменшився у 
порівнянні з попереднім періодом на 32%. Експорт товарів з України до ПАР склав 34,1 млн. 
дол. США та знизився у порівнянні з 2017 р. на 56,5%, імпорт товарів з ПАР в Україну склав 
135,8 млн. дол. США та знизився на 20,7%. Негативне сальдо для України за цей період 
склало 101,7 млн. дол. США. Обсяг торгівлі послугами у 2018 р. склав 6,7 млн. дол. США. та 
збільшився у порівнянні з попереднім періодом у майже 1,8 рази. При цьому експорт послуг 
збільшився майже втричі у порівнянні з 2017 р., склавши майже 5 млн. дол. США, імпорт 
послуг зменшився на 15,4% й становив 1,7 млн. дол. США. Позитивне сальдо двосторонньої 
торгівлі послугами для України за вказаний період склало майже 3,3 млн. доларів США. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в ПАВ 

 
Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів зустріч із  

заступником Постійного секретаря МЗС Нігерії 
23.05.2019 

Посол України в Нігерії Валерій Александрук 23 травня 2019 р.провів 
зустріч із заступником Постійного секретаря Міністерства закордонних 
справ Нігерії Н.А.Рімі.  

У ході зустрічі було обговорено сучасний стан і перспективи розвитку двосторонніх 
відносин та співпрацю в рамках міжнародних організацій. Відзначимо, 22 травня 2019 р. 
Посол України в Нігерії В.Александрук провів зустріч з Головою Комісії з питань боротьби з 
економічними та фінансовими злочинами Нігерії І.Магу. У ході зустрічі обговорювалися 
питання щодо звільнення українських моряків, членів екіпажу судна “TECNE”. Нагадаємо, 4 
травня 2019 р. провідне нігерійське видання “Leadership’’ опублікувало статтю про 
результати президентських виборів в Україні і боротьбу проти російської агресії ’’As Ukraine 
Sets Agenda For President-elect, Volodymyr Zelenskiy’’. У публікації, зокрема аналізуються 
результати президентських виборів в Україні, а також виклики, з яким наразі стикається 
Україна. Наголошується на продовженні Україною курсу на європейську і євроатлантичну 
інтеграцію після президентських виборів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Посольства України в Нігерії 

 
Українські миротворці завершили  

чергову місію в ДР Конго 
24.05.2019 

Міністерство оборони України повідомило про те, що 9-та ротація 
українського національного контингенту в ДР Конго завершується. 18-й 
окремий вертолітний загін провів сім місяців в ДРК.  

За цей час виконано майже дві з половиною тисячі польотів - понад 2,2 тисяч годин у 
повітрі, перевезено 7336 пасажирів і 537 тонн вантажів, відпрацьоване 191 завдання з 
вогневого ураження цілей противника. "Понад 7 місяців 250 військовослужбовців Збройних 
Сил України виконували завдання під егідою Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго у складі 
військового контингенту", - говориться в повідомленні Міноборони. "Ці сухі цифри – це 
величезне навантаження, як на льотний склад, так і на наземний компонент контингенту, 
але кожна з них – це внесок у позитивний імідж країни, як сильного союзника, важливого 
контрибютора світової безпеки, надійного партнера...В середовищі з такою концентрацією 
професіоналів найвищого гатунку надзвичайно важко заробити авторитет якомусь 
окремому національному контингенту. Проте українці з цим впорались". У лютому 2018 р. 
до України повернувся 56-й окремий вертолітний загін миротворчої місії ООН. Українські 
вертолітники протягом 14 років забезпечували безпеку польотів у небі над Ліберією. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dt.ua 

 
 
 

 

 

 
 

 ТИХОАТЛАНТИЧНИЙ РЕГІОН 
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 
 

Курт Волкер сподівається на співпрацю з новим  
президентом України 

 20.05.2019 

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт 
Волкер у складі американської делегації приїхав на інавгурацію 
новообраного президента України Володимира Зеленського. 

Про це він повідомив в Twitter, де написав, що з нетерпінням чекає можливості 
подякувати за тісну спільну співпрацю слагающего повноваження Петра Порошенка і 
сподівається на подальшу роботу з новообраним президентом Володимиром Зеленським. 
Делегацію США очолює міністр енергетики США Рік Перрі. Також до її складу увійшли Курт 
Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ у 
Раді нацбезпеки США при президенті Олександр Відман та в. о. голови дипломатичної місії 
США в Україні Джозеф Пеннінгтон. Крім того, в делегацію входять представники 
української громади США. Раніше повідомлялося, що Курт Волкер підтримує прямий діалог 
між Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Волкер вважає, 
що президентство Зеленського може створити нову можливість для діалогу з Путіним, 
однак потрібно змінити саме позицію РФ з приводу вторгнення та окупації території. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dt.ua 

 

 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ) 
 

Зеленського офіційно запросили до Канади,  
– посол Ващук 

 

25.05.2019 

Президента України Володимира Зеленського запросили нанести 
офіційний візит до Канади. Зеленського чекають в Оттаві 2 липня 2019 
року, повідомляє служба новин порталу today.ua 

У цей день прем’єр Канади буде проводити конференцію про підтримку реформ в 
Україні. Раніше Володимир Олександрович зустрівся з главою МЗС Канади Христей 
Фріланд. Зеленський пояснив канадському міністру закордонних справ, що хоче «не 
говорити про боротьбу з корупцією, а домогтися перемоги над нею», а для цього, на його 
думку, потрібно мінімізувати контакти з чиновниками. Посол також повідомив, що у 
дипломатичній практиці перший після інавгурації закордонний візит президента має 
велике значення - тим самим новообраний глава держави символічно показує, на 
підтримку якого союзника розраховує. Раніше глава МЗС Канади Фріланд сказала, що 
Володимир Зеленський схожий на їхнього прем’єра Джастіна Трюдо тим, що «несподівано» 
для багатьох переміг на виборах. Вона також заявила, що «Канада абсолютно підтримує 
суверенітет і територіальну цілісність України. Це питання ми обговорювали у Франції на 
рівні міністрів закордонних справ “Великої сімки”. Ми цього не забуваємо»…. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами today.ua 

https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/72787-u-mzs-ukrajini-vidznachili-deny-afriki
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/72514-parlamentsyka-skladova-dvostoronnyogo-spivrobitnictva-mizh-ukrajinoju-ta-senegalom
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/keniya-gotova-stati-vorotami-do-shodu-i-pivdnya-afriki-dlya-ukrayini-zustrich-glavi-uryadu-zi-spikerom-parlamentu-keniyi
https://rsa.mfa.gov.ua/ua/ukraine-za/trade
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/72625-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-ukrajini-v-par-taras-kuzymich-vruchiv-virchi-gramoti-prezidentu-pivdenno-afrikansykoji-respubliki-sirilu-ramafozi
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/72759-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandruk-zustrivsya-zgolovoju-komisiji-z-pitany-borotybi-z-jekonomichnimita-finansovimi-zlochinami
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/72759-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandruk-zustrivsya-zgolovoju-komisiji-z-pitany-borotybi-z-jekonomichnimita-finansovimi-zlochinami
https://nigeria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/72314-providne-nigerijsyke-vidannya-leadership-vmistilo-publikaciju-pro-prodovzhennya-ukrajinoju-kursu-na-jevropejsyku-i-jevroatlantichnu-integraciju-pislya-prezidentsykih-viboriv
https://nigeria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/72314-providne-nigerijsyke-vidannya-leadership-vmistilo-publikaciju-pro-prodovzhennya-ukrajinoju-kursu-na-jevropejsyku-i-jevroatlantichnu-integraciju-pislya-prezidentsykih-viboriv
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/72793-posol-ukrajini-v-nigeriji-valerij-aleksandruk-provivzustrich-iz-zastupnikom-postijnogo-sekretarya-mzs-nigeriji
https://dt.ua/UKRAINE/ukrayinski-mirotvorci-zavershili-chergovu-misiyu-v-dr-kongo-312395_.html
https://dt.ua/POLITICS/kurt-volker-spodivayetsya-na-spivpracyu-z-novim-prezidentom-ukrayini-volodimirom-zelenskim-311805_.html
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http://rsa.mfa.gov.ua/ua
http://nigeria.mfa.gov.ua/ua
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Процедура важлива: чим відрізняється отримання  
дозволів в Україні та ЄС 

20.05.2019 

Функціональне, надійне та передбачуване державне управління є 
ключовим елементом добробуту держави. І це той фактор, що відрізняє 
успішні країни, як-от Швецію, Нідерланди чи Фінляндію, від менш успішних. 

 

Громадяни та бізнес часто опиняються у ситуації, коли держава ухвалює рішення 
стосовно їхніх прав та обов’язків. Наприклад, коли потрібен дозвіл на будівництво, при 
оформленні паспорту, соціальної допомоги чи відкритті туристичної агенції, під час інспек-
ції діяльності компанії щодо дотримання нею законів, анулюванні ліцензії через порушення 
правил, тощо. В усіх цих та сотнях подібних ситуацій у країнах ЄС діє адмінпроцедура – 
загальний набір принципів та алгоритм дій, за яким діє держава під час ухвалення рішень 
щодо прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб. В Україні ж такий набір загальних 
правил відсутній: кожна галузь регулюється окремими законами, що створює хаос.  

 

Чому в Україні адмінпроцедура ще не запрацювала? По-перше, через нерозуміння 
концепції загальної адміністративної процедури. По-друге, відсутність такого закону 
збільшує простір для свавілля чиновників та корупції. На жаль, досі є групи людей, які у 
цьому зацікавлені. Якщо посадова особа не зобов’язана вислуховувати сторони перед 
ухваленням рішення, обґрунтовувати його – з’являється величезне поле для свавільних 
рішень, а повноваження посадовців регулюються нечітко. Ініціативи запустити 
адмінпроцедуру стикаються з величезним спротивом корупційних кіл. Законопроект "Про 
адміністративну процедуру" №9456 – вже п’ята спроба виправити таку ситуацію. Крім того, 
що захищає права громадян та бізнесу, мінімізує свавілля чиновників та корупційні ризики, 
він є кроком назустріч європеїзації держави. Україна вирішила рухатися євроінтеграційним 
шляхом, впроваджує реформу державного управління, а ухвалення цього закону в її рамках 
наблизить взаємини держави та громадян до стандартів ЄС. Крім того, воно включене до 
фінансових індикаторів, які визначатимуть бюджетну підтримку всієї реформи. 

 

Якими є загальноєвропейські принципи адмінпроцедури? Варто розуміти, що від 
країни до країни текст закону різниться, проте незмінними є його загальноєвропейські 
принципи. Наприклад, перед ухваленням рішення органи влади мають встановити всі 
обставини справи: жодні рішення не можуть базуватися на ймовірності та переконанні 
чиновника, що вони є правильними. Адмінпроцедура гарантує також право громадянина 
бути вислуханим: чиновники зобов’язані взяти до уваги його аргументи перед ухваленням 
рішення. Вона унеможливлює принцип "чорного ящика", коли ви подаєте заяву, чекаєте 
місяць чи два на рішення, а потім несподівано отримуєте відмову. Адмінпроцедура гарантує 
громадянинові право представити свій кейс, докази і активно брати участь у процесі. Інший 
загальноєвропейський принцип – рішення органів влади мають бути обґрунтованими та 
оформленими у письмовому вигляді. І сторони процесу мають бути поінформованими про 
них. Громадянин, у разі, якщо із рішенням не погоджується, зможе оскаржити його у 
вищестоящому органі. Відтак, адміністративна процедура пропонує ще й альтернативу 
оскарженню у судах, що економить час та гроші. Вона, однак, не скасовує право 
громадянина звернутися одразу до суду. Так виникають кілька рівнів контролю за діями 
чиновників. Один із нещодавно запроваджених принципів також передбачає: якщо дані про 
громадян чи компанію є в офіційних реєстрах, органи публічної адміністрації не мають 
права повторно їх запитувати. Шукатимуть необхідну інформацію самостійно, 
заощаджуючи час громадян. Це теж один із загальноєвропейських принципів 
адмінпроцедури. Для громадян держава – це велика компанія, яка, зокрема, має надавати їм 
послуги та вирішувати їхні проблеми. Як вона це робитиме – їх як клієнтів не повинно 
цікавити. Відтак, адмінпроцедура стимулює органи влади взаємодіяти між собою. У 
Словенії налагодження міжвідомчої співпраці тривало багато років, але сьогодні це працює 
і черги до кабінетів за довідками залишилися лише спогадом. 

 

Адмінпроцедура – це і про зміну ментальності. Ухвалити закон нелегко, змінити 
ментальність – ще важче. Громадяни мають знати свої права, а чиновники повинні розумі-
ти, що їхня функція – вирішувати проблеми громадян, а не створювати їм перешкоди. Тому 
в разі позитивного сценарію – ухвалення закону, який ЄС активно підтримує, – паралельно 
має відбуватися інформаційна кампанія. І для чиновників, і для громадян. Коли я був 
міністром державного управління у Словенії, за кожної нагоди повторював громадянам: 
дивіться, ви маєте такі і такі права. Головна функція органів влади – служити вам, ви маєте 
право вимагати кращого сервісу. Чиновники, у свою чергу, проходили тренінги з підвищен-
ня кваліфікації. Але і комунікація – це ще не все. Відбувався постійний моніторинг: спе-
ціальна інспекція контролювала, чи міністерства, держагенції вирішують проблеми грома-
дян належним чином, чи не порушують їхні права. Повільно, але поступово ментальність 
змінювалася з обох сторін. Реформи не стаються за ніч – все відбувається крок за кроком. І 
Закон "Про адміністративну процедуру" – впевнений крок України назустріч європейсь-
кості. ЄС цей намір активно підтримує, а ось реалізувати його чи ні – це питання волі та 
ентузіазму народних депутатів ухвалити закон. Публікації в рубриці "Експертна думка" не є 
редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора 
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Українські олігархи: кого контролюють у Раді і  

якими телеканалами володіють 
20.05.2019 

Український олігархат – явище багатогранне і дуже заплутане. В 
частині бізнесу та економіки тут ще можна вивести якісь критерії 
приналежності бізнесменів до цієї закритої касти – наприклад, вирахувати, 
які підприємства кому належать і які схеми і ким використовуються.  

 

Так само можна бачити вплив власника на належні йому мас-медіа – в українських 
реаліях олігархи часто впливають на редакційну політику чи навіть визначають її. А от у 
питаннях їх участі і впливу на політику все набагато складніше. Проте саме влада і 
можливість впливу на державну політику є важливою складовою діяльності олігархів. 
Завдяки владі олігархи примножують статки, розширюють монополії, захоплюють цілі 
сектори національної економіки, узаконюють схеми і змушують всіх навколо платити 
космічні гроші за послуги, які насправді коштують в рази менше. Розібратись, хто з 
олігархів кого з політиків контролює – складно. Цю інформацію ховають і бережуть, як 
зіницю ока. На поверхні, як правило, – чутки або висновки, зроблені за дуже 
опосередкованими ознаками, наприклад, після появи тих чи інших політиків на 
телеканалах певних олігархів. Ми поспілкувались з Володимиром Фесенком – політологом і 
головою правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Розбиратися в 
тому, хто чиї інтереси в українській політиці представляє – його головна робота. 
Підсумувавши сказане політологом, ми спробували визначити, інтереси яких олігархів 
представляють окремі політичні сили. 

 

Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін. Це тандем олігархів, які контролюють значну 
частину депутатів з "Опозиційного блоку". Історії їх стосунків вже багато років. Вона 
тягнеться ще з початку нульових. Тільки тоді з ними був ще третій – Юрій Бойко. Дмитро 
Фірташ керував бізнесом, Юрій Бойко був представником цього тріо у виконавчій владі, а 
Сергій Льовочкін – представляв їх інтереси в Адміністрації Президента. Зірковим часом тріо 
став 2006 рік. Тоді, прикриваючись наміром створити ринок природнього газу, вони 
заснували "РосУкрЕнерго" – компанію-посередника, через яку проходив увесь газ з Росії в 

Україну. Трійка перепродавала газ і отримувала чималу маржу. Схема працювала навіть 
попри те, що на той час вони були в жорсткій опозиції до влади – представляли "Партію 
регіонів". Після приходу до влади Віктора Януковича їх влада, а відповідно і прибутки 
стрімко зросли. Саме за останні 15 років вони купили численні облгази, ряд заводів 
хімдобрив, телеканал "Інтер", які і зараз залишаються їх основними активами. Щоправда 
нині один з них – Дмитро Фірташ – сидить під арештом у Відні. І вплив перейшов до Сергія 
Льовочкіна. Одним з проектів Льовочкіна тривалий час був Олег Ляшко, епатажний 
політик, в якого вкладали гроші і медійний ресурс. Та згодом він набрав політичної ваги і 
пішов у вільне плавання. 

 

Петро Порошенко. Він є однією з найвпливовіших фігур в Україні. Його основний 
актив – кондитерська фабрика ROSHEN – є прибутковим сам по собі, але скидати Петра 
Порошенка з рахунку олігархів тільки тому, що його бізнес – начебто прозорий і чистий – не 
можна. Крім того, що останніх 5 років він сам провів у президентському кріслі, він має, 
умовно кажучи, контрольний пакет в парламентській фракції "Блок Петра Порошенка". 
Разом з належними йому напряму і опосередковано контрольованими ЗМІ це робить його 
одним з найвпливовіших людей в країні. Більш того, навколо нього вже формується нове 
коло і покоління олігархів, наприклад, заступник голови фракції БПП і бізнес-партнер 
Порошенка Ігор Кононенко, який нібито контролює, зокрема, "Прямий канал".  

 

Рінат Ахметов. Історія походження капіталу "господаря Донбасу" оповита 
легендами. На початку 2000-х років він був одним з тих, хто поставив на кандидата в 
президенти Віктора Януковича. Поставив і в 2004 році, але програв. Після цього протягом 
майже рік він був змушений переховуватись за кордоном. Напевно, саме це дало Рінату 
Ахметову розуміння того, що мало просто бути депутатом, мало просто поставити на 
одного кандидата все. Треба домовлятись. Протягом 2005-2010 років він домовлявся, 
збільшував свій капітал і разом з тим вплив у "Партії регіонів". Про Ріната Ахметова казали: 
краще мати найбільшу фракцію в парламенті, ніж 300 адвокатів. Після Революції Гідності і 
втрати контролю над Донбасом Ахметов втратив частину активів. Проте зберіг депутатів в 
парламенті. Зараз він контролює частину нардепів в "Опозиційному блоці". Судячи з 
частоти появи на телеканалі Ахметова – ТРК "Україна" – лідера "радикалів" Олега Ляшка, ця 
політична сила теж працює на інтереси олігарха. Арсен Аваков і Арсеній Яценюк, хоч 
зберігають образ незалежних політиків, теж мають приязні стосунки з олігархом з Донбасу. 
Таким чином, розкладаючи яйця у різні корзини, Ахметов зберігає найбільші статки в 
Україні, майже повний монопольний контроль над енергетикою – ледь не усі теплові 
електростанції знаходяться в його власності, вугільні шахти, які забезпечують ці ТЕС 
пальним, металургійну галузь, 40% електророзподільних мереж, вплив у парламенті і один 
з найрейтинговіших телеканалів. Важко переоцінити його вплив.  

 

Ігор Коломойський. На відміну від Ахметова, Ігор Коломойський ніколи не мав 
великого власного представництва у владі. Кажуть, що він купував рішення щодо 
конкретних питань. Разом з тим Коломойський просуває свої інтереси через власний 
медіахолдинг. Своїх депутатів в Раді Коломойський має, але переважно співпрацює з 
різними фракціями. Подібна співпраця вже мала місце з Радикальною партією і 
"Батьківщиною". 

 

Віктор Пінчук. Людина зі схожою тактикою до Ігоря Коломойського. Основні 
капітали Віктор Пінчук здобув, коли його тесть Леонід Кучма був Президентом України. 
Проте вже після Помаранчевої революції на політичній арені перестає грати серйозну роль. 
Разом з тим, маючи серйозний бізнес з виробництва труб та один з найбільших 
медіахолдингів, він завжди прагне домовитись. Він має своїх представників у різних 
фракціях і державних органах. І може отримати дружбу всіх необхідних йому людей – в 
обмін на підтримку тих чи інших політиків в ефірах своїх каналів, а також свої міжнародні 
зв’язки (його щорічну Ялтинську конференцію YES у Києві відвідують впливові західні 
політики і топові українські). 

 

Віктор Медведчук. Людина, яка надовго зникла з політичного горизонту після 
Помаранчевої революції, сьогодні має вплив і власну політичну силу. Саме в неї перейшов 
Юрій Бойко та Вадим Рабінович напередодні останніх виборів президента – це "Опозиційна 
платформа – За життя". Саме ця група володіє двома новинними телеканалами – NewsOne і 
"112". Також він контролює експорт нафтопродуктів, зрідженого газу і дизпалива – це все 
сфера його контролю в економіці. Вже зараз можна говорити про те, що "Опозиційна 
платформа – За життя" потрапить у Раду після виборів і матимуть свою фракцію. 

 

Ряд нових гравців, які мають риси олігархів: Віталій Хомутиннік, співголова 
групи "Відродження", як і багато інших політичних сил вона існує як акціонерне 
товариство. Час від часу вони вступають в союзи з різними іншими фінансово-
промисловими і політичними групами. Проте крім впливу у парламенті і величезних 
активів, донедавна вони мали вплив і на державні виконавчі органи, зокрема на податкову. 
Сміливо можна назвати регіональними олігархами Олександра Ярославського, 
Костянтина Жеваго та братів Віктора, Івана та Павла Балог. За розміром активів, 
впливом на сектори економіки і можливістю купувати ефірний час та політиків і депутатів 
їх теж не можна списувати з рахунків. Кожен з них має власний вплив. І перш за все за 
рахунок таких політичних проектів, як Віктор Ющенко. Він не представляв інтереси ніякого 
конкретного олігарха. Тоді, у 2004 році, навколо президента Ющенка об’єднались групи 
другого ешелону. Серед них тоді був і Петро Порошенко. Об’єднавши свої ресурси, вони 
змогли впливати на ситуацію. Зараз такими політиками можна назвати Арсенія Яценюка і 
Олега Ляшка. Останній – сьогодні з Рінатом Ахметовим, раніше був з Ігорем Коломойським, 
а до того – з Сергієм Льовочкіним і, можливо, в майбутньому ми його побачимо в інших 
союзах. Арсен Аваков – ще один приклад. Він має дуже велику вагу, по-перше, через те, що 
контролює МВС і деякі радикальні організації. Разом з тим він має давні партнерські 
стосунки з Ахметовим і Коломойським. Також Юлія Тимошенко – її саму можна було 
назвати олігархом. Спільно з Павлом Лазаренком вона здобула свої перші статки, політичну 
вагу і перший тюремний термін. Потім ситуативно співпрацювала з різними олігархами, 
наприклад, з Ігорем Коломойським. А до прикладу з Дмитром Фірташем у час 
"РосУкрЕнерго" – вела війну. Останній її союз був з Льовочкіним, коли вони намагались 
організувати перевибори в Верховній Раді. Контролюючи парламент, фінансові групи 
можуть приймати закони під свої потреби та створювати монополії і закриті сектори 
економіки. Окрему роль грають виконавчі органи влади: від того, хто керує міністерствами, 
службами, департаментами – багато чого залежить. Зараз нечасто призначають 
керівниками цих органів прямих ставлеників олігархів. Але часто їх представників ставлять 
заступниками або домовляються під кожне конкретне питання. Тож разом з тим, що 
олігархи мають політичні групи "у власності", вони вже давно навчились домовлятись і 
використовувати різні політичні інструменти у своїх цілях. 
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https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/05/20/7096182/
https://24tv.ua/ukrayinski_oligarhi_kogo_kontrolyuyut_u_radi_i_yakimi_telekanalami_volodiyut_n1154818
https://feao.org.ua/
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Уряд ухвалив прогноз макроекономічних  
показників 2020-2022 роки 

15.05.2019 

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України Прогноз економічного і 
соціального розвитку України на 2020-2022 роки. 

Прогнозні показники на 2020-2022 роки розроблені за сценарієм, який ґрунтується 
на аналізі розвитку економіки України протягом 2016-2018 років, а також оцінках поточної 
економічної ситуації та припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх 
чинників. Цей сценарій є продовженням базового сценарію прогнозу, закладеного до 
державного бюджету на 2019 рік, який розроблений для продовження втілення реформ у 
відповідності з пріоритетами, визначеними у стратегічних документах Уряду та спрямова-
ними на створення сприятливих умов для досягнення Україною сталого економічного 
зростання та підвищення добробуту населення. “Україна отримала макроекономічний 
прогноз на три роки, який вперше стане базою для формування трирічної Бюджетної 
декларації в рамках переходу до середньострокового бюджетування. Це спрятиме 
ефективнішому втіленню реформ та визначенню пріоритетів державного фінансування: 
безпеки і оборони, енергоефективності, інфраструктури, АПК, децентралізації соціального 
захисту, освіти, охорони здоров'я, культури. А ще трирічний прогноз дозволяє сформувати 
середньострокові орієнтири для бізнесу та інвесторів, що позитивно відобразиться на 
поступовому зростанні економіки України та доходів громадян”, - коментує показники 
Кубів. Представлений у прогнозі сценарій передбачає два варіанти макроекономічних 
показників на 2020-2022 рр., які відрізняються між собою рівнем інтенсивності підвищення 
соціальних стандартів, від чого у свою чергу залежатиме динаміка основних макропоказ-
ників української економіки на прогнозний період. Згідно з варіантом 1 у 2020 р. прогнозує 
зростання ВВП на рівні 3,3%, у 2021 р. на 3,8%, у 2022 році – на 4,1%. Зростання споживчих 
цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6% у 2020 році, 5,7% у 2021 
році, 5,3% у 2022 році. Згідно з варіантом 2 у 2020 році прогнозується зростання ВВП на 
рівні 3,6%, у 2021 році - на 3,6%, у 2022 році - на 3,3%. Зростання споживчих цін (грудень до 
грудня попереднього року) очікується на рівні 6,5% у 2020 р., 7,1% у 2021 році, 7% у 2022 р. 
Варто відзначити, що на період 2020-2022 років прогнозується подальша реалізація зусиль 
у напрямку розширення та диверсифікації українського експорту через поглиблення 
зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС, Азії та Африки, на фоні прогнозованого 
міжнародними фінансовими організаціями сталого розвитку світової економіки у 2020-
2022 роках та утримання помірних цін на світових товарних ринках українського експорту. 
Після технічного оформлення повний текст прогнозу буде оприлюднений на офіційних 
сторінках Уряду та Мінекономрозвитку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЕРТ 
 

 

 МАКРОЕКОНОМІКА 

 ВВП. ВНП 

ВВП України у І кварталі зріс  
на 2,2% - МЕРТ 

22.05.2019 

Зростання реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) 
у січні - березні 2019 р. становило 2,2%. Про це на своїй сторінці у Facebook 
повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі. 

"Вже 14 кварталів поспіль економіка України зростає. Сукупно, з 2016 по 2018 
реальний ВВП зріс на 8,4%. І цей позитивний тренд продовжується. В I кварталі 2019 року: 
+2,2%", - йдеться в повідомленні. У міністестві зазначають, що економічний розвиток, якого 
вдалося досягти Уряду, напряму впливає на рівень життя українців. Рівень середньої 
зарплати в Україні впритул наблизився до показників 2013 р. У березні цього року середня 
зарплата становила 10237 грн або 381$. Як повідомлялось, у 2019 році ВВП України має 
зрости за прогнозами: НБУ - на 2,5%, МВФ та Світового Банку - на 2,7%, Кабміну - на 3,0%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Україна потребує швидшого економічного зростання  

для підвищення рівня життя 
23.05.2019 

Швидкий прогрес у реалізації незавершених реформ - запорука 
зростання економіки та залучення належного наповнення держбюджету. 
Про це йдеться в прес-релізі Світового банку. 

Згідно з економічним оглядом Світового банку для України, у 2018 році економіка 
зросла на 3,3%, що було зумовлено високим врожаєм та сприятливими умовами для росту 
внутрішнього попиту, в свою чергу, спричиненого зростанням заробітної плати, пенсій та 
грошовими переказами з-за кордону. Тим не менш, довіра інвесторів стримується нерівно-
мірним прогресом у реалізації реформ, невизначеністю, пов'язаною з виборами, та високою 
вартістю запозичень. Причому у 2019 р. прогнозується зростання економіки на рівні 2,7%. 
«Щоб прискорити економічне зростання, Україні потрібен швидкий прогрес у реалізації 
ключових структурних реформ», - зазначила Сату Кахконен, директор Світового банку у 
справах Білорусі, Молдови та України. - «Це означає створення ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення, розділення природних монополій в енергетичному секторі, 
посилення врядування у державних банках, досягнення прогресу в боротьбі з корупцією та 
забезпечення фінансової стабільності». Якщо ключові реформи просуватимуться вперед, 
очікується, що економічний ріст може досягнути позначки 3,4% у 2020 році та 3,8% у 2021 
році. Інакше, у разі зволікання з реформами, ріст економіки може уповільнитися до рівня 
нижче 2%, оскільки впевненість інвесторів погіршується, а макроекономічна вразливість 
посилюється. Макроекономічні ризики для України наразі пов’язані зі значними виплатами 
за державним боргом, які припадають на 2019-2021 роки, та тиском з боку поточних 
видатків бюджету. Це вимагатиме мобілізації належного фінансування від міжнародних 
фінансових установ та ринків капіталу та подальшого зміцнення системи державних 
фінансів і досягнення цільового показника дефіциту бюджету. Для покращення якості 
державних послуг для населення України важливе впровадження розпочатих реформ у 
сфері охорони здоров'я, освіти, пенсійного забезпечення, державного управління та 
соціальної допомоги. Також буде важливо запровадити більш справедливу та сприятливу 
для економічного зростання податкову систему. ... 
 

Читати повністю >>>  Читайте також:  Економічний огляд 
Світового банку для України >>>  

За матеріалами Світового банку 
 

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ 

 
Как Украина будет выплачивать рекордный объем  

платежей по госдолгу 
14.05.2019 

На май 2019 г. - период смены власти в стране - приходятся пиковые 
выплаты по госдолгу. Фокус выяснил, пройдут ли они гладко и стоит ли 
опасаться дефолта в последующий период. 

Украина должна выплатить 478,2 млрд грн в 2019 году по своим долгам (около $18,1 
млрд по курсу НБУ на начало мая 2019 года). Для сравнения: капиталы украинских 
бизнесменов, занявших первые пять позиций в рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей 
Украины" (Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго и 
Вадим Новинский) в совокупности составляют $16,2 млрд. Сумма 478,2 млрд грн, по 
оценкам Министерства финансов Украины, — рекордный объем платежей по госдолгу за 
период с 2019-го по 2040 год. В 2020-м выплаты должны снизиться до 321,3 млрд грн, в 
2021-м — до 248,1 млрд грн, а в 2022-м — до 192,2 млрд грн. В сравнении с 478,2 млрд грн 
даже наиболее затратные статьи расходов госбюджета страны выглядят скромно. 
Например, в качестве дотации Пенсионному фонду на 2019 год выделено 167,5 млрд грн, 
Минобороны отводится около 102,5 млрд грн, Минздраву — 39,4 млрд грн. Из общей 
суммы 478,2 млрд грн на погашение внутреннего госдолга приходится 328,8 млрд грн. По 
внешнему нужно выплатить 149,4 млрд грн. Только за обслуживание госдолга Украине в 
текущем году придется израсходовать 123,1 млрд грн. Из них 72,9 млрд грн пойдут на 
выплату процентов по внутреннему долгу и 50,2 млрд грн — по внешнему. То есть плата за 
использование кредитных средств в 2019 году превысит бюджет Министерства обороны. 

Трудный возраст >>>                                                                                          © Мария Бабенко 
По материалам focus.ua 

 
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ  

 
В Інвестиційні Раді пояснили, чому Україна  

не зможе без співпраці з МВФ 
20.05.2019 

Відсутність співпраці з МВФ поставить під загрозу інвестиції та 
можливість українських державних компаній залучати фінансування на 
зовнішніх ринках. Про це повідомила Голова офісу Національної інвестиційної ради. 

“Без МВФ для українських приватних компаній фактично буде закритий ринок 
капіталу (в першу чергу через високу вартість запозичень та середньострокові 
макроекономічні ризики)”, - повідомила Голова офісу Національної інвестиційної ради 
Юлія Ковалів. Також, за її словами, державні компанії такі як Нафтогаз України та 
Укрзалізниця навряд чи зможуть залучити фінансування на зовнішніх ринках. “А тут уже 
питання і енергетичної безпеки (фінансування закачки газу в підземні сховища), 
рефінансування кредитного портфелю і капітальних інвестицій”, - повідомила фахівець. 
Крім цього, для України будуть закриті кредити МФО та макрофінансова допомога. “Ще 
одним викликом буде рефінансування внутрішніх запозичень, а це понад 3 млрд долл., 
частина з яких профінансовані нерезидентами, які без МВФ навряд чи готові будуть 
продовжувати інвестувати в державні цінні папери за чинними (зовсім не маленькими) 
ставками”, — вважає Ковалів. Вона також додала, що в цілому вартість запозичень виросте, 
що стане додатковим навантаженням на бюджет з обслуговування державного боргу, а 
“прямі іноземні інвестиції очікувано будуть чекати кращих часів”. Таку позиції Ковалів 
висловила у відповідь на озвучену раднико президента Володимира Зеленського з 
макроекономічної політики Олегом Устенком пр. те, що в короткостроковій перспективі 
Україна може досягти макрофінансової стабільності і без кредитів МВФ. Водночас у 
довготривалій перспективі співпрацю слід продовжувати. Він також додав, що відсутність 
співпраці з МВФ не дозволить залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку. 

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

 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ 

 
Промвиробництво в Україні у квітні-2019  

зросло на 5,2% 
23.05.2019 

Промислове виробництво в Україні у квітні 2019 року зросло на 5,2% 
порівняно з квітнем 2018 року після збільшення у березні на 2,1% і падіння в 
лютому і січні 2019 року - на 1,8% і 3,3% відповідно. 

Державна служба статистики повідомила, що з корекцією на ефект календарних днів 
промвиробництво у квітні-2019 проти квітня-2018 також зросло на 4,4%. Держстат 
зазначає, що проти попереднього місяця промислове виробництво у квітні знизилося на 
1,8%, проте з урахуванням сезонного чинника зросло на 0,9%. Загалом за підсумками 
перших 4-х місяців 2019 р. зростання промвиробництва проти аналогічного періоду 2018 р. 
становить 0,6%, тоді як за підсумками трьох місяців воно скоротилося на 0,9%, повідомило 
статвідомство. Згідно з даними Держстату, в переробній промисловості у квітні-2019 проти 
квітня-2018 зростання становило 7,4%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів - 
2,7%, у постачанні електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - 0,3%. Як 
повідомлялося, промислове виробництво в Україні в 2018 р. зросло на 1,1% порівняно з 
2017 р., при цьому в грудні-2018 проти грудня-2017 зниження становило 3,5%. За 2018 р. 
переробна промисловість зросла на 0,2%, добувна промисловість і розробка кар'єрів - на 
2,1%, постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - на 2,8%. 

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

 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
В тендері на будівництво українського павільйону на  

ЕКСПО 2020 перемогла компанія з ОАЕ 
13.05.2019 

Компанія ASGC Construction LLC перемогла на відкритих торгах, які 
проходили в системі електронних публічних закупівель в ProZorro. Про це 
повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. 

За умовами тендеру, ASGC Construction LLC має збудувати український павільйон під 
чистове оздоблення разом із підведенням всіх необхідних комунікацій (електро-, 
водопостачання та інше), а також облаштувати прилеглу територію відповідно до вимог 
Організаційного комітету “ЕКСПО 2020”. ASGC Construction LLC є однією з найбільших 
будівельних компаній в Об’єднаних Арабських Еміратах та входить до вертикально-
інтегрованої групи компаній ASGC (Al Shafar General Contracting), яка була заснована у 1989 
році.  ASGC Construction LLC має низку нагород у галузі будівництва та реалізації 
масштабних архітектурно-будівельних проектів: https://www.asgcgroup.com/how-we-
work/awards. Найбільш масштабними проектами ASGC Construction LLC є тематичний 
павільйон “Sustainability” в рамках Всесвітньої виставки “ЕКСПО 2020”, Бібліотека 
Мухаммеда бін Рашида в ОАЕ, Дубай Арена, музей “Etihad”. Наразі дві компанії-учасниці 
тендеру -  ТОВ «Аліас Інвест Груп» та ТОВ «Неодім Захід» - подали скаргу до 
Антимонопольного комітету України щодо неправомірності рішення обрання переможця. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЕРТ 

 

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a9479d0c-0d7f-4552-9bec-9224881ee20f&title=UriadUkhvalivPrognozMakroekonomichnikhPokaznikiv2020-2022-Roki
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705584-vvp-ukraini-u-i-kvartali-zris-na-22-mert.html
http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2019/05/23/ukraine-economic-update-spring-2019?CID=ECA_FB_Ukraine_UK_EXT
http://pubdocs.worldbank.org/en/724161558601576209/Ukraine-Economic-Update-Spring-2019-uk.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/724161558601576209/Ukraine-Economic-Update-Spring-2019-uk.pdf
https://focus.ua/economics/428903-otdaj-dolg-rodina.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1801649-v-investitsiyni-radi-poyasnili-chomu-ukrayina-ne-zmozhe-bez-spivpratsi-z-mvf
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/589082.html
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=11c0aaaa-7ac1-4858-93cf-b0a4aef7cbdd&title=VTenderiNaBudivnitstvoUkrainskogoPavilionuNaEkspo2020-PeremoglaKompaniiaZOae
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
https://www.facebook.com/nicoffice/
https://www.asgcgroup.com/
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Хто управляє офшорними активами  
Ігоря Коломойського 

15.05.2019 

Ігор Коломойський – український олігарх. Власник медіа, 
сталеливарних, феросплавних, нафтових і газових активів; елітної 
нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Усі ці активи 
входять в умовну групу "Приват" й нині частково арештовані. 

 

Втім, арешт накладено тільки на ті активи, які напряму записані на мільярдера або 
задіяні у схемах виведення грошей з Приватбанку. Інші активи завбачливо виведені в 
офшори або записані на довірених осіб – trusted persons. Побачити структуру власності 
бізнесу екс-губернатора Дніпропетровської області прагнуть не тільки правоохоронці, а й 
колишні бізнес-партнери. Так, український олігарх Вадим Шульман судиться з 
Коломойським з 2015 року. Ще раніше, у 2014-му, вступив у судову суперечку із ним інший 
олігарх – Віктор Пінчук. Він звинувачував Коломойського не тільки у привласненні бізнесу, 
а й навіть у причетності до вбивства. Одна з вимог Шульмана і Пінчука – розкриття 
структури власності довгого списку компаній, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях. 
Мова про фірми, яким належить нерухомість, сталеливарні й феросплавні заводи в США та 
Грузії. Жодна з цих компаній напряму не записана на Ігоря Коломойського. Але всі вони 
мають спільних менеджерів, юристів, адреси, а також, згідно з позовними заявами обох 
олігархів, контролюються саме Коломойським. Цікаво, що ці ж самі менеджери управляють 
не тільки металом та рудою, а ще декількома групами компаній, які також фігурують у 
справі щодо виведення грошей із Приватбанку. 

 

Trusted person № 1: Панікос Симеу. Кіпріот Панікос Симеу – керуючий партнер 
кіпрської юрфірми "Symeou & Konnaris LLC". Ця компанія особливо цінує конфіденційність. 
Так вказано на сайті самої фірми. Ці ж якості, ймовірно, цінують й українські мільйонери-
втікачі: олігарх Сергій Курченко та екс-голова Нацбанку Сергій Арбузов. Панікос Симеу був 
керівником їхньої кіпрської фірми "Sabulong trading ltd". Це одна з компаній, у якої ГПУ у 
2017 році конфіскувала $1,3 млрд, вкрадені в України злочинною організацією, створеною 
колишнім президентом України Віктором Януковичем. Ігор Коломойський довіряє кіпріоту 
Панікосу Симеу значно ширший перелік активів: медіа, сталеливарні заводи, підприємства 
з виробництва шин та морські термінали. Дуже чітко роль кіпріота простежується у 
структурі власності дніпропетровського телеканалу ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ПРИВАТ ТБ ДНІПРО". 
Тут Симеу – довірена особа Коломойського, через яку олігарх володіє каналом. 

 

Сталеливарний бізнес в США. Не менш чітко роль Панікоса Симеу простежується у 
структурі власності сталеливарного заводу в США, штаті Огайо – Warren Steel Holdings LLC. 
Формально підприємство записане на офшорну компанію Halliwel Assets, Inc з Британських 
Віргінських о-вів. У 2015 один із власників заводу у судах розкрив імена усіх бенефіціарів. 
Так завод належить трьом українським олігархам: Вадиму Шульману, Геннадію Боголюбову 
та Ігорю Коломойському. Останній контролює завод через довірену особу – кіпріота 
Панікоса Симеу. Ініціатором судів став Вадим Шульман. Саме він у 2001 придбав непрацю-
ючий тоді завод, запустив його, а у 2006 році співвласниками заводу стали Боголюбов та 
Коломойський. У 2012 році Шульман запідозрив партнерів у шахрайстві й у ході власного 
розслідування виявив, що Warren Steel укладає кредитні угоди і договори купівлі-продажу 
із іншими компаніями Коломойського і Боголюбова на невигідних для заводу умовах. 
Такими угодами, на думку Шульмана, його партнери заганяли завод у борги перед своїми ж 
компаніями, щоб отримати повний контроль над активами Warren Steel. Гіпотеза Шульмана 
підтвердилася, коли у серпні 2014 року представник Коломойського – Панікос Симеу – 
погодив черговий кредит для Warren Steel Holdings у розмірі 25 мільйонів доларів від 
компанії Optima Acquisitions LLC. Шульман стверджував, що ця фірма підконтрольна 
Коломойському. Про це неодноразово писали й ЗМІ, але без жодних підтверджень. У 2015 
році Шульман подав позов проти Warren Steel Holdings LLC, Панікоса Симеу, компанії 
Halliwel Assets, Inc та президента заводу Warren Steel – Корфа Мордехая. .. 
 

 Trusted person № 2: Корф Мордехай >>>  
  

За матеріалами pravda.com.ua 

Читайте також! Trusted persons: хто 
управляє офшорними активами Ігоря 
Коломойського >>> 
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Пінчук судився з Коломойським через махінації  
з купівлею заводу в Україні 

15.05.2019 

У 2015 році український олігарх Віктор Пінчук судився із 
Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим у Високому суді 
Лондона через махінацію з купівлею одного із найбільших в Україні 
підприємств з видобутку залізної руди.  

Про це йдеться в публікації "Української правди": Trusted persons: хто управляє 
офшорними активами Ігоря Коломойського. Як зазначається, що Пінчук стверджував, що в 
середині 2000-х передав їм гроші для купівлі одного з найбільших в Україні підприємств з 
видобутку залізної руди, але не отримав від Коломойського та Боголюбова ні підприємства, 
ні грошей. Повідомляється, що втрачений за всі ці роки прибуток Пінчук оцінив у $2 млрд. 
За даними автора публікації, в січні 2016-го, за кілька днів до початку слухань по суті, 
Пінчук, Коломойський і Боголюбов уклали мирову угоду: Коломойський зобов'язався 
віддати Пінчуку частину грошей із феросплавного бізнесу. "Феросплавний холдинг включає 
Нікопольський, Запорізький і Стахановський феросплавні заводи, Марганецький і 
Орджонікідзевський гірничо-збагачувальні комбінати на Дніпропетровщині. Формально, 
жодне з цих українських феросплавних підприємств не належить ані Віктору Пінчуку, ані 
Ігорю Коломойському", - йдеться у публікації. Разом з тим повідомляється, що Комісія з 
міжнародної торгівлі США (USITC) у 2016 році опублікувала презентацію щодо імпорту 
силікомарганцю. У звіті міститься й перелік українських феросплавних заводів. За даними 
комісії, ці компанії підконтрольні Коломойському і Боголюбову. Також у звіті є перелік й 
інших феросплавних активів олігархів, розташованих у США, Грузії та Австралії. 
Зазначається, що Пінчук подав петицію до суду Флориди з вимогою розкрити структуру 
власності: GEORGIAN AMERICAN ALLOYS INC (Delaware), CC METALS AND ALLOYS, LLC 
(Delaware), FELMAN PRODUCTION, LLC (Delaware), FELMAN TRADING, INC (New Jersey). 
Зазначається, що формально ці компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях й, 
відповідно – власника компаній не видно, але керівниками усіх цих компаній були і 
залишаються партнери Коломойського Корф Мордехай та Уріел Лейбер. У розслідуванні 
зазначається, що перший - американський бізнес-партнер Коломойського і керівник його 
численних сталеливарних та марганцевих підприємств у США. Останній також виконує 
секретарські функції в грузинській компанії "Georgian Manganese LLC". 
 

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

Читайте також! Trusted persons: хто управляє 
офшорними активами Ігоря Коломойського >>> 
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Хто допоміг російському олігарху вивести  
з України капітал? 

16.05.2019 

Антимонопольний комітет дозволив російському власнику 
українських обленерго продати активи Ахметову. Чи розуміють 
чиновники ступінь ризику? Про це пише Вікторія Войціцька, народний 
депутат партії "Самопоміч", на порталі epravda.com.ua 

Останні тижні правління президента Порошенка характеризуються судомними 
спробами старої влади "надихатися перед смертю". Десятки призначених суддів Верховного 
Суду, сотні держнагород та військових звань, мутні економічні рішення. Чому так багато 
рішень в останні дні? Кому вони вигідні? Українцям чи оточенню та бізнес-партнерам 
президента? Відповідь можемо знайти в історії, що є просто хрестоматійним прикладом 
епохи Порошенка. Ця історія про світло у помешканнях понад половини українських родин. 
Родин, які можуть і не знати, що електричний рубильник до їхніх домівок - в руках 
близького до Путіна російського олігарха Бабакова та його українського колеги Ахметова. У 
часи, коли російські інтереси в Україні буди надійно захищеними, росіянин Бабаков з 
партнерами через треті структури викупив контрольні пакети семи українських 
енергорозподільчих компаній - обленерго. Обленерго є монополістами з розподілу електро-
енергії для населення та підприємств. Рубильники стратегічних оборонних підприємств, 
водоканалів та державних установ - також в руках обленерго. Коли у 2014 році Росія 
анексувала Крим і почала війну на Донбасі, пов'язані з тими подіями люди з оточення 
Путіна потрапили під санкції США, ЄС, Канади та низки інших країн. Потрапив під санкції і 
Бабаков - власник українських обленерго. Бабаков перебуває і під українськими санкціями, 
що цілком зрозуміло: наближені до Кремля активи мають хоча би в невеликій частині 
гарантувати втрати України від війни. Тож рішенням РНБО від 21 червня 2018 року 
Бабакову заборонено в'їзд до України, його активи безстроково заблоковані, капітали 
виводити заборонено. Нібито заблоковано. Нібито заборонено. Вже цієї зими з'явилася 
інформація, що обленерго Бабакова скуповує Ахметов. Мова йшла для початку про 
"Київобленерго" та "Одесаобленерго" і про 250 млн дол. У квітні, вже після поразки 
Порошенка, призначений ним склад Антимонопольного комітету, не змигнувши оком, дав 
можливість Бабакову закінчити угоду з продажу українських обленерго. Тобто АМКУ 
дозволив передати підсанкційні активи і де-факто вивести капітали з України. Своїм 
рішенням АМКУ фактично примушує Україну відмовитися компенсувати частину втрат від 
війни з Росією. Це про такий патріотизм нам кілька місяців з білбордів розказував 
Порошенко? Це так він увесь час боровся за Україну? І чи була взагалі ця боротьба? Наразі 
складається враження, що за п'ять років президентства Порошенка суттєво поліпшився 
стан справ лише в одного заможного українця — Ахметова, якщо, звичайно, не рахувати 
самого Порошенка. Що характерно: саме призначена Порошенком НКРЕКП забезпечила 
Ахметову схему "Роттердам+", завдяки якій олігарх витягнув з кишень українців понад 30 
млрд грн. Саме призначений Порошенком Антимонопольний комітет дозволив Ахметову 
монополізувати ринок теплової енергетики і ринок енергетичного вугілля. А зараз АМКУ 
ухвалив рішення про можливість викупу Ахметовим обленерго у Бабакова, чим фактично 
узаконив вертикально інтегровану монополію. ... 

Читати повністю >>>                                  © Вікторія Войціцька, народний депутат партії "Самопоміч" 
За матеріалами epravda.com.ua 

 

Жеваго запідозрив Мінфін і НБУ у фальсифікації  
статистики про зростання ВВП 

16.05.2019 

Бізнесмен Костянтин Жеваго припустив, що реального 
економічного зростання в Україні немає, а дані про нього - це 
методологічна інтерпретація статистики. Про це він заявив на 
конференції Concorde Capital "Game of thrones: final season?" у Києві. 

"Щоб сказати, що буде завтра, потрібно подивитися, що було вчора. Вчора не було 
ніякого економічного зростання, і це запорука всіх невдач, які зазнала економіка, і політика 
на чолі з президентом, який з великим тріском програв вибори", - вважає Жеваго. "Знаєте, 
коли ВВП зростає на 2,9%, при цьому залізничні перевезення падають, а споживання 
електроенергії стагнує, або падає теж, це говорить про те, що міністерство фінансів з 
Нацбанком або фальсифікують статистику, або інтерпретують статистику таким чином, що 
суто методологічно, як вони це пояснюють, ми добиваємося такого економічного зростання 
і такого ВВП", - припустив бізнесмен. "Зокрема, минуле економічне зростання було 
досягнуто завдяки тому, що були підвищені ціни на газ, електроенергію, комунальні 
тарифи, населення отримало субсидії, які потім отримав "Нафтогаз" і заплатив податки", - 
стверджує Жеваго. "Є чіткі правила в нашій країні і в природі - якщо ВВП зростає, то і все 
деривативи зростання очевидні", - підкреслив він. "Промисловість почала загинатися так 
само, як і на початку 2013 року, що тоді спричинило революційну ситуацію і зміщення 
Януковича", - заявив Жеваго. Нагадаємо, власник Ferrexpo Костянтин Жеваго у світовому 
рейтингу Forbes займає 1511 місце, його капітал оцінюють в 1,5 млрд доларів. 

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

 

Группа ТАС скупает активы из-за  
дешевизны - Тигипко 

16.05.2019 

Група ТАС сейчас скупает активы из-за их дешевизны и 
продолжит это делать, если ВВП Украины будет расти нынешними 
темпами. Об этом бизнесмен Сергей Тигипко в ходе инвестиционной 
конференции, организованной компанией Concorde Capital. 

“Начиная с 2014 года, мы много инвестируем. Покупали страховые, заводы, банки, 
недвижимость, и… если все останется так как сейчас, то мы и дальше продолжим скупать 
активы. Под “как сейчас” я имею в виду в первую очередь рост ВВП. 2,2% роста – это как раз 
о том, что активы будут дешевыми. Почему мы покупаем? Потому что все дешево. Рынки 
сошли с ума. То, что нужно строить за сотни миллионов долларов, сегодня можно купить за 
$4-5 млн”, – отметил он. Тигипко добавил, что группа ТАС инвестирует в финансовый 
сектор, сельское хозяйство, машиностроение. “Во всех секторах есть возможность неплохо 
заработать. Минимум 15% на исторически проинвестированный доллар мы сегодня 
получаем даже при том уровне девальвации, скажем, в том же финансовом секторе, 
который произошел”, – сказал он. Бизнесмен добавил, что если рост ВВП Украины 
ускорится до 5-7%, цены на все вырастут и группа выставит часть активов на продажу. 
Напомним, Группа ТАС за 2018 год получила 2,8 млрд грн прибыли. Больше всего прибыли 
для группы ТАС в 2018 году принес финансовый бизнес, сказал ее основатель и основной 
акционер Сергей Тигипко. “За 2018 год вся группа ТАС получила 2,8 млрд грн прибыли. Из 
них финансовый сектор – 1,5 млрд грн, агро – 720 млн, промышленность – 391 млн. А в 
2017-м в направлении “промышленность” была прибыль в 190 млн”, – отметил он. По 
словам Тигипко, его группа покупает “предприятия, которые не особо кому-то интересны, и 
делает их достаточно прибыльными. “Спиться у бассейна мы всегда успеем. Это не 
привлекает. Я не рантье, мне интересно что-то создавать, получать удовольствие от дела”, – 
сказал бизнесмен. Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и 
промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных 
проектах. В нее, в частности, входят ТАСкомбанк, Универсал Банк, ПАО “Днепровагонмаш”, 
ОАО “Кременчугский сталелитейный завод”. 

Читать полностью >>> 
По материалам finance.ua 
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Олег Бахматюк о выгоде Украины от спора США и Китая,  
"раковой болезни" государства и НБУ 

16.05.2019 

Владелец украинской группы компаний "Укрлендфарминг" 
Олег Бахматюк принял участие в международной инвестиционной 
конференции "Game of Thrones: Final Season?". Об этом пишет 
издание depo.ua 

О "раковой болезни" Украины: "Существует огромная раковая болезнь, которая 
называется трудовая миграция. Мир живет по принципу полного протекционизма, 
который сейчас создает глобальные изменения в экономической среде, где Украина не 
принимает какого-либо участия". О споре Китая и США и выгоде Украины: "Конфликт, 
спор между Китаем и США открывает огромные возможности... В направлении, которое мы 
представляем, в агросекторе. Можно заместить полностью ресурс, и не просто ресурс – 
сделать политический элемент финансирования... Украина – одна из немногих территорий, 
которая может это сделать". О 5-10 млрд гривен для Украины: "На самом деле Украине не 
так много необходимо: 5-10 млрд гривен дополнительного ресурса гибких денег. Не денег 
МВФ, а тех, которые пойдут на капитальные инвестиции, по которым можно получить 
развитие, видение, где можно иметь проекты, которые дают развитию возможности". О 
борьбе с политической коррупцией и олигархатом: "На вопросы должны быть простые 
ответы. Вопрос политической коррупции и влияния олигархата... На самом деле все просто - 
введите закон о лоббизме и не будет никакой политической коррупции и каждый из нас 
сможет защищать свои интересы. Введите полную приватизацию и не будет 
коррупционных связей. Необходимо бороться не с коррупцией, а с бедностью". Об НБУ и 
Гонтаревой: "История даст оценку главе Национального банка (Валерии Гонтаревой – 
ред.), которая нанесла больший вред, чем Путин, экономике нашего государства. Он 
меньше уничтожил экономики, чем она". "Была ли правильной банковская система, была 
неправильная, но она была стопроцентная. Каждая группа имела свой банк. Это не было 
новостью ни для кого. ... И суть не в том, хорошие Бахматюк и Жеваго, или нет – никто 
никого не хвалит. Но есть принцип поэтапного перехода. Скажите пожалуйста: какой смысл 
было отрубать руки, ноги, оставлять тело без ничего? Для чего губить 40% экономики, 
когда можно потерять 15%. При том, что динамика позитивнных вещей и готовность к 
переговорам была у всех. Но это была амбиция, качество характера и политическая 
целесообразность и очень выгодное назначение врагов". "Я абсолютно не идеализирую ни 
Бахматюка, ни Жеваго в данном случае. Но мы присутствуем в реальном секторе 
экономики, с открытыми помыслами, которые не то что не были услышаны – были 
перевернуты в другую сторону. И эта наша борьба – это не что иное, как поиск 
справедливости. Ни у меня, ни у Жеваго банка уже не будет, но также были уничтожены 
масса репутационных вещей, экономических, развивающих". О кредитовании реального 
сектора: "Сейчас самый важный вопрос: как запустить банковскую систему, чтобы она 
начала кредитовать реальный сектор. Без этого не будет развития нашей территории". О 
национализации банков: "Это можно было сделать осторожнее, правильнее. Если 
государство могло из моих активов, моих банков, получить не 1%, как сейчас подает в Фонд 
гарантирования вкладов, а 40%, то я не могу найти объяснения, почему государству не 
нужны были лишние 10 или 15 млрд гривен". 

Читать полностью >>>  
По материалам depo.ua 

 
На Донбас приїхав воювати  

Янукович-молодший 
17.05.2019 

Бойовики тимчасово окупованого Донецька підтвердили 
приїзд сина колишнього президента Віктора Януковича, 
Олександра. Про це повідомляється в Telegram-каналі Народна 
правда – Донбасс.  

“Начебто нісенітниця, але перевірили: так, був. Причому, зі схвалення двох наших 
міністерств. Віддають йому в управління (володіння, тимчасове користування etc) 
енергетичний сектор. Зуївку зокрема. Вугільну сферу не віддають, комусь потрібніше, поки 
не віддають. якось так. Всього нам хорошого”, – пише канал. Крім цього в Telegram-каналі 
Донецький Абориген розповіли ще про декількох “важливих гостях”, які відвідали Донецьк 
останнім часом. “Повернувся Саша “Стоматолог”, ох і новина. У Донецьку цілком офіційно 
зараз знаходиться всім відомий Фіма Звягільський (Юхим, виконував обов’язки прем’єр-
міністра України в 1993-1994 роках, – прим. ред.) (узгоджено особисто з Пушиліним). З 
офіційним візитом заїжджав Олександр Клименко (колишній міністр доходів і зборів 
України, – прим. ред.) (в огляді території його супроводжував особисто мер Горлівки 
Приходько). Це публічні, про великих українських функціонерів з меншою медійною і 
великою економічною вагою перераховувати дорого … об’єднує їх усіх одне. Ведуть вони 
себе вільно і впевнено. Отримують гарантії від “нашої” влади, будують плани, ділять 
стратегічні напрямки і починають заробляти”, – пишуть в Telegram-каналі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами informator.news 

 
Порошенко за час президентства втратив  

статус мільярдера, - Bloomberg 
21.05.2019 

Статки Президента України Петра Порошенко, який заявив, 
що знову піде на вибори, після виборів у 2014 р. скоротилися на 
40%. Повідомляється, що Порошенко втратив статус мільярдера. 

"Кондитерський магнат був позбавлений статусу мільярдера невдовзі після його 
обрання президентом в червні 2014 р. Чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - 
до 705 млн.", - свідчить індекс Bloomberg Billionaires. Наголошується, що найцінніший актив 
Петра Порошенко – корпорація Roshen. Він заснував компанію в 1996 році, об'єднавши 
півдюжини виробників шоколаду, печива і тортів, взявши для назви середні літери його 
прізвища. Він став найбільшим в Україні кондитером і великим бізнес-гравцем у регіоні, з 
фабриками в Росії, Литві та Угорщині. За даними Bloomberg, обсяг виробництва Roshen, 
який перевищив 400 тис. т. в 2012 р., впав на 25% протягом наступних двох років після 
того, як його продукція була заборонена в Росії. Крім того, інші активи Петра Порошенко 
включають в себе банк, телевізійний канал, страхову компанію і декілька 
сільськогосподарських і харчових підприємств. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 
 

 

 КОМПАНІЇ  
 

ICU рассказала об инвестициях в украинские стартапы.  
Что это за компания 

15.05.2019 

Компания ICU в середине мая впервые рассказала о своих 
инвестициях в украинские стартапы, среди которых – Petcube, 3DLOOK, 
Hideez и т.д. Об этом сообщает издание ain.ua 

ICU – одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Она была основана в 
2007 г. выходцами из украинской дочки нидерландского ING Bank – Валерией Гонтаревой и 
Макаром Пасенюком. В 2007 году Гонтарева стала исполняющей обязанности главы ING в 
Украине. Проработав в этой должности несколько месяцев, она написала заявление об 
уходе для того, чтобы основать собственный инвестиционный бизнес. Британский хедж-
фонд Autonomy Capital Research LLP согласился стать инвестором ее проекта. Он вложил 
$10 млн в Фонд недвижимости ICU и купил 24,99% в уставном капитале группы. Вместе с 
Гонтаревой основателем компании выступил инвестбанкир Макар Пасенюк. Важную роль в 
развитии компании сыграл также Константин Стеценко, который отвечал за торговые 
операции группы на фондовом рынке. Каждому из этой «тройки» украинский Forbes 
посвятил в свое время отдельную публикацию. Гонтареву называли одним из лучших 
инвесторов в долговые бумаги украинских эмитентов, Макара Пасенюка - одним из лучших 
инвест-банкиров страны, который осуществил сделок на сумму более чем в $9 млрд, а 
Константин Стеценко был одним из лучших торговцев ценными бумагами на фондовом 
рынке Украины. После кризиса 2008-2009 годов группа успешно вложилась в долговые 
бумаги государственных эмитентов, в частности банков, что позволило Фондам компании 
получить более чем стопроцентную доходность. Позже ICU сфокусировалась на ОВГЗ 
(облигациях внутреннего государственного займа). Через несколько лет после основания 
компания прочно закрепилась в качестве одного из ведущих игроков украинского 
фондового рынка. Компания практически ежегодно оказывалась в лидерах тематических 
рейтингов. В 2014 г., когда Петр Порошенко стал президентом Украины, сотрудники ICU 
получили высшие госдолжности: Валерия Гонтарева возглавила Национальный банк 
Украины, Владимир Демчишин стал министром энергетики Украины, Дмитрий Вовк стал 
главой НКРЭ. Уход ключевых людей из компании не помешал развитию. При этом Пасенюк 
практически стал одним из ключевых управляющих активами президента. Компания также 
работала над передачей корпорации «Рошен» в слепой траст.  … 

Читать полностью >>> 
По материалам ain.ua 

 

Украинская ГК ЛІГА, в которую входит медиахолдинг Ligamedia, стала  
инвестором выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" 

16.05.2019 

Группа ЛІГА, в которую входит медиахолдинг Ligamedia, стала 
инвестором выставочного центра "КиевЭкспоПлаза", сообщила Liga.net со 
ссылкой на генерального директора группы Дмитрия Бондаренко.  

"Сейчас происходит стратегическое изменение в бизнесе "КиевЭкспоПлаза". В Киеве 
главная площадка компании была ограничена городскими рамками и экспозиционными 
возможностями. Когда она переехала за город, появился колоссальный потенциал к росту, 
благодаря большой территории под дальнейший девелопмент. Это дает возможность 
совершенно другого масштаба – от презентации сельхозпродукции до крупногабаритной 
военной техники", - сказал Бондаренко. Он не уточнил, какую долю в уставном капитале 
"КиевЭкспоПлазы" приобрела ЛІГА. При этом отмечается, что ЛІГА не будет принимать 
активного участия в операционной деятельности компании. Как сообщалось ранее, группа 
компаний ЛІГА также стала миноритарным акционером сети кофеен Aroma Kava. 
"КиевЭкспоПлаза" (ООО "Экспо-инвест", Киев) начал работу в 2003 году, став крупнейшим в 
Украине выставочным центром. Его общая территория составляла 26 тыс. кв. м, площадь 
внутреннего выставочного помещения - 11 тыс. кв. м, внешнего - 5 тыс. кв. м. В феврале 
2019 года выставочный центр переехал из Киева в новый объект по ул.Амстердамская, 1 в 
Березовке Киевской области, недалеко от приобретенного в 2018 году компанией Dragon 
Capital участка под строительство складского комплекса площадью 50 га. Сегодня площадь 
его закрытой выставочной территории составляет 9 тыс. кв. м, открытой – 18,6 тыс. кв. м. 
Парк развлечений занимает 15 тыс. кв. м, полигон испытаний – 9,7 тыс. кв м. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Компания Concorde Capital собрала более 300 инвесторов на международной 
конференции GAME OF THRONES: FINAL SEASON? 

17.05.2019 

В Киеве, 16 мая состоялась Международная инвестиционная 
конференция "GAME OF THRONES: FINAL SEASON?", посвященная будущему 
экономическому курсу Украины.  

Конференция объединила лидеров от политики и бизнеса, представителей 
международных организаций и зарубежных инвесторов. В рамках конференции состоялись 
три дискуссионные панели: Официальная, Бизнес и панель с международными 
инвесторами, участники которых говорили о новом курсе развития Украины, обсуждали 
вопросы роста экономики, улучшения инвестиционного климата и привлечения 
международных инвесторов. Также обсуждали перспективы сотрудничества Украины с 
МВФ и будущее реформ. «Ключевым в теме нашей конференции – GAME OF THRONES: FINAL 
SEASON?  – является вопросительный знак. Этот знак – призыв заканчивать с играми и 
начинать работать сообща. Работать для единой цели – улучшения жизни в нашей стране и 
общего благосостояния. Мы ожидали в результате дискуссий прийти к большему 
пониманию того, что ждет Украину в ближайшем будущем. Понять, кто и как готов сделать 
ее лучше. Насколько нам это удалось – судить нашим гостям.» - прокомментировал Игорь 
Мазепа, Генеральный директор Concorde Capital. «В рамках конференции мы обсудили 
целый ряд рисков, который ожидает нас в ближайшей перспективе. Самый главный из 
которых – это рынок рабочей силы, который подвергся массивному испытанию – 
миллионы украинских граждан уезжают из Украины. Согласно отчету наших аналитиков, 
стоимость рабочей силы в Украине растет быстрее, чем продуктивность. Не менее 
существенным риском является долговая нагрузка. За следующие три года Украине нужно 
погасить порядка 20 млрд долл. США долгов. И без международной поддержки, без 
рефинансирования это невозможно» - добавил Игорь Мазепа. Участники Официальной 
панели обсудили вопросы будущего экономического курса Украины. «Сейчас для бизнеса, 
который заинтересован в настоящих правилах игры, настал момент посмотреть на тех, кто 
потенциально эти прозрачные правила игры может отстаивать для него в будущем. И 
более тесно работать с этими политическими силами», - сказала Оксана Сыроид, 
Заместитель Председателя Верховной Рады Украины, открывая Официальную панель. В 
свою очередь Александр Данилюк, советник новоизбранного президента Украины, 
отметил, что наибольшим препятствием для получения Украиной очередного транша МВФ 
может быть решение Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о 
незаконном обогащении. «Уверен, что парламент исправит это. Если не примут, то будут 
говорить избирателям: «Нас устраивает решение Конституционного суда, которое убило 
борьбу с коррупцией в стране», - подчеркнул он. Участники Бизнес панели обсудили 
ожидания бизнеса от новой власти. «Украинский бизнес довольно оптимистично и по-
рабочему смотрит на ситуацию, независимо от того, каким будет президент или новый 
состав парламента. Потому что наш бизнес научился адаптироваться в соответствии с 
быстро меняющимися условиями» - отметил Игорь Мазепа. … 

Читать полностью >>>  
По материалам компании «Concorde Capital» 

 
О.БАХМАТЮК 

 
А.ЯНУКОВИЧ 

 
П.ПОРОШЕНКО 

https://www.depo.ua/rus/politics/oleg-bakhmatyuk-pro-vigodu-ukraini-vid-sporu-ssha-ta-kitayu-rakovu-khvorobu-derzhavi-ta-nbu-20190516963457
https://informator.news/na-donbas-pryikhav-voiuvaty-yanukovych-molodshyy/
https://ukranews.com/ua/news/632856-poroshenko-za-chas-prezydentstva-vtratyv-status-milyardera-bloomberg
https://ain.ua/2019/05/15/korotkaya-istoriya-icu/
http://www.fixygen.ua/news/20190516/ukrainskaya-gk.html
https://concorde.ua/ru/press/item_74634/
http://investpro-ukraine.bosco-conference.com/kyiv
https://www.icu.ua
http://ligagroup.com/
http://concorde.ua/


 

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

 

Перший Lean Summit в Україні  
відбувся в UNIT.City 

20.05.2019 

Lean Institute Ukraine (представництво всесвітньої організації Lean 
Global Network) зібрав на першому в країні саміті з ощадливого виробництва 
понад 250 людей. Захід пройшов у UNIT.City. 

Саміт, за словами Сергія Комберянова, президента Lean Institute Ukraine, був 
підсумковим для інституту, оскільки таким чином колектив звітував перед світовою 
спільнотою про досягнення у впровадженні лін-мислення в Україні. 

Ключовим спікером події виступив Василь Хмельницький, Голова наглядової ради 
Lean Institute Ukraine, підприємець, який застосовує технології ощадливого виробництва в 
кожній компанії інвестиційної групи UFuture та доклав великих зусиль для популяризації 
культури lean у країні. 

“В індустріальному парку “Біла Церква” ми наразі одночасно будуємо чотири заводи, 
де всі процеси вже від самого початку засновані на lean-технологіях. І ми створили сервіс 
нагляду фахівців із ощадливого виробництва не лише для наших власних підприємств. 
Кожному, хто бажає відкрити завод на території індустріального парку, ми пропонуємо 
споруджувати його за допомогою інструментарію lean, за зеленими технологіями BREEAM і 
відповідно до європейських стандартів. Найважливішим нашим сервісом я вважаю lean, 
адже продукція, виготовлена за цією методологією, є дешевшою, більш якісною, а отже, 
більш конкурентноспроможною”, – зауважив Василь Хмельницький. 

Пітер Віллатс, член наглядової ради Lean Institute Ukraine, за плечима якого 
управління компанією Cancer Partners UK, яка побудувала й управляє найбільшою мережею 
приватних онкологічних клінік у Великобританії, розповів, як інструментарій lean допоміг 
значно поліпшити пропускну здатність і рівень обслуговування у провідній педіатричній 
клініці в Лондоні, а також зменшити кількість скасованих операцій через редизайн систем і 
практики управління потоком пацієнтів. 

Володимир Поперешнюк, співзасновник і співвласник “Нової Пошти”, поділився 
досвідом впровадження lean у своїй компанії. За словами Володимира, який у 2001 році 
разом із партнером В’ячеславом Клімовим заснував підприємство, lean-технології почали 
застосовуватися в його колективі 5-6 років назад. І зараз, завдяки їм, час перебування 
клієнта у відділенні “Нової Пошти” суттєво скорочено за допомогою продуманої системи 
організації посилок у комірках, системі open-space, в якій відсутній бек-офіс, і 
багатоступеневому удосконаленню роботи персоналу, яке продовжується і сьогодні. 

Василь Петров, керівник із постійного покращення в EMEA Cargill Business Service 
Bulgaria, за плечима якого консультація British Airways, Delta Airlines, Siemens, SAP та інших 
компаній з приводу того, як застосовувати lean-мислення в Європі, Азії та США, розповів 
слухачам саміту про те, як технології ощадливого виробництва в поєднанні з процесами 
автоматизації суттєво підвищують ефективність підприємств. За словами Василя, важливо, 
щоб керівництво кожної компанії розуміло принципи lean і вміло використовувало їх. 
 

Читати повністю >>>   
За матеріалами Ufuture 

Читайте також:  На базі UNIT Factory відкрився 
кар’єрний центр X.Teams >>>  
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Обсяги торгів цінними паперами  
продовжують зростати 

20.05.2019 

НКЦПФР оприлюднила дані щодо торгівлі цінними паперами у квітні 
поточного року. Згідно з ними, обсяг торгів на фондовому ринку України за 
чотири місяці 2019 року склав 150,4 млрд. грн.  

При цьому обсяги торгів на біржовому ринку дорівнювали 103 млрд. грн., а на 
позабіржовому ринку – 47,4 млрд. грн. У квітні поточного року обсяги торгів на фондовому 
ринку становили 40 млрд. грн., що виявилось на 8,1% більше показника березня (37 млрд. 
грн.). При цьому обсяги торгів на біржовому ринку в квітні в порівнянні з березнем зросли 
на 8% (з 25 млрд. грн. до 27 млрд. грн.), а на позабіржовому ринку – на 8,3% (з 12 млрд. грн. 
до 13 млрд. грн.). У розрізі фінансових інструментів обсяги торгів у квітні 2019 року були 
такими: – ОВДП – 29,7 млрд. грн. (на біржовому ринку – 27 млрд. грн., на позабіржовому 
ринку – 2,7 млрд. грн.); – акції – 2,06 млрд. грн. (на біржовому ринку – 0,06 млрд. грн., на 
позабіржовому ринку – 2 млрд. грн.); – облігації – 2,8 млрд. грн. (на біржовому ринку – 0,3 
млрд. грн., на позабіржовому ринку – 2,5 млрд. грн.); – інші цінні папери – 6,4 млрд. грн. (на 
біржовому ринку – 0,1 млрд. грн., на позабіржовому ринку – 6,3 млрд. грн.). 

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

 
На ПФТС відбулися перші результативні торги  

казначейськими нотами уряду США 
21.05.2019 

У вівторок, 21 травня, була укладена та виконана біржова угода з 
продажу 2460 облігацій Департаменту казначейства США (ISIN: 
US9128283U26). Вартість біржового контракту склала 6 549 676,2 грн.  

Це перша біржова угода з облігаціями іноземної держави за всю історію існування 
організованого ринку цінних паперів України. Торгівля казначейськими нотами уряду США 
стала можлива після подання Центральним депозитарієм до НКЦПФР заяви про допуск 
цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України та ухвалення рішення 
НКЦПФР №155 від 12.03.2019 р. щодо допуску облігацій іноземної держави до обігу на 
території України. Вищезазначені цінні папери було включено до Біржового списку ПФТС 
17 травня 2019 р. Параметри цінного папера: ISIN: US9128283U26 (US T NOTES/2.375 DTD 
20230131); CFI: DBFTFR (боргові цінні папери, облігації з фіксованою відсотковою ставкою, 
гарантовані державою, з фіксованим строком погашення, іменні); Категорія ЦП: боргові/ 
Debt (DT); Тип та вид ЦП: Облігації іноземної держави, бездокументарні, іменні; Опис ЦП: 
казначейські ноти уряду США/U.S Treasury Notes; Обсяг емісії ЦП: 38 997 034 500 USD; Купон 
– 2,375% (виплата здійснюється 2 рази на рік, кожні 6 місяців, дати виплат – 31 липня, 31 
січня); Номінал ЦП: 100 USD; Дата випуску: 31/01/2018; Дата погашення: 31/01/2023. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПФТС 
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Портал Ініціативи прозорості видобувних галузей сприятиме  
розвитку місцевих громад 

22.05.2019 

Триває робота щодо впровадження порталу Ініціативи прозорості 
видобувних галузей. Про це повідомляє Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України. 

В середу, 22 травня, проведено стратегічну сесію «Стратегічна основа для розвитку 
порталу ІПВГ», у якій взяли участь представники Міненерговугілля, Національного 
Секретаріату ІПВГ, компаній, ДФС, Держенергонадр, Асоціації газовидобувних компаній, 
громадськості. Гендиректор Директорату викопних видів палива Міненерговугілля Максим 
Федотов презентував учасникам спільні напрацювання щодо порталу ІПВГ. Головна місія - 
забезпечити прозорість для підвищення інвестиційної привабливості видобувних галузей 
задля сталого розвитку місцевих громад. «Ми прагнемо, щоб ІПВГ(EITI) насамперед 
створювала цінність для місцевих громад», - підкреслив Максим Федотов. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Міненерговугілля 

 
До 2020 року Держеонадра планує завершити розробку  

змін до «Кодексу про надра» 
23.05.2019 

Державна служба геології та надр України планує до кінця 2019р 
завершити розробку змін до “Кодексу про надра”. Про це заявив голова 
Держгеонадр Олег Кирилюк. 

«Для ефективного надровикористання Україні просто необхідний новий Кодекс про 
надра», – зазначив Кирилюк на міжнародній конференції щодо видобутку нафти та газу 
Carpathian Oil & Gas Conference 2019 (COGC2019) у Львові. Підготовка нового Кодексу про 
надра належить до числа головних завдань Держгеонадр на 2019р. Окрім того заплановано, 
забезпечити прихід нових гравців на ринок видобутку ресурсів в Україні, подальшу 
дерегуляцію, а разом з тим підвищення рівня ефективності використання надр. За словами 
Кирилюка, розраховувати в цьому році на прийняття нової редакції Кодексу складно, бо це 
рік виборів, але цілком реально завершити підготовку документа і передати його до 
Верховної Ради. Конференцію організувала Консалтингова компанія EXPRO за підтримки 
видобувних та сервісних компаній. Відзначимо, в Державній службі геології та надр України 
відбулося засідання Комісії з питань надрокористування, на якому Комісія рекомендувала 
відомству надати і продовжити 14-ть дозвільних документів. На отримання нових 
спецдозволів схвалено 9 рішень, зокрема, вперше отримали спеціальні дозволи на 
користування надрами ТОВ “Карпатські зорі” на 20 років, ТОВ “Золотоніський маслоробний 
комбінат” на 20 років, ТОВ «Пайол» на 15 років та ПП «Подільська скарбниця» на 20 років. 
Також Комісія з питань надрокористування прийняла рішення продовжити термін дії 5 
спецдозволів на користування надрами на 20 років. З яких продовжено АТ “Українська 
залізниця”, КП “Полтава-водоканал”, ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних 
матеріалів». “Комісія з питань надрокористування порекомендувала Держгеонадрам 
врахувати пропозиції щодо надання додаткових термінів для усунення порушень без 
зупинки видобутку на підприємствах по 61-ому спеціальному дозволу на користування 
надрами. А також якомога швидше врахувати пропозиції щодо продовження 5 спеціальних 
дозволів, щоб не допустити припинення діяльності компаній”, – коментує результати 
засідання т.в.о. директора Департаменту дозвільної та міжнародної діяльності Марина 
Васюкова. Держгеонадра, у рамках засідання прийняли 5 рішень щодо переоформлення 
раніше виданих спецдозволів на користування надрами. Також прийнято 57 рішень щодо 
внесення змін до спецдозволів на користування надрами. За результатами роботи Комісії з 
питань надрокористування прийнято рішення щодо зупинення дії 37 спецдозволів на 
користування надрами, анулювання 31дозволів у судовому порядку. Держгеонадра за 
рекомендацією Комісії надала додаткові терміни для усунення порушень вітчизняним 
компаніям без зупинення видобутку вуглеводнів на сорок один спеціальний дозвіл, окрім 
цього, без зупинки видобутку на підприємствах по іншим видам корисних копалин надано 
терміни для усунення порушень на двадцять дозвільних документів. Надрокористувачам 
поновлено дію 19-ти спецдозволів, які раніше були зупинені. А це означає, що відновлено 
право й надалі вести цільові роботи з надрокористування, передбачені законом. За словами 
І. Тимошенка, заступника директора Департаменту дозвільної та міжнародної діяльності 
“поновлення цих спецдозволів забезпечило отримання сплати до Держбюджету рентних 
платежів та виплату зарплатні працівникам видобувних підприємств”. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держеонадр 
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У Держлісагентстві відбулася нарада з асоціаціями  
деревообробних підприємств 

22.05.2019 

В Державному агентстві лісових ресурсів України відбулася чергова 
нарада з представниками асоціації деревообробних, меблевих підприємств 
та організацій «Меблідеревпром». 

Під час зустрічі сторони продовжили обговорення та пошук рішень щодо питання 
стагнації на ринку деревини. Як повідомлялося раніше, на ринку деревини склалася патова 
ситуація, коли лісова та деревообробна галузі зазнають значних втрат через відсутність 
збалансованого законодавства. Сторони зазначили, що для врегулювання ситуації 
необхідно об’єднати зусилля та вжити комплекс заходів. Зокрема, обговорювалася 
необхідність зняття податкового навантаження на лісогосподарські підприємства. «Ціна на 
деревину формується, виходячи з багатьох чинників. Це і видатки на заготівлю деревини, 
рентна плата, яка з цього року зросла на 50%. Окрім того, лісгоспи мають сплачувати всі 
необхідні податки до бюджетів різних рівнів. Ще й додався новий податок на лісові землі. 
Також потрібно проводити базове лісовпорядкування. Враховувати потрібно і виплату 
заробітної плати працівникам. Всі ці чинники впливають на формування ціни на деревину. 
А державні підприємства не можуть працювати збитково. І я розумію, що виникають потім 
проблеми і в деревообробних підприємств, адже це взаємопов’язані галузі. Тому потрібно 
спільно працювати, щоб нас почули і виправили ситуацію», - зазначив заступник Голови 
Держлісагентства Володимир Бондар. Окрім того, сторони обговорили питання постачання 
деревини на деревообробні підприємства від різних продавців. Сторони дійшли згоди щодо 
необхідності збільшення кількості лісогосподарських підприємств, які підтвердили 
відповідність ведення лісового господарства принципам та критеріям Лісової опікунської 
ради (FSC-сертифікація). Адже сертифікати FSC підтверджують легальність та законність 
всього ланцюга – від заготівлі деревини до її реалізації. FSC-сертифікат є своєрідним знаком 
якості, та необхідний як продавцям сировини, так і  виробникам продукції з неї. За 
результатами наради сторони домовилися продовжити діалог та напрацьовувати шляхи 
вирішення проблемних питань. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Держлісагентства 
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 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 

 
 

Науковці надали пропозиції щодо посилення ролі науки та участі наукових  
інституцій у формуванні політики в енергетичній сфері 

21.05.2019 

Напрацювання галузевих наукових інститутів мають стати основою 
інноваційного розвитку енергетичної галузі. Про це повідомляє 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 

Без виважених технічних рішень, експертних висновків, нових технологій не може 
успішно розвиватися енергетика. При цьому вітчизняні науковці обізнані із 
законодавством, можливостями економіки, геологічними умовами, що дає переваги для 
розроблення більш прийнятних пропозицій та ефективних технічних рішень. Про це 
йшлося на нараді під головуванням заступника Міністра Михайла Близнюка, що проведена 
в Міненерговугілля 21 травня. У вступній промові Михайло Близнюк підкреслив важливість 
прогнозування та фахових експертних висновків в умовах впровадження ринків. 
«Інноваційний розвиток енергетики передбачено в Енергетичній стратегії України до 2035 
року», - підкреслив заступник Міністра. Водночас зауважив про необхідність врегулювання 
низки питань, пов’язаних із виконанням зобов’язань перед європейським співтовариством, 
впровадженням відновлюваних джерел енергії, виконанням планів щодо збільшення 
видобутку газу, реформування вугільної галузі тощо. Михайло Близнюк зазначив, що 
висновки та пропозиції щодо розвитку різних кластерів економіки будуть передані Уряду 
для розгляду та прийняття рішень. Під час зустрічі йшлося про перехід на нові технології 
розроблення родовищ, при цьому наголошено про потребу незалежної наукової експертизи 
проектних рішень, які є основою технічної документації для проведення тендерів, та 
врахування особливостей регіональних умов з метою запобігання негативному впливу на 
довкілля. Також порушували питання наукового супроводу реалізації проектних рішень та 
відповідальності за якість проведеної експертизи. Науковці підкреслили важливість 
напрацювань сценаріїв розвитку генеруючих потужностей та запропонували рішення щодо 
балансування потужності енергосистеми в умовах стрімкого розвитку відновлюваної 
енергетики. Звернули увагу на перспективи водневої енергетики, концепцію розвитку якої 
вже розроблено. Також порушили питання про потребу диспетчеризації з огляду на 
збільшення частки розподіленої генерації. Одним із спільних завдань Міненерговугілля та 
наукових інститутів є створення надійної системи кібербезпеки. Серед обговорених 
ініціатив – створення координаційного центру з питань енергетики, який опікуватиметься 
серед іншого розвитком комунальної енергетики, промислової енергетики, систем передачі 
енергії, перспективами будівництва об’єктів ПЕК тощо. У ході дискусії приділено увагу 
розвитку вугільної галузі та виконанню Національного плану скорочення викидів від 
великих спалювальних установок. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Міненерговугілля 
 

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ 
 

 
 

ДТЕК готовий до запуску ринку  
електроенергії з 1 липня 

15.05.2019 

Впровадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року є 
умовою для розвитку економіки України. Про це повідомляє прес-служба 
компанії System Capital Management (SCM). 

Висока готовність нормативної бази та інфраструктури дає впевненість, що ринок 
можливо запустити у передбачений законодавством термін. Відповідну позицію ДТЕК 
виклав у відповіді на запит голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександра Домбровського. 
Як говориться у листі, на цей момент уже прийнято близько 89% всієї нормативної бази (39 
актів), решта (5 актів) – на фінальній стадії затвердження. Рівень готовності інфраструк-
тури, необхідної для впровадження нового ринку, сягає більше 90%. Для успішного старту 
нового ринку електроенергії необхідні такі дії: прийняття постанови Кабінету Міністрів 
щодо PSO (послуги загальносуспільного інтересу) по населенню на відновлювальні джере-
ла електроенергії; закінчення юридичного створення оператору ринку та гарантованого 
покупця; прийняття рішення щодо подовження діючого формату комерційного обліку 
електроенергії; прийняття рішення щодо введення тимчасових заходів спрощення 
торгових операцій на ринку, так званого режиму «safe mode». У листі ДТЕК наведено 
розрахунки експертів, які є в публічному доступі. Вони свідчать про такий економічний 
ефект від запуску нового ринку: залучення біля $43 млрд інвестицій в електроенергетику 
України; створення 100 тис. кваліфікованих робочих місць; додатковий приріст реального 
ВВП України щорічно на 0,3% (орієнтовно $5 млрд); додаткові щорічні надходження до 
державного бюджету $0,8-1,5 млрд у вигляді податків; додаткові доходи населення України 
у сумі до $18 млрд за рахунок зростання економіки та створення нових робочих місць. 
 

Читати повністю >>>  
За матеріалами SCM 

Читайте також: ДТЕК починає пошук 
інновацій на глобальному рівні >>>  

. 

 

 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

За позовом НАБУ суд анулював незаконну угоду з продажу  
649 тис. тонн вугілля за заниженою ціною 

24.05.2019 

Договір, за яким ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» 
поставило понад 649 тис. тонн вугілля комерційній компанії-
посереднику за заниженою ціною, визнано недійсним.  

Таке рішення 22 травня 2019 року ухвалив Північний апеляційний господарський 
суд у справі за позовом Національного антикорупційного бюро України. Позов подано за 
матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ. Слідство встановило, що на 
момент укладення договору в ДП «ВК «Краснолиманська» знали, що  кінцевим споживачем 
її вугілля є ПАТ «Центренерго» (78,289% акцій належать державі). Але замість постачання 
напряму до схеми протиправно залучили компанію-посередницю (ТОВ «Дантрейд ЛТД»), 
якій ДП «ВК «Краснолиманська» впродовж 2015-2016 років продала 649,1 тонн вугілля 
марки Г (0-100) за ціною, що виявилась майже на третину нижчою від ринкової на той 
момент. Це ж вугілля ТОВ «Дантрейд ЛТД» перепродавало ПАТ «Центренерго». Наявність 
посередника в схемі постачання вугілля між двома об’єктами державної форми власності 
була протиправною та коштувала інтересам держави, за версією слідства, 310 млн грн. 
Судове рішення набуло законної сили, що надає можливість держпідприємству стягнути з 
приватної компанії значні кошти. Це — другий договір із постачання вугілля ДП «ВК 
«Краснолиманська», анульований за позовом НАБУ як такий, що завдає шкоду інтересам 
держави. Перший – на постачання 65,128 тонн вугілля — визнав недійсним у грудні 2018 
року Східний апеляційний господарський суд. Законність цього рішення в березні 2019 
року підтвердив Верховний Суд.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАБУ 

 

 ГЕНЕРАЦІЯ  
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Україна підписала з НАТО контракт про захоронення  
радіоактивних відходів 

21.05.2019 

Україна підписала контрактні документи з НАТО у рамках проекту з 
захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються в могильнику на 
об’єкті "Цибулеве" у Кіровоградській області. 

Зазначений проект реалізується у межах Імплементаційної угоди між Кабінетом 
міністрів України і НАТО з підтримки і постачання (ОНПП) про перезахоронення 
радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм 
колишнього СРСР в Україні. Угода була підписана 8 лютого 2013 року та ратифікована 17 
червня 2015 року Верховною Радою України. Донорами проекту виступили Німеччина та 
Норвегія. Повна сума реалізації проекту ще не відома. Відходи вивозитимуться на ДПС 
"Радон". Нагадаємо, це вже другий об'єкт, процес ліквідації якого відбуватиметься за 
підтримки НАТО. Першим об’єктом став полігон "Вакуленчук", ліквідація якого 
завершилась на початку 2017 року. 

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

 
У Брюсселі Голова ДАЗВ представив прогрес України  

в сфері поводження з РАВ 
22.05.2019 

Голова ДАЗВ Віталій Петрук представив поточний стан системи 
поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в Україні та перспективи 
реалізації проектів Програми ІСЯБ.  

Під час засідання Комітету країн-членів ЄС для Програми Інструменту 
співробітництва з ядерної безпеки (ІСЯБ) він також ознайомив учасників заходу із 
проектами міжнародної технічної допомоги (МТД) з ядерної безпеки, що реалізуються у 
зоні відчуження за фінансової підтримки Європейської комісії в рамках Програми ІСЯБ, та 
досягненнями у сфері удосконалення українського законодавства у цій сфері. Зокрема, 
серед важливих результатів України він відзначив відновлення функціонування 
Державного фонду поводження з РАВ, з якого фінансуватиметься робота системи 
поводження з РАВ, а також прогрес у створенні Стратегічної Дорожньої Карти спільно з JSO. 
«Завдяки підтримці міжнародної спільноти найважливіші проекти у зоні відчуження 
об’єкти НБК та СВЯП-2 сьогодні знаходяться на завершальному етапі перед введенням їх в 
експлуатацію. Окрім того, активна робота ведеться щодо розвитку національної 
інфраструктури поводження з РАВ та зняття ЧАЕС з експлуатації. Ми залучаємо 
міжнародних експертів та вивчаємо кращі світові практики, щоб обрати найбільш 
оптимальні концепції характеризації та захоронення РАВ в Україні, а також привести 
українське законодавство у цій сфері до європейського зразка», - розповідає Голова ДАЗВ 
Віталій Петрук. Серед пріоритетних завдань на 2019 рік, які реалізовуються за підтримки 
міжнародної спільноти, - прийняття нової класифікації РАВ, завершення будівництва 
«сухого» сховища для відпрацьованого палива № 2 (СВЯП-2), введення нового безпечного 
конфайнменту та заводу з переробки рідких РАВ в експлуатацію, продовження роботи зі 
створення геологічного сховища. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДАЗВ 
 

 

 

 
 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА 
 ГЕС & ГАЕС 
 

 
 

Укргідроенерго та Міжнародна асоціація гідроенергетики об’єднають зусилля для 
розвитку відновлюваної енергетики в Україні 

16.05.2019 

В рамках заходів Всесвітнього гідроенергетичного конгресу відбулася 
зустріч генерального директора Укргідроенерго Ігоря Сироти з головою 
Міжнародної асоціації гідроенергетики (IHA) Річардом Тейлором.  

Під час зустрічі обговорено напрямки можливої співпраці та окреслено конкретні 
плани на найближчу перспективу. Так, Ігор Сирота запросив Річарда Тейлора відвідати «дві 
візитівки української гідроенергетики: легенду минулого століття – ДніпроГЕС та 
найамбітніший проект сучасної України – Дністровську ГАЕС». Гендиректор Укргідроенерго 
запросив відвідати Дніпровську ГЕС міжнародних експертів з оцінки технічного стану 
гребель. Закордонні фахівці допоможуть комплексно оцінити реальний стан гідротехнічних 
споруд станції та виробити необхідні технічні рішення для подальшої їх реконструкції, аби 
ДніпроГЕС можна було безпечно та надійно експлуатувати упродовж наступних декількох 
десятиліть. Також обговорено можливість членства України в Міжнародній асоціації 
гідроенергетики. Серед іншого, в ході зустрічі досягнуто домовленості про проведення 
конференції щодо проблем та викликів, які стоять перед гідроенергетичною галуззю під 
час відвідин Річардом Тейлором України. Нагадаємо,  під час першого дня конгресу у сесії з 
відновлюваної енергетики взяли участь генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота 
та амбасадор відновлюваної енергії у світі Руслана Лижичко. Ігор Сирота  під час виступу 
окреслив своє бачення перспектив використання відновлювальної енергії, приділяючи 
особливу увагу співпраці між різними енергетичними галузями та ролі гідроенергетики у 
питанні регулювання енергетичної системи. Як повідомлялося, Всесвітній конгрес 
гідроенергетики (World Hydropower Congress) проходить у Парижі з 14 по 16 травня. Участь 
у заході беруть представники промисловості, урядів, фінансових установ, міжнародних 
організацій  та громадськості з понад 70 країн світу. 
 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами АТ «Укргідроенерго» 

Читайте також: Укргідроенерго відвідали 
експерти Проекту енергетичної безпеки 
USAID >>> 

 
. 

 

У Міненерговугілля обговорили співробітництво з Королівством  
Норвегія у сфері гідроенергетики 

20.05.2019 

Під головуванням заступника Міністра енергетики та вугільної 
промисловості з питань європейської інтеграції Наталії Бойко відбулася 
зустріч з представниками Директорату водних ресурсів та енергетики 
Королівства Норвегія. 

У ході зустрічі сторони обговорили напрямки співробітництва з норвезькою 
делегацією та стан підготовки Угоди щодо інституційної співпраці для удосконалення 
гідрологічної інформації та процесу ліцензування Малих ГЕС між Міністерством енергетики 
та вугільної промисловості України та Директоратом водних ресурсів та енергетики 
Королівства Норвегія (далі - Угода). «Міністерство зацікавлене в успішній реалізації 
проекту, оскільки це  сприятиме розвитку чистої енергетики та будівництву балансуючих 
потужностей, що на сьогодні є особливо актуальним», - зазначила Наталія Бойко. Сторони 
обмінялись думками щодо необхідних подальших кроків та потенційних заходів для 
удосконалення сфери малої гідроенергетики. 

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

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=2F3325E6A9E00EF214F136CE568DB8BB.app1?art_id=245369541&cat_id=35109
https://www.scm.com.ua/uk/news/dtek-ready-for-launching-electric-energy-market
https://www.scm.com.ua/uk/news/dtek-searching-innovations-globally
https://www.scm.com.ua/uk/news/dtek-searching-innovations-globally
https://nabu.gov.ua/novyny/za-pozovom-nabu-sud-anulyuvav-nezakonnu-ugodu-z-prodazhu-649-tys-tonn-vugillya-za-zanyzhenoyu
https://www.unn.com.ua/uk/news/1801832-ukrayina-pidpisala-z-nato-kontrakt-pro-zakhoronennya-radioaktivnikh-vidkhodiv
http://dazv.gov.ua/novini-ta-media/vsi-novyny/u-bryusseli-golova-dazv-predstaviv-progres-ukrajini-u-sferi-povodzhennya-z-rav.html
https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/ukrgidroenergo-ta-mizhnarodna-asociaciya-gidroenergetiki-obednayut-zusillya
https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/ukrgidroenergo-vidvidali-eksperti-proektu-energetichnoi-bezpeki-usaid
https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/ukrgidroenergo-vidvidali-eksperti-proektu-energetichnoi-bezpeki-usaid
https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/ukrgidroenergo-vidvidali-eksperti-proektu-energetichnoi-bezpeki-usaid
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=8EC14599376E8E2E0621CF1B04E553C6.app1?art_id=245368920&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/
http://www.dtek.com/
http://krasnolimanskaya.dn.ua/
http://dazv.gov.ua/
http://uge.gov.ua/


 

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

 

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 ТЕС & ТЕЦ 
 

 
 

Государственное “Центрэнерго” в апреле терпело  
убытки из-за низкого тарифа 

13.05.2019 

ПАО “Центрэнерго” в апреле несло убытки из-за недостаточного 
уровня тарифа на отпуск его э/э сообщается в письме Совета оптового 
рынка э/э (ОРЭ) Украины к премьер-министру Украины. 

В свяси со сложным финансовым положением “Центрэнерго” Совет ОРЭ по его 
просьбе обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой рассрочить до 
конца года выплату 249,6 млн грн дивидендов, которую госкомпания обязана осуществить 
до 1 июля. Совет ОРЭ напомнил, что аналогичное распоряжение правительства №535-р 
принималось 26 июля 2018 года. В обращении к премьеру отмечается, что тариф для 
“Центрэнерго” в апреле 2019 года не покрывает ни расходы на топливо, ни условно-
постоянные расходы, даже такие как зарплата и налоги. “Центрэнерго” также сообщило 
Совету ОРЭ, что не может закупить уголь ни на бирже, ни у поставщиков по приемлемой 
цене. Компания обращалась к Министерству энергетики и угольной промышленности с 
просьбой пересмотреть рекомендованную цену на угольную продукцию до уровня, 
который покрывается действующим тарифом на от пуск э/э тепловой генерации. 
Компания также просила Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирования в сферах 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), урегулировать тарифно-ценовую политику с 
учетом баланса интересов всех участников рынка э/э. Однако указанные инициативы 
госкомпании не были поддержаны, отмечается в письме. Задолженность ГП “Энергорынок” 
перед “Центрэнерго” за отпущенную э/э на 23 апреля 2019 года составила 565 млн грн, из 
них 177 млн грн было накоплено в текущем году. … 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
ПАО "Донбассэнерго" направит на выплату акционерам  

дивидендов 31,2 млн грн 
14.05.2019 

ПАО "Донбассэнерго" направит на выплату акционерам дивидендов 
31,233 млн грн, что составляет 30% от полученной в 2018 году чистой 
прибыли. Об этом сообщает издание fixygen.ua  

Как свидетельствуют данные в системе раскрытия информации национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), согласно решению 
наблюдательного совета компании от 13 мая, срок выплаты дивидендов – с 20 мая по 23 
октября 2019 года. Как сообщалось, "Донбассэнерго" по итогам 2018 года увеличило 
чистую прибыль в 1,8 раза (на 46,798 млн грн) – до 104,111 млн грн по сравнению с 2017 
годом. "Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной 
территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце 
марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской 
ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной 
территории. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", 
еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ 
 

 
 

Споживання електричної енергії в Україні  
майже вдвічі нижче, ніж в ЕС 

15.05.2019 

Згідно з даними, оприлюдненими НКРЕКП, середньомісячне 
споживання електричної енергії українськими домогосподарствами у 2018 
р/ склало 164 кВт•год (975 кВт•год для домогосподарств з 
електроопаленням).  

Це трохи більше, ніж у сусідній Румунії – 140 кВт•год та майже на рівні Польщі – 168 
кВт•год. При цьому середньомісячне споживання домогосподарств ЕС у 2018 р. склало 304 
кВт•год. Згідно з даними, оприлюдненими НКРЕКП, побутові споживачі майже усіх компанії 
групі ВС споживали більше електроенергії, ніж в середньому по Україні, за виключенням АТ  
«Житомиробленерго» (123 кВт•год) та ПрАТ «Кіровоградобленерго» (163 кВт•год). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ВС Енерджі Інтернейшнл Україна 

 
Інформаційний випуск Укренерго найсвіжіші дані щодо прогресу та  

проблем у підготовці до нового ринку електроенергії 
20.05.2019 

В черговому звіті про стан впровадження ринку звітуємо про хід 
реєстрації учасників ринку, укладання договорів з учасниками ринку. Про це 
повідомляє ДП «НЕК «Укренерго» 

У звіті також повідомляється про попередні результати тестування програмного 
забезпечення сегментів ринку двосторонніх договорів, балансуючого ринку та ринку 
допоміжних послуг. Реєстрація учасників ринку: Підвищилася активність учасників ринку 
щодо реєстрації. Вже зареєстровано 205 компаній: виробники - понад 60 (в тому числі 38 - 
на базі ВДЕ); оператори системи розподілу (ОСР) - 26; постачальники універсальних послуг 
(ПУП) - 23. Розпочав роботу додатковий кабінет консультацій для учасників ринку за 
адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри 27. Учасникам ринку видано 19 461 188 ЕІС кодів. 
Впровадження та тестування програмного забезпечення (ПЗ) нової моделі ринку 
електроенергії: Значно зросла активність учасників ринку і у тестуванні програмного 
забезпечення. Загалом у тестуванні сегменту ринку двосторонніх договорів взяли участь 
близько 60 компаній: щодня близько 50 компаній беруть участь в тестах; загальний обсяг 
електроенергії за двосторонніми договорами за добу складає близько 200 тис. МВт·год. 
Всього у тестуванні сегменту балансуючого ринку поки що взяли участь 7 генеруючих 
компаній. Щодо тестування сегменту ринку допоміжних послуг - взяли участь 6 генеруючих 
компаній. Протягом найближчого тижня очікуємо на оновлення модулю для балансуючого 
ринку та ринку допоміжних послуг (із врахуванням попередніх зауважень). Укладання 
договорів майбутніми учасниками нового ринку: про врегулювання небалансів електричної 
енергії: з виробниками - понад 60 із 535 необхідних договорів; з електропостачальниками - 
116 із 399 договорів; з операторами системи розподілу - 26 із 32 договорів; про надання 
послуг з передачі електричної енергії: з виробниками - 8 із 535 договорів; з 
електропостачальниками - 220 із 399 договорів; зі споживачами -175 із 175 договорів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «НЕК «Укренерго» 
 

 
 

 

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ 
 

 
 

Burisma Group взяла участь у Щорічній безпековій конференції  
«Посилення кібербезпеки України» 

14.05.2019 

У понеділок, 13 травня в Харкові відбулася Щорічна безпекова 
конференція «Посилення кібербезпеки України». Про це повідомляє прес-
служба компанії Burisma Group. 

Організаторами заходу виступили найбільший американський неурядовий аналітич-
ний центр в області міжнародних відносин Atlantic Council, Євразійський центр імені Діну 
Патричіу та міжнародна енергетична група Burisma. Уже вдруге в Харкові зібралися 
політики, дипломати, представники великого бізнесу та експерти, щоб привернути увагу 
міжнародних інвесторів до потенціалу економіки України, до побудови енергетично 
незалежної держави, до інвестиційних можливостей Харківської області, на прикладі якої 
показати як розвивається американо-українське партнерство на рівні держави та бізнесу. 
П’ять років тому Україна почала реалізацію амбітної програми економічних і фінансових 
реформ за активної підтримки Міжнародного валютного фонду та трансатлантичних 
партнерів. Незважаючи на те, що Україна стикається з численними політичними та 
економічними викликами, інвестиційний потенціал нашої країни залишається величезним. 
Україна є одним з найбільших ринків в Європі зі значними природними ресурсами. Країна 
демонструє найбільший інвестиційний потенціал в останні роки, але як і раніше 
зіштовхується зі структурними проблемами в економіці, що вимагають пильної уваги з 
боку держави та суспільства. Яка дорожня карта повинна бути Україною сформована на 
найближчі роки, аби стати інвестиційною Меккою в Європі? Чи зможе Україна забезпечити 
свою енергетичну безпеку та яке майбутнє у американо-українських відносин? ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Burisma Group 

 

Kelda поделилась половиной своей доли в британской нефтегазовой  
Regal Petroleum, имеющей активы в Украине 

20.05.2019 

Гонконгская Kelda Ltd поделилась половиной своей доли в 
британской нефтегазовой Regal Petroleum, имеющей активы в Украине, с 
другой компанией из Гонконга – Tomkins Trading Limited, таким образом, 
они обе владеют по 14,326%.  

Согласно сообщению Regal на сайте Лондонской фондовой биржи, сделка была 
осуществлена 16 мая. Как сообщалось, в феврале 2019 года Kelda Ltd через виргинскую 
"дочку" Kylestone Ltd увеличила свою долю в Regal Petroleum с 24,432% до 28,652% акций. 
Ранее, в середине августа 2018 года Regal сообщила, что пакет ее акций в размере 24,432%, 
принадлежавший российской "Альфа-групп" через Crosson Overseas Ltd, приобрела Kelda 
Ltd, которая ранее не была акционером Regal. Контрольным пакетом Regal в размере 54% 
владеет Energees Management, входящая в "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Ранее 
бенефициарами Kelda и Tomkins Trading Limited были Виктор и Елена Пинчуки. В 
настоящее время агентство "Интерфакс-Украина" не располагает данными о конечных 
бенефициарных собственниках данных организаций.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

В Полтавской области пробурили газовую  
скважину в рекордные сроки 

20.05.2019 

В Полтавской области появилась новая газовая скважина, глубина 
которой составляет 5420 метров. Об этом сообщает служба новостей 
издания segodnya.ua на своїм сайте. 

Добытчики прошли это расстояние всего за три с половиной месяца, что является 
рекордом для отрасли. Его установили сотрудники компании ДТЭК Нефтегаз. "Скважина – 
вертикальная и пробурена за три с половиной месяца… Раньше такие скважины на 
устаревшем оборудовании бурились больше года", – заявил начальник отдела по эксплута-
ционному бурению ДТЭК Нефтегаз. Скважину пробурили успешно и быстро благодаря 
инновациям и командной работе. В бурении были задействованы лучшие международные 
практики и только современное оборудование, сообщили специалисты компании. 
"Энергонезависимость – главный приоритет для Украины, и ДТЭК работает для 
достижения этой цели. Мы используем в своей работе самые инновационные подходы и 
новейшее технологическое оборудование, что позволяет существенно оптимизировать 
сроки бурения новых скважин", – сообщил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь 
Щуров. По мнению экспертов в этой отрасли, если украинские газодобывающие компании 
продолжат двигаться в таком темпе, государство в течение нескольких лет сможет 
отказаться от импортного газа. "Украина имеет существенный потенциал на больших 
глубинах. На глубине более пяти километров. Чтобы добыть на сегодняшний момент этот 
газ, поднять его на поверхность, нужно применять огромное количество современных 
технологий", – отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний 
Роман Опимах. В настоящее время рабочие перевозят буровое оборудование…. 

Читать полностью >>> 
По материалам segodnya.ua 

 

ЧАО «Укрнефтебурение» показало годовую  
прибыль 3,2 млрд грн 

21.05.2019 

ЧАО «Укрнефтебурение» в 2018 г. получило чистую прибыль 3,184 
млрд грн, что в 1,6 раза превышает показатель 2017 г. (1,953 млрд грн). Об 
этом говорится в финотчете компании, обнародованном на ее сайте. 

Чистый доход вырос в 2,2 раза - с 6,67 млрд грн в 2017 г. до 14,65 млрд грн в 2018 г. 
Добыча газа за 2018 год составила 533 млн куб. м, что на 37% превышает показатели за 
2017 г., нефти и конденсата - 72 тыс. т (+69% к 2017 г.). Согласно отчету, средняя цена 
реализации природного газа в 2018 г. составила 8099 грн/тыс. куб. м (без НДС), нефти - 16 
120 грн/т, газоконденсата - 14 826 грн/т. Справка enkorr: основной актив компании 
«Укрнефтебурение» - лицензия на Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение 
(31,7 кв. км в Харьковской обл.). Компания эксплуатирует 25 своих газоконденсатных и 
нефтегазовых скважин и еще 10 в рамках договоров СД. Объем добычи газа на Сахалинском 
месторождении в 2017 г. составил 542 млн куб. м, нефти и конденсата - 50 тыс. т. По объему 
добычи газа «Укрнефтебурение» является третьей среди частных компаний. На конец 2017 
г. партнерами «Укрнефтебурения» по договорам СД были ООО «Сахалинское», «Актив Газ 
Ресурс» (обе компании частично принадлежат Игорю Котвицкому), «Укргаз Инвест» 
(принадлежит депутату Виталию Хомутыннику), «Сириус-1» (соучредителем выступает 
председатель правления «Укртатнафты» Павел Овчаренко) и «Девон». Оперативное 
управление компанией принадлежит стороне Игоря Коломойского. С июля 2015 г. ее 
возглавляет Михаил Бакуненко, ранее работавший топ-менеджером «Укрнафты». 
Бакуненко был одним из тех менеджеров «Укрнафты», которые в 2011–2015 гг. получали 
тайные доплаты от группы «Приват». В сентябре 2015 г. нардеп Сергей Лещенко 
обнародовал копии договора миноритарных акционеров с М.Бакуненко от 30 марта 2011 г., 
согласно которому ему выплачивался фиксированный бонус в размере $1 млн в год… 

Читать полностью >>> 
По материалам enkorr.com.ua 
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Укргазвидобування за 4 місяці 2019 року спрямувало до місцевих  
бюджетів 471 млн грн рентних платежів 

22.05.2019 

АТ «Укргазвидобування» за січень-квітень 2019 року спрямувало до 
місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток 
вуглеводнів, 471,1 млн грн рентних платежів. 

За квітень 2019 року 5% від рентних платежів, а це близько 115 млн грн, надійде до 
бюджетів різних рівнів 11 областей. Більша частина цих коштів сконцентрована у двох 
газовидобувних областях: Харківській і Полтавській. Місцеві бюджети різних рівнів у 
Харківській області отримають 58 млн грн, у Полтавській області – 48,2 млн грн, у 
Львівській – 4,1 млн грн та у Дніпропетровській – 2,7 млн грн. Решту 2 млн грн рентних 
платежів за квітень 2019 року було направлено до Івано-Франківської, Луганської, 
Сумської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської та Донецької областей. Всього з початку 
року місцеві бюджети різних рівнів отримають: Харківська  обл. – 240,2 млн грн.; 
Полтавська обл. – 193,2 млн грн.; Львівська обл. – 17,1 млн грн.; Дніпропетровська обл. – 
11,7 млн грн.; Інші – 8,9 млн грн. Варто зазначити, що загалом до зведеного бюджету країни 
надійде більше 9,4 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за 4 місяці 2019 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «Укргазвидобування» 

 
Україна подвоїла кількість ділянок виділених для видобутку 

 нафти, газу та інших ресурсів 
23.05.2019 

Державна служба геології та надр України протягом 2018 та початку 
2019 р дала можливість інвесторам придбати дозволи розвідку та видобуток 
нафти, газу та інших копалин на площі 30 тис кв км. 

«Що таке 30 тис кв км – виділених ділянок? Це приблизно стільки скільки було в 
користуванні. За рік площі ділянок для видобутку подвоїлися», - зазначив голова 
Держгеонадр Олег Кирилюк, на міжнародній конференції щодо видобутку нафти та газу 
Carpathian Oil & Gas Conference 2019 (COGC2019) у Львові. Підготовано 26 тис угод про 
розподіл продукції. «Нафтовидобувна галузь зробила величезний крок вперед», - відзначив 
він. За його словами ділянки охоплюють практично всю територію України. «Як на заході 
так і на сході, включаючи шельф», - відзначив Кирилюк. Конференцію організувала 
Консалтингова компанія EXPRO за підтримки видобувних та сервісних компаній. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами EXPRO 

 
ПАО «Укрнафта» может удвоить добычу нефти  

и конденсата до 2027 года 
23.05.2019 

ПАО «Укрнафта» до 2027 г. может добывать 2,7 млн тонн нефти и 
конденсата. Об этом сообщил  исполнительный вице-президент по добыче и 
переработке ПАО «Укрнафта» Маврикий Калугин. 

Сейчас компания добывает около 1,4 млн т. В 2019 году компания планирует выйти 
на показатель 1,57 млн т. На данный момент, ввиду ограниченного количества инвестиций 
компания занимается лишь оптимизацией и интенсификацией добычи. Но, начав бурение 
новых скважин, компания за восемь лет способна практически удвоить уровень добычи. 
Кроме того, Маврикий Калугин аннонсировал возобновление бурения на одной из 
площадей в Западной Украине и заявил, что в ближайшее время будет детальный релиз.  

Читать полностью >>> 
По материалам nefterynok.info 
 
 

 
 

На міжнародній Сarpathian Oil&Gas Conference 2019 обговорили 
нафтогазовидобувний потенціал Львівської області 

23.05.2019 

Міжнародна конференція у Львові «Сarpathian Oil&Gas Conference 
2019» зібрала провідні видобувні та сервісні компанії, а також 
представників державних організацій, газових трейдерів та аналітичні 
компанії України та Європи.  

Партнером однієї з сесій стала британська незалежна нафтогазова компанія Cadogan 
Petroleum, що з 2006 року працює в Україні. Упродовж першого дня представники влади та 
експерти, у межах дискусії «Нафтогазова галузь України: геологічне вивчення, стан запасів, 
буріння, видобуток», урядовці та експерти обговорили низку питань, серед яких: 
перспективи нафтогазовидобувної сфери на Західній Україні та іноземні інвестиції у галузі. 
Гвідо Мікелотті, головний виконавчий директор компанії Cadogan Petroleum наголосив, що 
Західна Україна і зокрема Львівська область, на території якої працює компанія, має 
сприятливі умови для інвестицій. «Україна потребує більше прямих іноземних інвестицій 
для ефективнішої експлуатації запасів нафти та газу, зменшення енергетичної залежності 
та збільшення надходжень до державного бюджету – зазначивГвідо Мікелотті. – Ми 
успішно відновили старі свердловини та пробурили нову свердловину завдяки 
впровадженню нових технологій. Також ми дуже пишаємося змогою нашої компанії 
забезпечувати безаварійність процесу буріння, з максимальним захистом навколишнього 
середовища». За словами Гвідо Мікелотті, якщо місцева влада та іноземний інвестор 
працюють разом, у виграшній позиції залишаються обидві сторони. «Крім фінансового 
прибутку, регіон отримує нові робочі місця та соціально-відповідальне підприємство. До 
прикладу, наша компанія регулярно втілює соціальні проекти для місцевих громад. 
Останній з яких – ініціатива з енергоефективності. Наша компанія замінила лампи 
розжарювання на нові енергоощадні світлодіодні лампи в школах, народних будинках та 
оселях населення в Старосамбірському районі на Львівщині. Цей проект покращує 
екологічний стан області та скорочує фактичні викиди в перерахунку до вуглекислого газу» 
– розповів головний виконавчий директор Cadogan Petroleum. Нагадаємо, що компанія 
Cadogan Petroleum, за підсумками 2018 року, вперше за 7 років одержала 1,2 млн дол. 
чистого прибутку. В порівнянні з попереднім роком компанія наростила середньодобовий 
видобуток вуглеводнів на 61% — до 250 барелів нафтового еквівалента.  

  
 Cadogan Petroleum – британська незалежна нафтогазова компанія, що 

котирується на Лондонській фондовій біржі та працює в Україні з 2006 року. 
Компанія займається проведенням геологічної розвідки та експлуатації 
ліцензійних ділянок в Україні. Поточна виробнича діяльність компаній групи 
Cadogan зосереджена на двох ділянках передкарпатського прогину, що 
розташовані у Львівській області. Cadogan Petroleum — великий інвестор та 
роботодавець в регіоні, який співфінансує та реалізовує різноманітні соціальні 
проекти для громад такі як проекти з енергозбереження та зменшення викидів, 
ремонту доріг та об’єктів інфраструктури, газифікації сіл, тощо. 

 
Дізнатись більше >>> 
 

За матеріалами Cadogan Petroleum 
 

 
 
 

БК «Горизонти» планують наростити видобуток газу  
до 600 тис куб м на добу до 2020 р. 

23.05.2019 

Бурова компанія «Горизонти» планує наростити добовий видобуток 
газу з 400 тис куб м до 600 тис куб м до кінця 2019р. Про це заявив Степан 
Козицький, директор бурової компанії «Горизонти». 

«Видобуток компанії в 2018р був 400 тис куб м на добу і ми входимо в 10 
найкрупніших видобувників газу в Україні. Плани на 2019р – 450 тис куб м на добу – 
мінімум, оптимістичні плани – 600 тис м куб», - зазначив він на конференції Carpathian Oil & 
Gas Conference 2019 (COGC2019) у Львові. Козицький зазначив, що компанія була заснована 
в 2004р його батьком і за 15 років наростила видобуток з нуля до 450 тис куб м на добу. 
ТОВ «Бурова компанія Горизонти» - бурова компанія, яка оперує самохідними буровими 
установками: IDECO SBS DIR-806, вантажопідйомністю 160 т, виробництво Австрія; станком 
Cardwell 200C, виробництво США, вантажопідйомністю 125 т; та установкою для 
капітального ремонту свердловин А-50 вантажопідйомністю 50 т. Бурові установки 
укомплектовані системою очистки розчину MiSWACO, 2-ма комплектами сертифікованого 
противикидного обладнання, електростанціями різних потужностей від 30 до 400 кВт. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами EXPRO 

 
Віктора Гладуна обрано до Ради Директорів JKX Oil and Gas plc  

з підтримкою 100% голосів акціонерів 
24.05.2019 

Під час щорічних зборів Групи JKX Oil and Gas plc (Далі - Група) 100% 
акціонерів проголосували за обрання Віктора Гладуна, Генерального 
директора СП ПГНК, до Ради директорів Групи.  

Повідомлення про це з'явилось на Лондонській фондовій біржі 23 травня. "Завдяки 
ефективній командній роботі всього персоналу ПГНК протягом останніх двох років, 
компанії вдалося значно покращити свої виробничі та фінансові показники, що, у свою 
чергу, призвело до покращення результатів всієї Групи. Переконаний, що ці фактори стали 
перевагою при голосуванні за мою кандидатуру до Ради Директорів" - прокоментував 
В.Гладун. Віктор Гладун, очолив СП ПГНК у 2016 році. З липня 2017 по лютий 2018 року 
Гладун виконував обов'язки Генерального директора JKX Oil and Gas. Під його 
керівництвом, новому менеджменту вдалося попередити настання кризи від наслідків 
неуспішної програми гідророзривів пласту (ГРП). Також була відновлена ліквідність 
компанії, оптимізовані витрати, переглянута програма робіт ПГНК. Крім того, компанії 
вдалось зупинити падіння видобутку та наростити виробництво. За цей час СП ПГНК 
пробурила дві нових свердловини. У 2018 році ПГНК збільшила свій прибуток на 31.4%. 
Цим вона забезпечила 80% прибутку Групи JKX. За результатами 2018 року, дохід Групи JKX 
Oil & Gas plc склав $92.9 мільйони, а чистий прибуток - $15.3 мільйони. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nefterynok.info 

 
 РИНОК ГАЗУ 
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) & ІНФРАСТРУКТУРА (ТЕРМІНАЛИ. СКЛАДИ) 
 

 
 

Гройсман пропонує передати магістральні газопроводи  
під управління "Нафтогазу" 

15.05.2019 

Кабмін пропонує передати корпоративні права ПАТ "Магістральні 
газопроводи України" в управління НАК "Нафтогаз України" до 1 січня 2020 
р. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів. 

"Внести на розгляд Кабінету міністрів проект акту щодо передачі пакету акцій 
держави у розмірі 100% статутного капіталу ПАТ "Магістральні газопроводи України" у 
тимчасове управління АТ "НАК "Нафтогаз України" до 01.01.2020 р.", - сказано в постанові. 
Згідно із протоколом від 24.01.2019 р, прем'єр-міністр В.Гройсман провів нараду за участю, 
зокрема, міністра енергетики Ігоря Насалика, голови МЕРТ Степана Кубіва та інших, щодо 
оптимального подальшого способу відокремлення діяльності з транспортування  та збері-
гання природного газу. Документ містить пункти: по-перше, відокремлення має здійснюва-
тися відповідно до моделі відокремлення, затвердженої постановою КМУ №496 від 
01.07.2016; по-друге, корпоративні права МГУ на період до 1 січня 2020 р. передаються  в 
управління "Нафтогазу", що не потребує внесення змін до закону; по-третє, члени 
Наглядової ради "МГУ" також призначаються членами Наглядової ради "Укртрансгазу". Як 
зазначається у постанові Кабміну "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів № 
496 від 1 липня 2016 р.", уряд постановляє "Нафтогазу" затвердити в 10-денний строк із 
дня опублікування постанови та подати до Кабінету міністрів деталізований план заходів 
щодо реалізації завдань, визначених планом реструктуризації "Нафтогазу" з метою 
відокремлення діяльності з транспортування та зберігання природного газу. Зі свого боку 
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
висловила готовність прийняти до розгляду запит на сертифікацію та отримання ліцензії 
від нового оператора газотранспортної системи. … 

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

 

Компания "Укртрансгаз" подписала договоры с 23 иностранными  
компаниями на хранение в газа в хранилищах 

20.05.2019 

Компания "Укртрансгаз" подписала договоры на хранение 
природного газа уже с 23 иностранными компаниями, в рамках которых в 
ПХГ находится около 360 млн кубометров газа. 

"После почти двух лет подготовки "Укртрансгаз" в апреле начал активно предлагать 
нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад". 
Сейчас уже с 23 нерезидентами подписаны договоры хранения и на таможенном складе 
находится около 360 млн кубометров газа нерезидентов. Отличный результат за 1,5 месяца 
активной работы", – сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса "Укртрансгаза" 
Сергей Макогон. Он выразил убеждение, что положительная динамика закачки газа 
иностранными компаниями в ПХГ Украины продолжится в результате ожидаемого в июне 
текущего года утверждения госрегулятором в лице НКРЭКУ специальных тарифов на 
услуги по транспортировке газа на короткие расстояния. Как сообщалось, до лета 2017 года 
таможенное оформление природного газа, транспортируемого на территорию Украины 
для его хранения в ПХГ, можно было проводить только в таможенном режиме "транзит". 
После принятия Энергетической таможней Государственной фискальной службы приказа 
№45 от 1 июня 2017 года "Укртрансгаз" получил разрешение на открытие и эксплуатацию 
таможенного склада на базе украинских ПХГ. Это позволяет компаниям, в том числе 
иностранным, хранить газ в течение 1095 дней (три года) без уплаты каких-либо налогов и 
таможенных сборов при дальнейшей транспортировке природного газа с территории 
Украины. В последние годы украинские хранилища объемом 31 млрд кубометров 
загружены всего на 50%. В связи с этим оператор ГТС Украины предлагает предоставлять 
услуги хранения иностранным трейдерам, в первую очередь, из соседних стран... 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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 РИНОК НАФТИ 
 НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (НТС) & ІНФРАСТРУКТУРА (ТЕРМІНАЛИ. СКЛАДИ) 
 

 
 

Компания "Укртранснафта" направит на выплату  
дивидендов 100% прибыли 

20.05.2019 

АО "Укртранснафта" направит на выплату дивидендов 100% чистой 
прибыли, полученной по результатам деятельности за 2018 год. Об этом 
сообщил генеральный директор компании Николай Гавриленко. 

"Уже есть решение направить на дивиденды 100% прибыли. Мы его выполним, но 
немного в другие сроки, чем в решении, которое мы получили от "Нафтогаза" из-за 
случившегося форс-мажора", – сказал глава "Укртранснафты". По словам Гавриленко, на 
смещение сроков полной выплаты дивидендов повлияла очень быстрая легализация 
решения белорусского арбитражного суда украинскими судами о взыскания $7,857 млн по 
спору с ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) о прокачке нефти в 2011-2012 годах 
по маршруту Южный-Броды-Мозырь. "Помимо внеплановых расходов по решению суда, 
мы, пусть и незначительно, недополучаем сейчас деньги из-за приостановки транзита. Еще 
идет корректировка cash flow из-за укрепления курса гривны, поскольку на 90% выручка у 
нас от транзита, который оплачивается в евро", – добавил Гавриленко. Как сообщалось 
"Укртранснафта" в 2018 году снизила чистую прибыль на 31,6% (на 676,45 млн грн) по 
сравнению с 2017 годом – до 1,46 млрд грн. Чистый доход от реализации продукции вырос 
на 2,3% – до 3,87 млрд грн, тогда как валовая прибыль уменьшилась на 21,2% – до 1,45 
млрд грн. В 2018 году по нефтепроводам "Укртранснафты" транспортировано 15,44 млн 
тонн нефти, в том числе 13,33 млн тонн транзитом на европейские НПЗ, 1,34 млн тонн 
нефти отечественной добычи и 680,5 тыс. тонн импортной – на НПЗ Украины. … 

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

 
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА 
 

 
 

ПАО "Укртатнафта" Коломойского впервые наняла  
иностранного топ-менеджера 

13.05.2019 

Главным инженером ПАО "Укртатнафта" назначен Линас Чапас, ранее 
работавший на Мажейкяйском НПЗ компании "Орлен Летува". Об этом 
сообщает отраслевое издание еnkorr. 

"Топ-менеджер будет находиться в прямом подчинении председателя правления. В 
его функционале модернизация, ремонты, закупка нового оборудования", – отметил 
собеседник издания. Таким образом заместитель председателя правления по производству 
и капитальному строительству Сергей Кошелюк отныне сосредоточится на производстве. 
Коллеги по Мажейкяйскому НПЗ характеризуют Чапаса как профессионала-практика в 
нефтепереработке. Один из бывших сотрудников Мажейкяйского НПЗ, лично знакомый с 
Чапасом, полагает, что согласиться на работу в Украине топ-менеджер мог в случае 
перспектив модернизации производства. Поиск главного инженера был произведен 
международным кадровым агентством. При этом опрошенные специалисты не припомнят 
случая приглашения иностранных топ-менеджеров в "Укртатнафту". После захвата НПЗ 
группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в 2007 году было заявлено 
о планах проведения комплексной модернизации "Укртатнафты" со строительством 
установок изомеризации и гидроочистки бензина каткрекинга. Однако в результате за 
последние 12 лет завод не построил ни единой новой производственной установки, 
ограничившись модернизацией и перепрофилированием существующего оборудования. … 

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

 
ПАО "Нафтохимик Прикарпаття" приобрело 20 тыс. т.  

нефти сорта Azeri Light 
14.05.2019 

ПАО "Нафтохимик Прикарпаття" в ходе торгов на Украинской 
энергетической бирже в понедельник приобрело у АО "Укртранснафты" 
(УТН) 20 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light. 

"Реализация 20 тыс. тонн нефти сорта нефти сорта Azeri Light проходила на условиях 
отгрузки с МНТ "Пивденный". Проданная нефть не задействована в работе нефтетранс-
портной системы Украины (не является нефтью для производственно-технических нужд и 
не является основным средством общества)", – указано в сообщении. На первом аукционе в 
этом году, УНТ продала 1 тыс. тонн нефти Urals АО "Укргазвыдобування" (УГВ), на втором 
30 тыс. тонн (три лота) нефти Azeri Light "Нафтохимик Прикарпаття", еще 5 тыс. тонн – УГВ. 
В целом общий объем нефти, реализованной УТН с начала года, составляет 56 тыс. тонн. 
"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", 
является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных 
нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 
тыс. км проходит по территории 19 областей страны. Система магистральных 
нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 
4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную 
способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Холдинг Wexler Group вышел  
на рынок масел 

21.05.2019 

Холдинг Wexler Group начал реализацию масел и ведет переговоры о 
приобретении завода по его производству. Об этом сообщили в компании, 
передает служба новостей портала enkorr.com.ua 

«Группа ранее декларировала, что приоритетными задачами в 2019 г. являются 
диверсификация и развитие собственной переработки. В связи с этим Wexler Group 
приняла решение выходить на рынок производства масел. Группа находится в процессе 
переговоров по приобретению завода по производству масел», — рассказали в пресс-
службе холдинга. Реализацией масел будет заниматься компания «Бренолтрейд» (Киев). 
Она учреждена в конце декабря 2018 г., руководителем компании является Роман Кухарук. 
На данном этапе развития направления компании группы Wexler импортируют базовое 
сырье, после чего уже в Украине изготавливают моторные и гидравлические масла. «В 
дальнейшем мы также намерены наладить процесс изготовления компрессорных, 
трансмиссионных и других масел», — сообщили в компании. По состоянию на 21 мая ООО 
«Бренолтрейд» предлагает семь видов масел с отгрузкой с Кривого Рога 
(Днепропетровская обл.). В зависимости от вида, стоимость продукта колеблется от 23 500 
до 27 500 грн/т. Компания также может отгружать ресурс в железнодорожных цистернах. 
Напомним, в апреле Wexler Group начал заниматься темными нефтепродуктами. Wexler 
Group является крупнейшим импортером дизельного топлива по нефтепродуктопроводу 
«ПрикарпатЗападтранс», а также координатором железнодорожного налива 
«трубопроводного» ДТ в Новограде-Волынском.  

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

 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС. 
 

 
 

У квітні мережа АЗС Chipo  
зросла ще на 3 АЗС 

02.05.2019 

У квітні під брендом Chipo додатково запрацювали 3 АЗС, дві з яких – у 
Вінницькій області, та одна – у Івано-Франківській. Про це повідомляє прес-
служба компанії. 

На Вінниччині автозаправні станції відкрито у місті Козятин за адресами вул. 
Куликівського, 1а та вул. Довженка, 107. Нові багатопродуктові АЗС вже забрендовані 
відповідно до фірмових стандартів мережі. Асортимент пального – бензини А92 та А95, 
дизельне пальне, газ. Газ на сьогодні реалізовується на автозаправній станції № 47 по 
вулиці Довженка, але заплановано запуск і на АЗС №46 по вул. Куликівського. Окрім 
високоякісного імпортного пального, заправки також пропонують клієнтам альтернативні 
по ціні види пального українського походження стандарту євро5: на АЗС №46 – бензин А92, 
на АЗС №47 – дизельне пальне. При АЗС працюватимуть магазини із зонами міні-кафе. У 
Івано-Франківській області нову АЗС відкрито у с. Іллінці Снятинського району по вул. Б. 
Хмельницького, 1а. Асортимент пального – бензин А92 та дизельне пальне. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами мережі АЗС Chipo 

 
АМКУ оштрафовал WOG, ОККО и Socar  

на 77 млн грн 
14.05.2019 

Антимонопольный комитет оштрафовал сети автозаправочных 
станций WOG, ОККО и Socar на 77 млн гривен за совершение схожих 
антиконкурентных действий в 2017 году. 

"После решения АМКУ ноября 2016 года на рынке нефтепродуктов мы наблюдаем 
более интенсивную прямую ценовую конкуренцию. Больше нет ситуации, когда половина 
рынка держит одну искусственно завышенную цену, которую "определяли" так 
называемые "лидеры рынка". Решение 2016 года по трем ответчикам из шести было 
поддержано всеми звеньями судебной системы. Процессы по трем другим ответчикам - 
которые, кстати, являются ответчиками в решении сегодня - все еще продолжаются", - 
написал председатель комитета Юрий Терентьев в фейсбуке. Обновление 17:45. Пресс-
служба АМКУ уточнила на своем сайте, что в 2017 году WOG, ОККО и SOCAR 
безосновательно устанавливали и поддерживали примерно одинаковые цены на бензин 
марки А-95 и дизтопливо. В этот период через их автозаправочные станции было продано 
около трети высокооктановых бензинов и дизеля от общего объема розничной 
реализации. АМКУ пришел к выводу, что такие показатели свидетельствуют о лидирующих 
позициях ответчиков и возможность их существенного влияния на рынки розничной 
торговли топливом. Суммы штрафов за цены на бензин А-95: ООО «ВОГ Рітейл» - 559 047 
грн; ООО «ВОГ Ритейл» - 8 160 486 грн; ООО «ОККО-Рітейл» -18 077 670 грн; ООО «СОКАР 
Петролеум» - 15 507 334 грн. Суммы штрафов за цены на дизтопливо: ООО «ВОГ Рітейл» - 
467 014 грн; ООО «ВОГ Ритейл» - 6 599 419 грн; ООО «ОККО-Рітейл» - 16 770 420 грн; ООО 
«СОКАР Петролеум» - 11 672 334  грн. Напомним, что весной 2018 года АМКУ начал 
рассмотрение дела, которое касается создания препятствий в расследовании сговора на 
рынке бензина и дизельного топлива со стороны Нефтегазовой ассоциации Украины. Она 
была создана в 2009 г, в ее состав входят компании "Укргаздобыча", WOG, ОККО, Shell, AMIC 
Украина, Socar, KLO, "Параллель", SunOil, GT Group, Glusco, "Центрнафтогазпостач", а также 
оптовые поставщики "Альянс Ойл Украина" и "БНК-Украина". 

Читать полностью >>> 
По материалам lb.ua 

 

Компания WOG собирается обжаловать  
штраф АМКУ 

15.05.2019 

Компания WOG открестилась от обвинений АМКУ в сговоре в 
сегменте торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом, 
за что она и еще несколько сетей АЗС были оштрафованы на 77 млн грн. 

“Мы не согласны с инкриминируемым нарушением и предоставили АМКУ все 
доказательства для опровержения его позиции. Однако сегодня он отказал в 
удовлетворении этого ходатайства”, – говорится в сообщении пресс-службы компании 
WOG. По мнению представителей компании, это свидетельствует о том, что АМКУ не 
заинтересован в решении вопроса прямой ценовой политики. “Сеть АЗК WOG это решение 
будет оспаривать”, – добавили в компании. 

Читать полностью >>> 
По материалам finance.ua 

 

Glusco передала свои АЗС в Харьковской области  
в управление местной компании 

17.05.2019 

Компания "Овис" взяла в управление АЗС Glusco на территории 
Харькова и области. Эту информацию отраслевому изданию enkorr 
сообщили в харьковской компании, передает БизнесЦензор. 

В Харьковской обл. расположено 8-м станций Glusco: половина в областном центре, 
остальные расположены по трассе Киев-Харьков. Сеть "Овис" состоит из 37 АЗС и занимает 
второе место в области по количеству станций после группы "Приват" (74 станции). Как 
сообщалось, в январе т.г. сеть АЗС Glusco перешли в совместное управление Wexler Group и 
Unimex, после чего ее возглавил совладелец Unimex Борис Ганджа. В начале года также 
было заявлено, что часть станций Glusco будет передана в управление бренду AVIA. Первые 
комплексы должны появиться уже в 2019 г. Unimex включает в себя компании "Манго 
Групп" (мелкооптовая и розничная реализация) и ООО "Элемент нафта" (крупнооптовый 
поставщик нефтепродуктов конечным потребителям). Группа объединяет 50 АЗС в восьми 
областях под брендами Ultra и MANGO. Сеть Glusco сформирована на базе розничного 
бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 г. выкупил международный трейдер Proton 
Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сеть насчитывает 127 АЗС и шесть 
нефтебаз. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа 
с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. 
Компанией официально владеет швейцарская Glusco energy S.A. израильского бизнесмена 
Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России 
Владимира Путина. Wexler Group является крупнейшим импортером российского 
дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс", а также 
координатором железнодорожного налива "трубопроводного" дизтоплива в Новограде-
Волынском. Входящий в Wexler Group "Анвитрейд" является эксклюзивным оператором по 
отгрузке "трубопроводного" дизтоплива автомобильными партиями. Компания развивает 
сеть мелкооптовых продаж с собственных и арендованных нефтебаз. С Wexler Group 
аффилированы экспедитор "Ясунь Транс 27", "Терминал Ойл", (мелкооптовый оператор), 
"Оптимус LPG" (поставки сжиженного газа), "Оптимусойл" (крупнооптовые поставки).  
Wexler Group СМИ также связывают с окружением Виктора Медведчука. Сам Медведчук 
любую причастность к бизнесу традиционно отвергает, хотя и признавал, что управляет 
оформленными на его жену активами в России. 

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

https://biz.censor.net.ua/news/3127794/ukrtransnafta_napravit_na_vyplatu_dividendov_100_pribyli
https://biz.censor.net.ua/news/3126596/ukrtatnafta_kolomoyiskogo_vpervye_nanyala_inostrannogo_topmenedjera_smi
http://www.fixygen.ua/news/20190514/naftohimik-prikarpattya.html
http://enkorr.com.ua/a/news/Wexler_vishel_na_rinok_masel/236862
https://chipo.ua/uk/news/2019-05-02/
https://lb.ua/economics/2019/05/14/426766_amku_oshtrafoval_wog_okko_socar_77.html
https://news.finance.ua/ru/news/-/449150/kompaniya-wog-sobiraetsya-obzhalovat-shtraf-amku
https://biz.censor.net.ua/news/3127524/glusco_peredala_svoi_azs_v_harkovskoyi_oblasti_v_upravlenie_mestnoyi_kompanii
http://www.ukrtransnafta.com/ua/
http://www.ukrtatnafta.com/
http://nnpz.com.ua/
http://wexlerglobal.com/ru/
https://wog.ua/
https://glusco.swiss/
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ОККО продала сети БРСМ авто- 
заправку в Киеве 

17.05.2019 

Одна из крупнейших национальных сетей ОККО продала сети БРСМ 
одну из своих станций в Киеве по улице Новоконстантиновской. Об этом 
“ОЛИГАРХ” узнал из сообщения enkorr. 

Объект уже перебрендирован в цвета БРСМ. Как сообщили enkorr в ОККО, решение о 
продаже было принято в связи с перенасыщенностью объектами в этом районе: по 
Новоконстантиновской и прилегающей к ней Автозаводской у ОККО четыре комплекса. 
«Она была у нас лишняя, наблюдался конфликт в сети», – прокомментировал 
представитель ОККО. Эта станция была приобретена ОККО около 10 лет назад в составе 
двух АЗС «БАРС», обе из которых расположены на Новоконстантиновской. ОККО 
насчитывает в Киеве 34 комплексов, БРСМ – 11. Продажа станций крупными сетями 
прямым конкурентам является редким явлением на украинском рынке. 

Читать полностью >>>                                                                                © Павел Полтавченко 
По материалам oligarh.media 

 
Компанія «Параллель» більше ніж в 2 рази збільшила податкові  

виплати до держбюджету України 
21.05.2019 

За підсумками 1-го кварталу 2019 р. компанія «Параллель» більше ніж 
в 2 рази  збільшила податкові виплати до державної скарбниці порівняно з 
аналогічним періодом попереднього року.  

За січень-березень поточного року загальна сума податків та обов’язкових платежів, 
перерахованих компанією, склала 397,42 млн грн. З них державний бюджет України 
поповнено на 391,80 млн грн, а місцевий – на 5,62 млн грн. Зростання податкових виплат 
обґрунтовано головним чином збільшенням імпортних закупівель пального.  «Компанія 
«Параллель» є відповідальним платником податків та здійснює свою діяльність  виключно 
в межах українського законодавства. Ми регулярно та сумлінно сплачуємо податки до 
державної скарбниці, виконуємо всі соціальні зобов’язання перед нашим співробітниками, а 
також підтримуємо соціальні ініціативи в регіонах нашої присутності», - повідомила 
Світлана Бишова, генеральний директор компанії «Параллель». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами SCM 

 
Компания «РУР Групп» впервые за пять лет 

 показала прибыль 
23.05.2019 

ЗАО «РУР Групп С.А» по итогам 2018 г. получило чистую прибыль в 
размере 35,8 млн грн, говорится в повестке дня общего собрания 
акционеров на сайте компании. 

Несмотря на полученную прибыль, решение о выплате дивидендов на собрание 
акционеров не выносилось. Чистый доход по итогу 2018 г. составил 225 млн грн. По 
сравнению с 2017 г. он увеличился на 27,6% (на 48,6 млн грн). Все предыдущие четыре года 
«РУР Групп» в своей отчетности отражала отрицательный финансовый результат. Как 
сообщалось, в начале 2019 г. появилась информация о том, что владельцы кировоградской 
«РУР Групп» выставили сеть и нефтебазы компании на продажу. В самой компании 
отказались от комментариев, назвав продажу сети слухами. ЗАО «РУР Групп С.А» ведет 
оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами в Кировоградской области. Компания 
основана 1998 г. Сеть состоит из 20 АЗС и двух нефтебаз в Кропивницком и Знаменке. 

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

 
Компания «Трейд Коммодити» реструктуризирует  

розничный бизнес 
23.05.2019 

Уставный капитал оператора АЗС SKY компании «Скайторг» увеличен 
с 1 тыс. до 53,7 млн грн, а в состав учредителей вошли владельцы станций, 
которые эта компания арендует.  

Ранее учредителями ООО «Скайторг» выступили Эдуард Капелька и Владислава 
Латайко, владея соответственно 90% и 10% уставного капитала. Сам же уставный фонд 
тогда составлял 1000 грн. В апреле 2019 г. он был увеличен до 53 661 690 грн. В уставный 
капитал вошли жители г. Каменское Константин Арсентьев с долей 60% (32 195 980 грн), 
Владимир Кравцов — 25% (13 414 950 грн) и Сергей Орлов — 15% (8 049 010 грн). 
Руководить компанией по-прежнему осталась В.Латайко. Новому владельцу 60% 
«Скайторга», Константину Арсентьеву, до осени 2018 г. принадлежало две АЗС, работающие 
под брендом SKY в Каменском — по ул. Сичеславский путь и Елизаветовское шоссе. В 
текущий момент одну из этих станций, по Елизаветовскому шоссе, в аренду «Скайторгу» 
сдает Сергей Орлов, которому принадлежит 15% «Скайторга». Владелец 25% Владимир 
Кравцов как физлицо выступает арендодателем АЗС SKY в Новомосковске по ул. Сучкова. 
Ему также принадлежит 16% в киевскому ООО «Нафта Кепитал Групп», которое является 
владельцем большинства АЗС SKY. На сегодня сеть АЗС SKY состоит из 19 объектов, 12 из 
которых находятся в Днепропетровской области, три — в Одесской области и еще по две 
станции работают в Полтавской области и Харькове. На конец февраля 2019 г. сеть 
состояла из 20 станций, но по обращению местных властей АЗС в Синельниковом 
(Днепропетровская обл.) была опечатана полицией и работу прекратила. Первая станция 
сети SKY была открыта в 2013 г. Ее активный рост начался в 2015–2016 гг., когда «Трейд 
Коммодити» стала активным участником тендеров госкомпаний и бюджетных 
организаций. Напомним, в 2017 г. на компании «Трейд Коммодити» пришлось 60% всех 
поставок топлива для Минобороны и 50% для «Укрзализныци». После октября 2017 г., 
когда инвесторы и руководители «Трейд Коммодити» были арестованы НАБУ и обвинены в 
хищении средств Минобороны, структура бизнеса группы была преобразована. Часть 
юридических лиц была отправлена в процедуру банкротства («Химпродторг Лтд», «Укр 
Петрол» и само «Трейд Коммодити»), а участвовать в тендерах начали новые 
аффилированные компании — «Фирма «Фидея» и «Торум». По результатам 2018 г. ее доля 
в поставках Минобороны сократилась до 35% и «Укрзализныци» — до 40%. С 2019 г. объем 
импорта топлива компаниями группы «Трейд Коммодити» существенно снизился. … 

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

 
 
 
 
 

 МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Бурштинова мафія: як в Рівненській області знищують  
заповідник й унікальне озеро 

11.05.2019 

За останні роки ціна бурштину на чорному ринку впала у середньому 
з 5 тис. дол. до 300 дол. за кілограм. Про це виданню krapka.club 
розповідали бурштинокопачі на Волині. 

«Уже навіть китайці не хочуть його купувати. Кажуть, що скупили більше, ніж їм 
треба», – розповідали бурштинокопачі. Але попри те, що ринок перенасичений, 
варварський видобуток не припиняється. Багато хто вважає, що в рівненських лісах чергує 
Нацгвардія та сотні поліцейських, які не дають можливості незаконно вимивати сонячне 
каміння. Однак насправді все далеко не так. Журналісти «КРАПКИ» перевірили інформацію 
нашого інсайдера щодо видобутку бурштину в Рівненському заповіднику. На його території 
розташоване унікальне Біле озеро карстового походження. Воно єдине в Україні має 
підвищений вміст гліцерину у воді, що надає йому цілющих властивостей. Але з кожним 
роком рівень води падає, її викачують помпами для видобутку бурштину. У кількох 
кілометрах від озера знищено понад 3 гектари лісу, дерева вирвані з корінням. Довкола 
гори сміття, пляшки від напоїв, банки від консервів, недопалки та порвані целофанові 
пакети. Як «охороняють» заповідник і в якому він стані, дивіться в репортажі… 

Читати повністю >>>                                                                                   © Михайло Рюхов 
За матеріалами krapka.club 
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День кар’єрної техніки пройшов в  
компанії «Юнігран» 

22.05.2019 

Тісні партнерські стосунки поєднують компанії «Юнігран», «Сканію», 
JCB та Epiroc уже давно. Про це повідомляє прес-служба компанії на своєму 
корпоративному сайті. 

Тому й не дивно, що саме одне з наших підприємств - Малинський каменедробиль-
ний завод - обрали керівники цих брендів для проведення презентації та демонстрації 
будівельної і кар’єрної техніки. Близько двохсот осіб, представників п’ятдесяти провідних 
компаній будівельної галузі з усіх регіонів України, 21 травня взяли участь у конференціях, 
мали можливість познайомитися з новинками цих трьох виробників, провести тест-драйв і 
випробувати техніку в дії. Автомобільний парк компанії «Юнігран» вже має в наявності 17 
вантажних автомобілів «Сканія» вантажопідйомністю від 15 до 33 тонн., які залучені для 
робіт в кар’єрах, для доставки гранітної щебеневої продукції та інших будівельних 
матеріалів, зокрема тротуарної плитки, бордюр дорожніх і паркових, стінових блоків та ін. 
Автомобілі «Сканія», які були представлені на тест-драйві, мають ряд інноваційних 
функцій, що допомагають підприємствам гірничої промисловості вийти на новий рівень 
продуктивності перевезень та економічних показників. Тому не виключено, що вже зовсім 
скоро компанією «Юнігран» буде придбано ще 17 автомобілів «Сканія» (п’ять самоскидів, 
десять тягачів та два бортові), договір на їх купівлю вже укладено. 

Читати повністю (фото) >>> 
За матеріалами компанії «Юнігран» 
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Металлургические предприятия Украины намерены в июне 2019 г. 
сохранить выплавку стали 

16.05.2019 

Металлургические предприятия Украины намерены в июне 2019 
года сохранить выплавку стали на уровне прогнозных показателей мая - 
1,9 млн тонн. Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно информационной справке ОП "Укрметаллургпром", план на июнь 2019 г. 
предусматривает увеличение производства чугуна на 11,8% по сравнению с прогнозом на 
май до 1,9 млн тонн с 1,7 млн тонн, а также сохранение выпуска общего проката на уровне 
прогноза мая - 1,7 млн тонн. По уточненным данным "Укрметаллургпрома", в январе-
апреле произведено 20,989 млн тонн железорудного концентрата (103% относительно 
аналогичного периода 2018г), 10,670 млн тонн агломерата (101%), 7,281 млн тонн 
окатышей (103%), 3,503 млн тонн кокса валового 6% влажности (97%), 7,045 млн тонн 
чугуна (102%), 7,444 млн тонн стали (107%), 6,181 млн тонн проката (100%) и 390 тыс. 
тонн трубной продукции (108%). В апреле произведено 1,837 млн тонн чугуна (100% 
относительно марта 2019 г.), 1,938 млн тонн стали (98%), 1,640 млн тонн проката (97%). По 
состоянию на 15 мая 2019 года из основных действующих производственных мощностей в 
эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 13 из 16 
конвертеров, 6 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки. В 
апреле на метпредприятия поставлено, в частности, около 2,6 млн тонн железорудного 
сырья (108% относительно марта 2019 года), по импорту в апреле ЖРС не завозилось. За 4 
месяца 2019 года на отечественные предприятия поступило около 9,8 млн тонн ЖРС (все - 
украинского происхождения; 94% относительно аналогичного периода 2018 года). Экспорт 
ЖРС в апреле 2019 года составил около 3,1 млн тонн (82% относительно марта 2019г.), за 
четыре месяца 2019 года – 13,4 млн тонн (109% относительно аналогичного периода 2018 
года). В апреле текущего года ломозаготовительными организациями заготовлено 380 тыс. 
тонн металлолома (128% относительно марта 2019 года), из которых на отечественные 
метпредприятия в качестве привозного поставлено 371 тыс. тонн (129% относительно 
марта 2019 года), экспортировано 9 тыс. тонн (112% относительно марта 2019 г.). За 
четыре месяца 2019 года из заготовленных 1,041 млн тонн лома (87% относительно 
аналогичного периода 2018 года) украинским потребителям в качестве привозного 
поставлено 1,013 млн тонн (104%), экспортировано 28 тыс. тонн (13%). 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Екоподаток збільшують, але не використовують для покращення  
екології у промислових містах 

13.05.2019 

Платежі по екологічному податку ростуть, але вони не 
використовуються в Україні на природоохоронні цілі. Про це повідомляє 
прес-служба ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Більша частина коштів надходить до державного бюджету, а не до місцевого, і 
витрачається на що завгодно, але тільки не на екологію. Необхідно змінити механізм 
розподілу та використання цих коштів, а також стимулювати підприємства вкладати гроші 
у покращення навколишнього середовища, вважає фінансовий директор «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» Сергій Плічко, який надав докладний коментар з цієї теми корпоративному 
сайту. «Наше підприємство платить значні кошти у якості екологічного податку, розмір 
якого суттєво збільшився у 2019 році. Якщо у минулому році загальна сума сплаченого 
нами екологічного податку склала понад 223 млн грн, то лише за перший квартал 2019 
року вона зросла до 100,2 млн грн, з них 33 млн грн - це платежі за викиди СО2». Хочу 
нагадати, що з січня цього року ставка податку на викиди вуглекислого газу піднялася з 
0,41 до 10 гривень за тонну. Це в 25 разів більше, ніж підприємства платили раніше. Якщо в 
минулому році держава отримала за викиди СО2 стаціонарними джерелами близько 52 
млн. грн., то в цьому році сума виросте, за деякими оцінками, до 1,2 млрд. грн.  

Читати повністю >>>  
За матеріалами ПАТ «АМКР» 

 
Метінвест відкрив арт-виставку і представив  

книгу про виробництво сталі 
16.05.2019 

На відкритті генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков 
презентував представникам бізнесу та урядовцям книгу про виробництво 
сталі «Металургійна кухня». 

Книга доступною мовою розповідає про те, як влаштована металургія і гірнича 
справа. Увесь процес видобутку руди і виробництва сталі порівнюється із приготуванням 
їжі – тим, що близько і зрозуміло кожному. Призначена для старшокласників і студентів, а 
також усіх, хто цікавиться виробництвом і промисловістю. Видання вийшло українською, 
російською та англійською мовами. У книзі використовується доповнена реальність: 
завантаживши додаток на смартфон або планшет, можна дивитися відео про один із етапів 
створення сталі. Це благодійне видання: книги передадуть до бібліотек, шкіл, профільних 
вищих і середніх навчальних закладів в Україні та за кордоном. Art of steel – це 
відеоінсталяції процесу виробництва сталі – від видобутку сировини до об'єктів, 
побудованих зі сталі Метінвесту. Об'ємне відео через проектори транслюється на стіни, 
забезпечуючи ефект присутності і повне занурення в найефектніші моменти виробництва. 
Металургійний процес стає мистецтвом. Водночас це діалог про те, що для молодих людей 
може стати справою усього життя. Гості виставки зможуть отримати паперовий примірник 
книги «Металургійна кухня», взявши участь в інтерактивній грі. 

Читати повністю >>>                         Читайте також: Книга «Металургійна кухня» >>> 
За матеріалами SCM 

 
ИНТЕРПАЙП открыл лабораторию мехатроники  

в Днепровской Политехнике 
17.05.2019 

В НТУ «Днепровская Политехника» открылась первая в регионе 
лаборатория мехатроники. Учебное пространство создано при поддержке 
украинской промышленной компании ИНТЕРПАЙП. 

Мехатроника – техническая профессия будущего, суть которой – в управлении, 
обслуживании и ремонте промышленных роботов и современного автоматизированного 
оборудования. В новой лаборатории студенты Днепровской Политехники будут изучать 
основы промышленной автоматизации и программирования контроллеров. Занятия будут 
проходить на немецком учебном оборудовании Fishertechnik и рассчитаны на студентов 
специальностей «Электротехника», «Электромеханика» и «Электроэнергетика». 
Оборудование, которым располагает лаборатория, представляет собой симулятор 
промышленного производства. Комплект состоит из девяти программируемых элементов, 
позволяющих моделировать производственные процессы современного предприятия. В их 
числе ленточный транспортер, линия сортировки, автоматизированный склад, линия 
прессования, роботы с вакуумным и механическим захватами и др. Управление объектами 
осуществляется от контроллера, программируемого в среде ROBO Pro или на языках С, С++, 
С# и VB. «Открытие лаборатории мехатроники – часть наших усилий по возрождению 
интереса к техническим специальностям, – говорит Дмитрий Кисилевский, директор по 
корпоративным отношениям ИНТЕРПАЙП. – Сегодня на заводах Компании уже более 200 
единиц автоматизированного оборудования и станков с ЧПУ. Потребность в специалистах 
для обслуживания и работы на этой технике растет. Важно, чтобы учебные заведения 
реагировали на нужды производства и готовили востребованных специалистов». Помимо 
обучения студентов Днепровская Политехника задействует лабораторию в 
профориентационной работе со школьниками. Старшеклассники в рамках специальных 
учебных программ по мехатронике смогут освоить азы этой дисциплины и выбрать 
перспективную специальность. ... 
 

Читать полностью >>>  
По материалам Компании «ИНТЕРПАЙП» 

Читайте также: ИНТЕРПАЙП повысил 
заработную плату на 20% с апреля >>>  

 

 

 
 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 

Відділ реклами:  

096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 
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Black Iron домовляється про можливість транспортування  
щорічно 10 млн тонн руди в порт «Південний» 

13.05.2019 

Канадська гірничорудна компанія Black Iron веде переговори з АТ 
«Укрзалізниця» про можливість транспортування щорічно близько 10 млн 
тонн залізорудної сировини в морський порт «Південний».  

За словами генерального директора компанії Мета Сімпсона, домовленості з 
«Укрзалізницею» є важливим кроком в забезпеченні гарантій для нинішніх і майбутніх 
інвесторів проекту. Транспортування повинно стартувати після будівництва підприємства 
з випуску концентрату на Шиманівськом родовищі залізних руд. У лютому 2019 року Black 
Iron з активами в Україні оголосила про підписання меморандуму з дочірньою компанією 
Glencore plc про проведення переговорів про будівництво підприємства з випуску 
залізорудного концентрату на Шиманівськом родовищі залізних руд. При цьому 
зазначалося, що Black Iron проводить переговори з іншими компаніями. Шиманівське 
родовище має 355 млн тонн виміряних і 290 млн тонн передбачуваних ресурсів, а також 188 
млн тонн прогнозних. Родовище оточене п'ятьма іншими діючими видобувними 
підприємствами, включаючи залізорудний комплекс ArcelorMittal. Існуюча інфраструктура, 
включаючи доступ до електроенергії, залізничним і портовим об'єктам, на думку Black Iron, 
дозволить швидко реалізувати проект до стадії виробництва. 

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

 
ІнГЗК відремонтує екскаватор  

за 70 млн грн 
17.05.2019 

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, група 
«Метінвест») відремонтує кар’єрний екскаватор №91 за 70 млн грн. Про це 
йдеться у свіжому випуску газети «Інгулецький вісник». 

Комбінат замінить базові вузли техніки – поворотної платформи, кузова, редуктора, 
рукояті, кабіни, низьковольтних комплектних пристроїв, – а також кабелі. У планах ІнГЗК 
оновити механізм ходу і стріли, щоб підвищити технічну готовність екскаватора і знизити 
кількість позапланових простоїв. У результаті техніка забезпечить стабільне виконання 
виробничих показників з відвантаження гірничої маси. Екскаватор введуть в експлуатацію 
наприкінці травня. ІнГЗК входить в «Метінвест», основні акціонери – ПрАТ «Систем Кепітал 
Менеджмент» (71,24% акцій) і групі «Смарт-холдинг» (23,76%). Підприємство видобуває і 
переробляє залізисті кварцити Інгулецького родовища в південній частині Криворізького 
залізорудного басейну. Виробляє два види залізорудного концентрату із вмістом заліза 
64,8% і 67%. Виробнича потужність – 14 млн т залізорудного концентрату на рік. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
Северный горно-обогатительный комбинат увеличил  

производство товарных окатышей на 1,8% 
20.05.2019 

Северный горно-обогатительный комбинат за 4 мес. 2019 г. увеличил 
производство товарных окатышей, по оперативным данным, на 1,8% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,970 млн тонн.  

За четыре первых месяца года выпуск концентрата возрос на 4,8% - до 4,020 млн 
тонн. В апреле СевГОК произвел 674 тыс. тонн окатышей, 1,025 млн тонн концентрата. Как 
сообщалось, СевГОК в 2018 году увеличил производство товарных окатышей на 13,9% по 
сравнению с 2017 годом - до 8,450 млн тонн, но снизил выпуск концентрата - на 6,2%, до 
10,660 млн тонн. Отметим, в Кривом Роге в Первомайском карьере Северного горно-
обогатительного комбината Группы Метинвест после капитального ремонта введены в 
эксплуатацию 10-кубовый экскаватор и буровой станок. На восстановление горных машин 
в направили 65 млн грн. В ходе капитальных ремонтов использовано современное и 
энергоэффективное оборудование, компьютерная техника.В экскаваторе 30-тонный 
механический двигатель заменили на электрическую установку, что позволило снизить 
вибрацию в кабине и расход электроэнергии. Для обзора по периметру машины 
установили четыре камеры наблюдения. Для комфорта машиниста – шумоизоляцию, 
кондиционер, обогрев стекол и стеклоочистители. На буровом станке усовершенствовали 
маслостанцию, для бесперебойной подачи напряжения использовали частотный 
преобразователь. Эти новшества на треть повысили производительность оборудования – с 
90 до 120 погонных метров скважин за смену. Для безопасной работы на горных машинах 
установили светодиодное освещение. Горняки отмечают, что по техническим 
характеристикам обновленная техника не уступает современным СБШ-250 и 
двенадцатикубовым экскаваторам. СевГОК входит в группу "Метинвест", основными 
акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) 
(71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы 
"Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Центральный горно-обогатительный комбинат нарастил  

выпуск товарных окатышей на 9,1% 
20.05.2019 

Центральный горно-обогатительный комбинат за 4 мес. 2019 г. 
нарастил выпуск товарных окатышей, по оперативным данным, на 9,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 825 тыс. тонн. 

За четыре первых месяца года ЦГОК нарастил выпуск железорудного концентрата 
на 6,1% - до 1,418 млн тонн. В апреле произведено 207 тыс. тонн окатышей, 356 тыс. тонн 
концентрата. По итогам 2018 г. ЦГОК увеличил выпуск товарных окатышей на 2,3% по 
сравнению с 2017 г. - до 2,302 млн тонн, но снизил выпуск железорудного концентрата на 
5,4% - до 4,415 млн тонн. ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей 
горнорудного сырья Украины. Специализируется на добыче и производстве железорудного 
сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием 
железа 63,9%. Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых 
кварцитов с последующим их обогащением. Годовая производственная мощность 
комбината - добыча 28 млн тонн руды, выпуск 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн 
окатышей. Сырьевой базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов, 
разрабатываемых Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем 
шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн 
минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной руды. ЦГОК входит в группу 
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Криворожский железорудный комбинат снизил выпуск товарной  
железной руды подземной добычи на 15% 

20.05.2019 

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-апреле 2019 
г. снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 15% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,381 млн тонн.  

Как сообщил представитель предприятия, в апреле КЖРК произвел 376 тыс. тонн 
руды, тогда как в предыдущем месяце - 353 тыс. тонн. Как сообщалось, КЖРК в 2018 году 
снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 9,7% по сравнению с 2017 
годом - до 4,581 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче железной 
руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича 
(Донецкая обл.). Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в 
настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Північний ГЗК спрямував 84 млн грн на 

оновлення машини випалу 
20.05.2019 

У цеху виробництва окатишів №2 Північного гірничо-збагачувального 
комбінату Групи Метінвест після капітального ремонту введено в 
експлуатацію випалювальну машину ЛУРГІ 552 А.  

На модернізацію обладнання спрямували 84 млн грн. Під час ремонту відновили 
газоходи, колектори, вакуум-камери, випалювальні візки і конвеєрний транспорт. На 
дільниці огрудкування відремонтували чаші, на дільниці  випалу замінили футеровку і 
металоконструкції горна, встановили нові водоохолоджувальні елементи. Після 
пусконалагоджувальних робіт машина вийшла на планові показники. Відновлення 
основних вузлів ЛУРГІ 552 А дозволило стабілізувати процеси огрудкування, просіювання 
сирих окатишів. Після ремонту покращилася якість продукції і зросли обсяги виробництва. 
Андрій Скачков, в.о. генерального директора Північного ГЗКа: «Для ефективної роботи 
переробного комплексу в цехах виробництва окатишів заплановано ряд масштабних 
проектів з реконструкції випалювальних машин. Таким чином ми зможемо знизити 
витрати енергоресурсів, забезпечити надійність роботи обладнання, збільшити 
міжремонтні періоди, покращити умови праці та підвищити рівень безпеки трудівників. У 
проведення капітальних ремонтів та відновлення футерування випалювальних агрегатів 
планується інвестувати близько 400 млн грн». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sevgok.metinvestholding.com 

 
Ferrexpo принудительно выкупит акции миноритариев  

по цене почти в 3,5 раза выше номинала 
20.05.2019 

Ferrexpo AG (Швейцария) принудительно выкупит у миноритариев 
акции в рамках процедуры squeeze-out по цене 34,24 грн каждая при их 
номинальной стоимости 9,96 грн. 

Такая информация содержится в публичном безотзывном требовании, датируемом 
17 мая 2019 г. Ferrexpo AG заявила о намерении использовать право проведения squeeze-
out (принудительного выкупа акций) у миноритариев. При этом в обнародованном ПГОКом 
в системе НКЦБФР уведомлении от имени уполномоченного лица сообщалось, что Ferrexpo 
AG намерена воспользоваться правами, предусмотренными ст.65 закона "Об акционерных 
обществах", относительно обязательной продажи акций акционерами ЧАО "ПГОК" по 
требованию лица, являющегося владельцем доминирующего контрольного пакета акций. 
При этом отмечается, что по состоянию на дату уведомления Ferrexpo AG является прямым 
собственником доминирующего контрольного пакета акций общества, а именно владеет 
189 млн 313,087 тыс. шт. именных простых акций ЧАО, что составляет 99,11% уставного 
капитала. В прилагаемой к уведомлению структуре собственности компании уточняется, 
что Ferrexpo AG, конечным бенефициаром которой является Константин Жеваго, по 
состоянию на 1 апреля 2019 г. принадлежит напрямую 99,1167%-ная доля акций "ПГОК". 
Ранее агентству "Интерфакс-Украина" в Ferrexpo сообщали, что компания рассматривает 
возможность проведения squeeze-out на ЧАО "ПГОК", ситуация анализируется. "В Ferrexpo 
планируют пойти по этому пути", - пояснили тогда в группе. Британская Ferrexpo plc с 
активами в Украине владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, 
принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В Украине 
после обновления законодательства ряд компаний инициировал процедуру 
принудительного выкупа акций на предприятиях, в которых их доля превышает 95%. 

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

 
ДФС має претензії до ГЗК Ахметова  

на сотні мільйонів 
20.05.2019 

Дніпропетровський окружний адмінсуд відкрив провадження в справі 
№160/4329/19 за позовом ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний 
комбінат" до Офісу великих платників податків ДФС. 

Мовайде про скасування податкового повідомлення-рішення №0000544618 від 
01.02.2019 про збільшення суми грошового зобов’язання з податку на прибуток на 112,8 
млн грн (в т.ч. 75,2 млн грн за основним платежем та 37,6 млн грн за штрафними 
санкціями). Також в цей же день і цей же суд також відкрив провадження в справі 
№160/4394/19 за позовом ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" до Офісу 
великих платників податків ДФС про скасування податкового повідомлення-рішення 
№0000644615 від 12.02.2019, згідно з яким для ПрАТ "ЦГЗК" було збільшено суму 
грошового зобов’язання за податком на прибуток на 106,1 млн грн (у т.ч. за податковими 
зобов’язаннями в розмірі 70,7 млн грн та застосовано штрафні санкції в розмірі 35,4 млн 
грн). Згідно з матеріалами Третього апеляційного адмінсуду від 16.04.2019, в рамках справи 
№160/7889/18 ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" оскаржує ще низку 
податкових повідомлень-рішень. Вони пов’язані з актом податкової перевірки №175/28-10-
46-17/00190977 від 27.12.2017 в частині встановлених податківцями порушень 
підприємством ПрАТ "ЦГЗК" низки положень Податкового кодексу щодо заниження 
податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами за 2015 р. - І півріччя 
2017 р. на загальну суму 495,9 млн грн. 06.03.2019 Дніпропетровський окружний адмінсуд 
задовольнив позов ПрАТ"Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" до Офісу великих 
платників податків ДФС у справі №804/8816/16 та скасував кілька податкових 
повідомлень-рішень від 21.07.2016, якими підприємству було: зобов’язано сплатити ПДВ в 
розмірі 18,3 млн грн і застосовано штрафні санкції в розмірі 9,2 млн грн; збільшено суму 
грошового зобов’язання за ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у розмірі 
19,2 млн грн; збільшено суму грошового зобов’язання за податком на прибуток в розмірі 
80,3 млн грн. 05.02.2019 Третій апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну 
скаргу Офісу великих платників податків ДФС та залишив без змін рішення 
Дніпропетровського окружного адмінсуду від 16.04.2018 (в справі №804/694/18), яким 
частково було задоволено позов ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” та 
скасовано податкові повідомлення-рішення, у т.ч.: №0010491406 від 17.11.2017 на загальну 
суму 31,7 млн грн; №0010501406 від 17.11.2017 на загальну суму 0,7 млн грн; №0000912200 
від 13.02.2018 на загальну суму 40,4 млн грн; 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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ЧАО "Запорожкокс" сократил производство  
продукции на 2% 

14.05.2019 

ЧАО "Запорожкокс" в январе-апреле текущего года сократило 
производство продукции на 2% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 283,2 тыс. тонн.  

Согласно пресс-релизу компании, в апреле произведено 70,7 тыс. тонн доменного 
кокса. "В апреле 2019г. оперативный план по производству доменного кокса перевыполнен. 
Произведено 70,7 тыс. тонн доменного кокса, что на 5,1 тыс. тонн выше, чем за аналоги-
ный период 2018 года. Рост производства в апреле 2019 года, по сравнению с аналогичным 
периодом минувшего года, связан улучшением состояния печного фонда, вследствие 
проводимых ремонтов огнеупорной кладки коксовых батарей, что позволило увеличить 
выход доменного кокса из камер коксования", - поясняется в пресс-релизе. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Авдеевский коксохим направит более 18 млн грн  

в соцсферу Авдеевки 
14.05.2019 

ЧАО «АКХЗ» вложит 18 млн грн в финансирование социальных 
программ Авдеевки (Донецкая область). Об этом говорится на сайте 
«Метинвест Социальная ответственность». 

Комбинат уже подписал договор о социальном партнерстве с администрацией 
Авдеевки. «У города и завода общее будущее. Здесь живут наши люди, и мы хотим, чтобы 
город развивался и был комфортным для жизни. Мы обеспечиваем рабочие места и 
своевременную заработную плату почти четырем тысячам местных жителей. Завод – 
самый крупный налогоплательщик Авдеевки. Уверен, благодаря плодотворной работе 
города и завода нам удастся успешно реализовать задуманное», – заявил генеральный 
директор АКХЗ Муса Магомедов. За семь лет «Метинвест» инвестировал в развитие 
Авдеевки более 70 млн грн. Деньги пошли на ремонт школ и детских садов, развитие 
городской инфраструктуры, поддержку здравоохранения и другое. В планах АКХЗ 
отремонтировать хирургическое отделение городской больницы, продолжить 
строительство центра развития детей и молодежи. Комбинат намерен построить 
плавательный бассейн. АКХЗ уже закупил в автопарк третий пассажирский автобус, а 
теперь намерен установить остановку. … 

Читать полностью >>> 
По материалам novavlada.info 

 
Наглядова рада "Южкоксу" звільнила гендиректора, доручивши  

виконання його обов'язків фіндиректору 
23.05.2019 

Наглядова рада АТ "Южкокс" припинила повноваження генерального 
директора Андрія Шабанова і доручила виконання його обов'язків 
фінансовому директору підприємства Кирилу Авраменку. 

Як повідомляється в офіційній інформації компанії, кадрові рішення наглядова рада 
ухвалила 22 травня поточного року. Причина звільнення гендиректора не уточнюється. Як 
повідомлялося, А.Шабанов раніше керував ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Інкор і Ко" 
(Донецьк) і ПрАТ "Донецьккокс", що входять до групи "Метінвест". 18 грудня 2017 року був 
призначений гендиректором" Євраз Южкокс". 1 квітня 2019 року наглядова рада в зв'язку 
із закінченням повноважень Шабанова продовжила його повноваження як гендиректора з 3 
квітня 2019 року до 2 квітня 2020 року включно. У серпні 2017 року президент групи Evraz 
(РФ) Олександр Фролов повідомляв, що компанія розглядає можливість продажу ПрАТ 
"Євраз Южкоксу". У грудні 2017 року також ще повідомлялося, що Evraz перевів акції "Євраз 
Южкокс" з компанії Palmrose B. V. (Нідерланди), що є її 100% "дочкою", в компанію Dashuria 
Ltd (Кіпр, підконтрольна Evraz, згідно з інформацією на сайті групи). … 

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

 

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

Никопольский завод ферросплавов сократил  
выпуск продукции на 7% 

16.05.2019 

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) в 
январе-апреле 2019 года сократил выпуск продукции на 7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года - до 254,91 тыс. тонн.  

Зза отчетный период НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 10,5% - до 231,65 тыс. 
тонн, но нарастил ферромарганца - на 22,1%, до 16,01 тыс. тонн. Кроме того, завод 
увеличил выпуск других ферросплавов в 3,3 раза - до 7,25 тыс. тонн. Как сообщалось, НЗФ в 
2018 г. увеличил выпуск продукции на 3,6% по сравнению с 2017 г. - до 788,98 тыс. тонн, в 
т.ч. нарастил выпуск силикомарганца на 7,1% - до 735,69 тыс. тонн, однако снизил 
ферромарганца - на 45,4%, до 40,14 тыс. тонн. Также завод увеличил выпуск других 
ферросплавов в 9,3 раза - до 13,15 тыс. тонн. НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по 
производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для 
производства ферросплавов. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Запорожский завод ферросплавов увеличил  
выпуск продукции на 12,7% 

16.05.2019 

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-апреле 2019 года 
увеличил выпуск продукции на 12,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года – до 89,82 тыс. тонн.  

Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за 
первые четыре месяца года завод нарастил выпуск силикомарганца на 18,4% - до 45,92 тыс. 
тонн, ферросилиция - на 10,5%, до 29,05 тыс. тонн, ферромарганца - на 3,2%, до 12,33 тыс. 
тонн. При этом предприятие снизило производство марганца металлического на 4,9% - до 
2,52 тыс. тонн. Как сообщалось, ЗЗФ в 2018 году снизил выпуск продукции на 7,2% по 
сравнению с 2017 г. – до 246,19 тыс. тонн, в том числе нарастил выпуск силикомарганца на 
0,3% - до 123,95 тыс. тонн, но снизил ферросилиция на 18,8% - до 75,44 тыс. тонн, 
ферромарганца - на 4,2%, до 39,34 тыс. тонн. При этом предприятие также снизило 
производство марганца металлического на 2,4% - до 7,46 тыс. тонн. ЗЗФ - один из трех 
украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках 
составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки. 
Марганцевую руду предприятие импортирует с целью достижения требуемого 
химического состава ферросплавов. Бизнес ЗЗФ, НЗФ, Стахановского ЗФ (находится на 
НКТ), Покровского (ранее - Орджоникидзевского) и Марганецкого горно-обогатительных 
комбинатов до национализации организовывал ПриватБанк. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

http://www.fixygen.ua/news/20190520/krivorozhskij.html
https://sevgok.metinvestholding.com/ua/press/news/show/7574
https://interfax.com.ua/news/economic/588388.html
http://finbalance.com.ua/news/dfs-ma-pretenzi-do-hzk-akhmetova-na-sotni-milyoniv
http://www.fixygen.ua/news/20190514/zaporozhkoks.html
http://novavlada.info/gosudarstvo/novosti/avdeevskiy-koksohim-napravit-bolee-18-mln-grn-v-socsferu-avdeevki
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/589099.html
http://www.fixygen.ua/news/20190516/nikopolskij-zavod.html
http://www.fixygen.ua/news/20190516/zaporozhskij.html
http://www.krruda.dp.ua/
http://www.ugok.info/
http://www.ferrexpo.com/
http://www.zaporozhcoke.com/
http://nzf.com.ua/
http://www.zfz.com.ua/


 

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

 

 
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ) 
 

 
 

Завод "Интерпайп Сталь" сократил  
выплавку стали на 1,6% 

15.05.2019 

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-
апреле 2019 г. сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 1,6% 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 310 тыс. тонн. 

Как сообщил представитель предприятия, в апреле выплавлено 88 тыс. тонн стали, 
тогда как в предыдущем месяце - 90 тыс. тонн. Объем производства круглой стальной 
заготовки в 2018 году составил 973,8 тыс. тонн, что на 15% выше, чем за предыдущий год. 
"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, 
является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в 
мире. В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп 
Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный 
завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Интерпайп Днепропетровский Втормет" и 
электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe 
Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Завод "Электросталь" сократил выпуск непрерывнолитой 

заготовки в 3,1 раза 
15.05.2019 

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" январе-апреле 2019 
года сократило выпуск непрерывнолитой заготовки в 3,1 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 28 тыс. тонн. 

В январе-половине марта-2019 предприятие простаивало и возобновило работу в 
середине марта. При этом в марте было произведено 11 тыс. тонн заготовки, в апреле - 17 
тыс. тонн. Ранее причиной сложившейся ситуации называли рост цен на лом черных 
металлов, что делало невыгодным производство продукции. "Электросталь" в 2018 году 
сократила производство непрерывнолитой заготовки на 34,2% по сравнению с 2017 г. - до 
289 тыс. т. Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000г. начал испытывать нехватку 
покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего 
было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ 
специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, 
чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
МК «Запоріжсталь» провів форум  

залізничників України 
15.05.2019 

На базі комбінату «Запоріжсталь» 14 травня 2019 року відбулася 
конференція залізничників промислових підприємств України на тему 
«ремоторизація локомотивів». 

Серед учасників конференції – представники металургійних і тепловозоремонтних 
підприємств України, в числі яких Дніпровський металургійний комбінат, «АрселорМіттал 
Кривий ріг», ММКІ, «Азовсталь», Авдіївський коксохімічний завод, «Дніпроспецсталь», 
Запорізький тепловозоремонтний завод, інші. В ході конференції «Запоріжсталь» 
представив свій успішний досвід ремоторизації тепловозів серії ТГМ-4, в рамках програми з 
модернізації локомотивного парку підприємства. «Запоріжсталь» з 2017 року проводить 
ремоторизацію рухомого складу, що передбачає заміну двигуна на новий, більш 
ефективний мотор виробництва американської компанії Cummins, модернізацію 
гідравлічної передачі і колісних пар, гальмівної системи. Завдяки ремоторизації 
збільшений міжремонтний період обладнання, знижено витрати палива і ПММ, поліпшені 
умови праці працівників. За три роки оновлено п’ять машин ТГМ-4 – Миколаївським і 
Запорізьким тепловозоремонтним заводом, а також власними силами підприємства. 
Інвестиції в оновлення локомотивного парку склали близько 50 млн гривень. … 

Читати повністю >>>  
За матеріалами МК «Запоріжсталь» 

 
Дніпровський меткомбінат успішно пройшов щорічний технічний 

аудит Асоціації американських залізниць 
20.05.2019 

Технічний інспектор Асоціації американських залізниць провів 
щорічну перевірку виконання вимог специфікації М-101 «Осі з вуглецевої 
сталі, термооброблені», інформує технічне управління комбінату. 

Аудитор проінспектував технологію виробництва осьової заготовки на трубозаготі-
вельному стані, прокату і термообробки осей на стані «250», перевірив процедури контро-
лю та метрологічного забезпечення технологічного процесу виробництва та випробувань 
чорнових і напівоброблених осей, їх маркування та ін. Позитивні результати аудиту 
свідчать про те, що на комбінаті функціонує Система забезпечення якості при виробництві 
осей, що реалізуються за американським стандартом М-101, і дають можливість і в подаль-
шому проводити поставки осей на ринок Північної Америки. На мететкомбінаті функціонує 
система менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 
2015. Вона підтверджена сертифікатом відповідності та поширюється на аглодоменне, 
сталеплавильне, прокатне виробництва. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «Дніпровський мететкомбінат» 

 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» реконструює 

дротяний стан № 1 
21.05.2019 

АМКР представив на громадських слуханнях звіт про оцінку 
впливу на довкілля за проектом реконструкції дротяного стану № 1 із 
заміною двох виткоукладчиків і двох трайбапаратів.  

Проектні рішення ухвалені на основі базового інжинірингу постачальника технології 
та основного обладнання – компанії Danieli. На цьому стані випускають катанку, круглу 
сортову та арматурну сталь діаметром від 5,5 до 14 мм у мотках. Після блоку чистових 
клітей продукція проходить через ділянку водяного охолоджування та потрапляє на 
виткоукладчик, що подає її у вигляді пласкої спіралі на рухомий транспортер. Трайбапарат 
на лінії прокатки встановлено для регулювання натягнення катанки та автоматичної 
високошвидкісної подачі катанки у виткоукладчик. Реконструкція дозволить знизити 
експлуатаційні витрати завдяки підвищенню зносостійкості та збільшенню терміну служби 
обладнання. Зокрема, зменшити рівень вібрації за рахунок вживання гідростатичного 
підшипника у конструкції виткоукладчиків, стабілізувати формування бунтів під час 
прокатки на швидкості 85 м\с. Крім того, вдасться підвищити рівень виробничої безпеки 
під час експлуатації обладнання та покращити умови праці.. Нагадаємо, АМКР завершив 
модернізацію автоматизованої системи управління на дрібносортно-дротяному стані-
250/150-6 у третьому прокатному цеху.  

Читати повністю >>>  
За матеріалами ПАТ «АМКР» 
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Кабмин намерен утвердить финансовый план ОГХК на 2019 год  
с чистой прибылью 243 млн грн 

15.05.2019 

Кабмин министров Украины намерен утвердить финансовый план 
ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) на 2019 год с 
чистой прибылью 242,993 млн грн.  

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания правительства в среду. 
При этом в обнародованных проектах документов значится, что чистый доход от 
реализации продукции ОГХК на 2019 год запланирован в размере 3 млрд 742,119 млн грн (в 
2018 году чистый доход составлял 3 млрд 213,687 млн грн), чистая прибыль - 242,993 млн 
грн (114,887 млн грн), доналоговая прибыль - 296,333 млн грн (220,7 млн грн). При этом 
уточняется, что при формировании финплана все показатели рассчитывались по 
плановому среднегодовому курсу доллара США 29,4 грн. Кроме того, сообщается, что 
плановый доход ОГХК на 82% состоит из дохода ВГМК и на 18% - ИГОКа. В 2019 году ОГХК 
планирует уплатить в бюджеты всех уровней 587,055 млн грн налогов и сборов. 
Капинвестиции планируются на уровне 378,9 млн грн, из них капстроительства - 229,2 млн 
грн. Проектом финплана также предусматривается привлечение краткосрочных займов у 
Ощадбанка (Киев) суммарно на 1,02 млрд грн. Как сообщалось, ОГХК по итогам 2018 года 
снизила чистую прибыль в 3,9 раза по сравнению с 2017 годом - до 114,887 млн грн с 
443,714 млн грн, доналоговую прибыль - на 60%, до 220,7 млн грн. При этом чистый доход 
возрос на 12,5% - до 3 млрд 213,687 млн грн. Нераспределенная прибыль на конец 
прошлого года достигла 115,087 млн грн. В комментарии к отчету за девять месяцев 2018 
года компания поясняла: рост расходов на производство за этот период по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года обусловлен рядом факторов, а именно, значительным 
увеличением объема вскрышных работ, а также снижением содержания полезных 
компонентов в рудных песках, что приводит к необходимости увеличения объема добычи, 
переработки руды и всех связанных с этим расходов при ожидаемом снижении выпуска 
готовых концентратов. Кроме того, увеличение затрат на сбыт произошло, прежде всего, 
из-за роста в 2018 году объема реализации продукции. Также прослеживается 
перераспределение объема поставок из условий FCA на условия CPT, FOB (доставка товара 
основному перевозчику заказчика к указанному в договоре терминалу прибытия, которая 
оплачивается продавцом), что в свою очередь привело к увеличению планового объема 
перевозок грузов морским транспортом с учетом доставки к портам железнодорожным 
транспортом, а также транспортно-экспедиционным обслуживанием грузов в портах 
Украины (Одесса, "Пивденный", "Черноморск"). Кабинет министров Украины в конце 2018 
года утвердил финансовый план ЧАО "ОГХК" на прошлый год, запланировав получение 
чистого дохода от реализации продукции на 2018 год в размере 3 млрд 600,053 млн грн (в 
2017 году чистый доход составлял 2 млрд 855,661 млн грн), чистую прибыль - 462,853 млн 
грн (443,714 млн грн). Ранее компания сообщала, что по итогам в январе-сентябре 2018 
года ОГХК снизила чистую прибыль на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 423,079 млн грн с 586,375 млн грн, доналоговую прибыль - на 26,7%, до 
524,351 млн грн. При этом чистый доход возрос на 18,3% - до 2 млрд 549,714 млн грн. ОГХК 
в 2017 году снизила чистую прибыль на 31,1% по сравнению с предыдущим годом - до 
443,714 млн грн, доналоговую прибыль - на 30,4%, до 551,482 млн грн, но нарастила 
чистый доход на 16,9%, до 2 млрд 855,661 млн грн. ГП "ОГХК" начало фактическую 
деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о 
передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 
года ГП преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО. Реализует 
продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также 
США и страны Африки. Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн. Правительство в 
августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. 
Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

 
 

 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Офшор Дерипаски не зміг скасувати оновлення наглядової  
ради “ЗАлК” без своєї участі, бо під санкціями 

16.05.2019 

Господарський суд Запорізької області рішенням від 25 квітня 
відмовив Velbay Holdings Limited у визнанні недійсними позачергових 
загальних зборів ПАТ “ЗАлК”, на яких, зокрема, обрали нову наглядову раду. 

Фонд держмайна України у листопаді 2018 року провів позачергові загальні збори 
акціонерів ПАТ “ЗАлК”, на яких, зокрема, внесли зміни у статут товариства, припинили 
повноваження голови та членів наглядової ради (через закінчення строку повноважень), 
обрали нових членів ревізійної комісії та наглядової ради. Однак, з вказаним рішеннями не 
погодилося Velbay Holdings Limited, яке має 29,5% акції товариства. Вказувалося, що 
компанія надсилала Фонду пропозиції до порядку денного зборів та щодо кандидатів до 
складу органів управління компанії, але їх під час голосування не врахували. З огляду на це, 
Velbay Holdings Limited звернулося до суду для визнання недійсним рішень позачергових 
загальних зборів. Втім, суд цей позов не задовольнив. Вказувалося, що компанія Velbay 
Holdings Limited, зокрема, не має права на участь у зборах акціонерів ПАТ “ЗАлК” та 
позбавлена права надавати пропозиції, бо внесена у санкційний список (рішеннями РНБО 
та указом Президента України), а її акції ПАТ “ЗАЛК” заблоковані у банку на три роки. Тож, 
Фонд держмайна не мав законодавчих підстав для врахування пропозицій Velbay Holdings 
Limited. Право ж володіння акціями для компанії не обмежували і це підтверджується 
участю представника Velbay Holdings Limited у загальних зборах. Він як власник міг 
отримати інформацію щодо належних йому активів. ПАТ “ЗАлК” належить державі (68%) та 
Velbay Holdings Limited (29%). Останню пов’язують із російським олігархом Олегом 
Дерипаскою. “Velbay Holdings Ltd.” у 2006 році придбала у Фонду держмайна 68,01% акцій 
“ЗАлК”, однак у 2015 році прокуратура через суд повернула їх у державну власність. У 
“РусАла” через згаданий кіпрський офшор залишилося 29,54% “ЗАлК”. У 2017 році СБУ 
повідомила про підозру представникам “РусАл” у знищенні “ЗАлК” в інтересах Росії. Дочірні 
підприємства російської компанії “РусАл” Олега Дерипаски, Михайла Прохорова та інших 
акціонерів вимагають у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів від 
України компенсації інвестицій у ПрАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”. 
Нещодавно в “РусАл” Дерипаски, який з 2018 року під санкціями США, повідомляли про 
загрозу технічного дефолту. Через санкції Дерипаска скоротив свою частку з 70% до менш 
ніж 50% в холдингу “En+”, який на 31 грудня 2018 року мав 48% акцій “Русалу”. Раніше суд 
визнавав недійсним протокол наглядової ради ПАТ “ЗАлК”, за яким задешево розпродали 
щонайменше 45% активів “ЗАлК” та фактично знищили виробництво. “Velbay Holdings Ltd.” 
намагалося скасувати рішення позачергових загальних зборів учасників “ЗАлК” щодо 
наглядової ради, статуту та ревізійної комісії і у 2016 році, однак невдало. 
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Золотая лихорадка в Закарпатье:  
спор на $2,3 млрд 

14.05.2019 

Вокруг Мужиевского месторождения, расположенного в 
Закарпатской области, разгорается новый скандал. Об этом пишет Диана 
Манучарян на портале biz.liga.net  

Три года назад на него пришла кипрская компания Avellana Gold, которая собиралась 
вложить $20 млн в разведку и добычу золота и других металлов. В апреле появился новый 
претендент. Благодаря украинской Фемиде, на активы обанкротившейся компании 
Закарпатполиметаллы, которая разрабатывала Мужиево в начале нулевых, стала 
претендовать британская Gofer Mining PLC. За "британским" бизнесом могут стоять 
украинские участники скандальных корпоративных конфликтов и партнеры одного из 
главарей террористов ДНР Александра Ходаковского.LIGA.net разбиралась, что происходит 
вокруг золотого запаса Украины и что не могут поделить два инвестора. 

Золотоискатели в Мужиево. Мужиевское месторождение - единственное в 
Украине, которое имеет утвержденные запасы золота. Их размер в Госгеонедрах не 
раскрывают. Как пишет Экономическая правда без ссылки на источник, речь идет о 55 
тоннах. В сегодняшних ценах это $2,3 млрд, следует из котировок на Лондонской бирже 
металлов. Месторождение было готово к эксплуатации еще в 90-х, геологов тогда 
интересовали не столько запасы золота – содержание этого металла в рудах невысокое, 
сколько запасы свинца и цинка, рассказывает LIGA.net Владимир Михайлов, доктор 
геологических наук, директор Учебного научного института "Институт геологии КНУ им. 
Тараса Шевченко". "Руды там упорные, что осложняет переработку. А особенности 
распределения золота, уменьшение его содержания с глубиной, требовали разработки 
новых технологии его извлечения", - говорит геолог. Добыча золота в Мужиево 
остановилась в 2003 году. Предприятие Закарпатполиметаллы, владеющее лицензией на 
добычу, объясняло это нерентабельностью добычи. В 2006-м остановились какие-либо 
разработки, компания несла убытки, а в июне 2008-го попала в процедуру банкротства. 
Через четыре года, в 2012-м, золоторудное месторождение перешло под контроль 
Карпатской рудной компании (КРК). Ее директором и бенефициаром был донецкий 
бизнесмен Валерий Бредыхин - партнер в ряде компаний экс-главы МВД Виталия 
Захарченко и его супруги. КРК получила разрешение Госгеонедр на добычу в Мужиево 
сроком на 20 лет, но не смогла приступить к работе, поскольку все наземные сооружения 
принадлежали обанкротившимся Закарпатполиметаллам. КРК выкупила часть активов на 
госаукционе. Однако после смены власти в 2014-ом прежние владельцы подали в суд, 
указав, что имущество было реализовано по заниженной цене. Против КРК открыли два 
уголовных дела. В августе 2016-го за 9 млн грн Бредыхин продал Карпатскую рудную 
компанию новому инвестору - Avellana Gold Ltd. Avellana Gold Ltd основала группа 
международных инвесторов после Евромайдана, сообщает компания на своем сайте. Их 
имена не разглашаются. Компания зарегистрирована на Кипре, но в СМИ позиционирует 
себя американской, ссылаясь на публичного бенефициара, гражданина США Брайана 
Сэвэджа. Он более 30 лет работает в горнодобывающей отрасли, известен как директор 
Amur Minerals Corporation со штаб-квартирой в России и глава совета директоров 
американской Pioneer Management LLC. Кроме Мужиевского среди своих проектов Avellana 
называет Береговское и Квасовское месторождения. Avellana Gold не успела начать добычу 
золота в Мужиево: нужно разведать недра и обновить технологии, объясняет LIGA.net 
директор представительства Avellana Gold в Украине Андрей Смолин. Для этого, по его 
словам, потребуются около $20 млн. "Для начала должны устранить экологические 
последствия, оставшиеся от работы предыдущего предприятия - это условия лицензии. Для 
этого мы начали внедрять масштабный экопроект общей стоимостью более $5 млн. 
Специальная технологическая схема позволит очистить отвалы и "хвосты" от тяжелых 
металлов на 80-90%. Также в рамках этого экопроекта будет осуществляться и добыча 
цинка, свинца и небольшой объем золота", - говорит Андрей Смолин. Больше половины 
дохода компания намерена получить за счет недрагоценных металлов, которые содержатся 
в Мужиевском месторождении, суммарно - до 1 млн тонн цинка и залежи свинца.  

Второй фронт. В апреле старая история Закарпатполиметаллов (ЗПМ) неожиданно 
получила продолжение. Комитет кредиторов ЗПМ, которая находилась в состоянии 
ликвидации, единогласно выбрал Gofer Mining PLC инвестором предприятия, следует из 
решения Хозяйственного суда Запорожской обл. В ее планах - разработка плана санации, 
выкуп доли в капитале ЗПМ, восстановление прав на производственный комплекс и 
земельный участок, где велась добыча. Gofer Mining входит в состав Корпорации Гофер, 
отмечается из решения суда. Что это за компания? Судя по информации британского 
открытого реестра, учредителем Gofer Corporation является компания Cengart Financial и 
Наталья Чернюх. ФИО и адрес последней совпадают с данными соучредителя киевского 
торгово-развлекательного центра Мармелад и компании Кайрос-инвест Групп. Второй 
учредитель - Cengart Financial - глава комитета кредиторов и крупнейший кредитор Закар-
патполиметаллов. Компания несколько лет судилась с КРК времен Бредыхина, обвиняя ее в 
хищении активов. В апреле 2019-го Cengart созвала комитет кредиторов, который выбрал 
Gofer Mining инвестором и добилась запуска процедуры санации Закарпатполиметаллов. 
Кто стоит за этой компанией? Gofer Corporation торгует агропродукцией, металлами и 
минералами из постсоветских государств, сообщает компания на своем сайте. В Украине ее 
представляет Александр Маштепа. В 2012 году он фигурировал в деле о рейдерском захвате 
киевского универмага Украина. Еще один фигурант той истории - Дмитрий Зайцев, полный 
тезка руководителя Cengart Financial INC. В 2014-м Человек с таким же именем и фамилией 
был одним из руководителей организации "Патриотические силы Донбасса" Александра 
Ходаковского, следует из Единого государственного реестра. 

Что у кого есть? У Avellana Gold Ltd - лицензия на добычу, которую Госгеонедра 
выдали Карпатской рудной компании. Gofer Corporation благодаря решению суда может 
попытаться восстановить права на активы Закарпатполиметаллов, которые были проданы 
Карпатской рудной компании. Без двух "переменных" – активов и лицензии, ни одна из 
компаний на Мужиевском месторождении работать не сможет. В Avellana Gold Ltd не 
считают себя связанными с активами ЗПМ. "Этот вопрос связан с судебными 
разбирательствами между ЗПМ и бывшим руководством КРК. На момент покупки нами 
активов КРК на площади месторождения уже росли многолетние кустарники, невозможно 
было найти ни одной металлической детали, - рассказывает Смолин. - В 2018 году мы 
заново арендовали землю, чтобы в рамках экологического проекта максимально извлечь 
все металлы из отвалов в ближайшее время". По словам Смолина, переговоры с Gofer 
Corporation не ведутся и не планируются. О ее планах вкладывать в Мужиевское 
месторождение в Avellana Gold узнали из СМИ. "Это мошенническая деятельность 
псевдоинвестиционных компаний. Мы видим те же фамилии, что и во время истории 
захвата универмага Украина. Схема работы сводится к получению контроля над долгами, а 
дальше идут разные вариации вымогательств от законных собственников. В любом 
правовом государстве это было бы невозможно", - считает Смолин. Связаться со второй 
стороной LIGA.net не удалось. Сообщения, адресованные Gofer Mining PLC и  Gofer 
Corporation на email, указанные на их сайтах, автоматически возвращаются. Повышенный 
интерес инвесторов к украинскому месторождению золота можно понять. Золото – 
остается самым популярным в мире драгметаллом. С середины 2018-го его стоимость 
неизменно растет. В сентябре октябре на Лондонской бирже металлов оно торговалось 
около $1200 за унцию (31,1 г), сейчас - $1280. Потому, кажется, новая борьба за украинский 
золотой запас только набирает обороты. 

Читать полностью >>>                                                                                      © Диана МанучарянПо 
По материалам biz.liga.net 
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И.о. председателя правления завода ИНТЕРПАЙП НМТЗ  
назначен Андрей Санин 

15.05.2019 

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП объявляет о 
назначении с 16 мая 2019 г. Исполняющим обязанности председателя 
правления ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод Андрея Санина. 

Ранее, с 2018 года, он занимал должность коммерческого директора ИНТЕРПАЙП 
ВТОРМЕТ. Предыдущий руководитель ИНТЕРПАЙП НМТЗ, Юрий Антипов, возглавлявший 
завод последние 12 лет, принял решение уйти на пенсию. Юрий Николаевич посвятил 
работе на заводе 47 лет, пройдя путь от мастера цеха до председателя правления. Под его 
руководством на заводе были реализованы крупнейшие инвестиционные проекты, 
внедрены подходы высокой производственной культуры, освоено производство продукции 
по мировым стандартам. Компания благодарит Юрия Антипова за многолетнее 
плодотворное сотрудничество. Новый руководитель завода, Андрей Санин, работает в 
ИНТЕРПАЙП с 2005 года. С 2008 г. он возглавлял управление по производству и реализации 
продукции ИНТЕРПАЙП НМТЗ. Затем, Андрей Викторович занимал различные должности в 
ООО «Интерпайп Украина», в т.ч. с 2015 года начальника управления продаж труб на рынок 
Украины. В 2017 г. он был назначен заместителем коммерческого директора ИНТЕРПАЙП 
ВТОРМЕТ. Андрей Санин получил степень магистра по специальности «Обработка металлов 
давлением» в Национальной металлургической академии Украины. Также он получил 
второе образование в НМетАУ по специальности «Учет и аудит». Женат, есть двое сыновей. 

Читать полностью >>> 
По материалам interpipe.biz 

 
Основные трубные предприятия Украины увеличили производство  

труб из черных металлов на 8,4% 
17.05.2019 

Основные трубные предприятия Украины за 4 мес. т.г. увеличили 
производство труб из черных металлов на 8,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - 385,9 тыс. тонн, при этом в 
апреле выпущено 102,2 тыс. тонн.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в 
том числе предприятия объединения за январь-апрель-2019 нарастили производство труб 
на 9,7% - до 288,3 тыс. тонн, в том числе в апреле выпущено 78,5 тыс. тонн. При этом 
Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), находящийся на НКТ, в текущем году, как 
и в прошлом году, простаивает. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период 
снизился на 7,7% - до 90,1 тыс. тонн (в апреле - 27,1 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" 
возрос на 13,1%, до 38,1 тыс. тонн (8,1 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил 
производство на 21,9% - до 142 тыс. тонн (39,2 тыс. тонн). Днепропетровский трубный 
завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 36,1% - до 9,8 тыс. тонн (в апреле - 1,9 тыс. тонн). 
"Сентравис" - нарастил на 12,1%, до 7,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн). Завод 
"Трубосталь" снизил выпуск труб на 18,2%, до 0,9 тыс. тонн труб (0,3 тыс. тонн). Не 
входящие в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича 
за четыре первых месяца года нарастил выпуск труб на 8% - до 47,2 тыс. тонн (в апреле – 
9,9 тыс. тонн), "Коминмет" - на 1,6%, до 50,4 тыс. тонн (13,9 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. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Новий вид продукції НВП «Зоря» отримав  
європейський сертифікат якості 

16.05.2019 

Новий вид промислових вибухових речовин НВП «Зоря» – ЗаряД – 
успішно пройшов зовнішній аудит на відповідність європейським вимогам 
до якості. Про це повідомляє прес-служба НВП. 

В результаті підприємству був виданий сертифікат, що дозволяє продавати цю 
продукцію на всій території ЄС. Аудит провели представники нотифікуючого органу з 
сертифікації продукції «МІНПРОЕКТ» ЄАД (Софія, Болгарія). Згідно з вимогами директиви 
Європейського союзу, за підсумками перевірки НВП «Зоря» був виданий сертифікат по 
модулю В (експертиза типу) для нової продукції. Також представники «МІНПРОЕКТу» 
підтвердили відповідність норм виробництва інших видів продукції підприємства 
європейським стандартам по модулю D (відповідність типу на основі забезпечення якості 
виробничого процесу). Ці документи підтверджують і визнають високий рівень контролю 
якості на всіх етапах виробництва. Аудитори високо оцінили діючий контроль стадій 
виробництва, професійну підготовку працівників підприємства, а також порядок ведення 
документації. «Успішні результати незалежного аудиту підтверджують, що якість продукції 
НВП «Зоря» може користуватися високим ступенем довіри наших міжнародних партнерів. А 
отримання цих сертифікатів має особливе значення для подальшого розвитку 
підприємства, так як відкриває для нових видів продукції ринок Євросоюзу», – зазначає 
генеральний директор НВП «Зоря» Олександр Чернецов. Відзначимо, що НВП «Зоря» має 
необхідні сертифікати відповідності продукції, що випускається, вимогам національних 
стандартів. Крім того, основна продукція раніше вже була сертифікована на відповідність 
європейським вимогам якості і безпеки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НВП «Зоря» 
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Сумихімпром планує наростити виробництво  
міндобрив майже наполовину 

20.05.2019 

У 2019 році компанія «Сумихімпром» планує збільшити випуск 
мінеральних добрив на 49,1% - до 341,46 тис. тонн. Про це повідомляється в 
річному звіті компанії, пише Latifundist.com. 

У 2019 р. «Сумихімпром» планує випустити: NPK 10:26:26 - 95 тис. т.; NPK 15:15:15 - 
10 тис. т.; NP 12:24 - 162,6 тис. т.; сульфату амонію - 73,86 тис. тонн. Підприємство також 
планує збільшення випуск сірчаної кислоти на 26% і поставити зовнішнім споживачам 53 
тис. тонн цієї продукції. Слід зазначити, що за підсумковими результатами 2018 р. 
підприємству «Сумихімпром» вдалося наростити обсяг виробництва в 1,3 рази. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами superagronom.com 

 
Суд обязал Одесский припортовый завод выплатить  

компании Фирташа $250 млн 
20.05.2019 

Киевский апелляционный суд разблокировал выполнение решения 
Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 г. о 
взыскании с ОПЗ $193 млн плюс проценты в пользу компании Ostcem. 

Ostchem обратилась с иском в Киевский апелляционный суд в ноябре 2018 года. В 
заявлении компания просила суд признать и предоставить разрешение на выполнение 
решения стокгольмского арбитража. Кроме того Ostchem просила выдать исполнительный 
лист на принудительное исполнение Арбитражного института Торговой палаты 
Стокгольма. Киевский апелляционный суд утвердил полностью удовлетворить заявление 
Ostchem. Напомним, в мае 2017 г. Высший специализированный суд остановил выполнение 
решения суда о взыскании с ОПЗ $193 млн в пользу Ostchem. Кроме того, суд остановил 
выполнение определения Южненского городской суда Одесской области, который 
удовлетворил ходатайство Ostchem о признании и предоставлении разрешения на 
принудительное исполнение в Украине частичного арбитражного решения Стокгольмского 
арбитража по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem $193,26 млн основного долга и 
$57,98 млн начисленной пени. Этот вердикт затем подтвердил Апелляционный суд 
Одесской области. Стокгольмский арбитраж принял соответствующее решение 11 октября 
2016 года. Согласно этому решению, ОПЗ обязан вернуть Ostchem $193,36 млн основного 
долга, $57,8 млн - начисленной пени за просрочку платежей. Ostchem с 2012 года была 
единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года, 
монопольными покупателями продукции завода. … 

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

 
HLR провел выездной практический семинар в  

парижском офисе компании «Zetec» 
21.05.2019 

В апреле 2019 года HLR провел выездной практический семинар, 
посвященный решениям для неразрушающего контроля. Мероприятие 
проходило во французском офисе компании «Zetec» в пригороде Парижа. 

Среди участников – руководители и технические специалисты служб 
неразрушаю-щего контроля ведущих предприятий энергетической отрасли и 
машиностроения: ГП НАЭК «Энергоатом», ОП «ЗАЭС», ОП «ЮУАЭС», ОП «ХАЭС»; ДСП «ЧАЭС», 
ГП «ХКБМ имени А.А. Морозова» и мн. др. Выездной формат позволил специалистам 
познакомиться с мировыми новинками оборудования, лично задать вопросы 
производителям и в неформальной обстановке обсудить актуальные рабочие вопросы с 
коллегами по отрасли. Эксперты «Zetec» познакомили участников с передовыми 
решениями компании, а специалисты SlovCert – словацкого провайдера услуг в сфере 
неразрушающего контроля презентовали результаты внедрения системы 
автоматизированного анализа данных вихретокового контроля (ВТК) трубок 
парогенераторов на атомных электростанциях Чехии. … 

Читать полностью >>> 
По материалам HLR 

 
ДП «Укрхімтрансаміак» достроково відтранспортувала  

перший мільйон тонн аміаку 
22.05.2019 

Станом на 13 годину 26 хв 18 травня 2019-го року державне 
підприємство «Укрхімтрансаміак» достроково відтранспортувало один 
мільйон тонн аміаку рідкого через аміакопровід «Тольятті-Одеса».  

Це на 26 днів раніше, ніж планувалося (відтранспортування першого мільйону було 
передбачено 13 червня ц.р.) та на 18 днів раніше, ніж у 2018 р. Незважаючи на те, що аміак 
українського походження не транспортується аміакопроводом через відсутність власного 
вітчизняного виробництва,  ДП «Укрхімтрансаміак» вдалося досягти високих результатів з 
транспортування транзитного аміаку. До речі, вони є  найкращими, починаючи з 2014 року. 
«Забезпечення безпечної, стабільної і безперебійної роботи аміакопроводу є вкрай 
важливим, адже ДП «Укрхімтрансаміак» - це вагомий об’єкт хімічної галузі, який має 
стратегічне значення для хімічної галузі та економіки країни в цілому. Серед основних 
факторів, які вплинули на випередження планів з транспортування, - злагоджена робота 
всього трудового колективу. Зростання обсягів також вдалося забезпечити за рахунок 
своєчасного проведення профілактичних й капітальних ремонтів, постійного підвищення 
кваліфікації наших фахівців та інших заходів», - зазначив  в.о директора Валентин Шліхта 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «Укрхімтрансаміак» 

 
З нагоди дня хіміка азотівці отримали  

відзнаки та почесні грамоти 
22.05.2019 

Уже 25 років поспіль в останню неділю травня професійне свято 
відзначають працівники хімічної та нафтохімічної промисловості. Цього 
року воно припадає на 26 число.  

З глибоким розумінням своїх обов’язків та високою відповідальністю трудяться на 
Черкаському ПАТ «АЗОТ» майже 4 тисячі осіб. Всі вони – одна велика азотівська родина, яка 
примножує виробничі традиції не одного покоління хіміків. Про це під час наради, що 
проходила 22 травня, говорив Голова Правління Віталій Скляров. Він підбив підсумки 
останнього року, перерахував складнощі й досягнення, плани на майбутнє та подякував 
усім за сумлінну працю й відданість рідному підприємству. У роботі наради взяли участь 
член наглядової ради Союзу хіміків України Сергій Павлючук, перший заступник голови 
Черкаської ОДА Тарас Висоцький та міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, які 
відзначили важливість роботи хімічної галузі й, зокрема Черкаського «Азоту», для 
економіки країни та щиро привітали учасників зібрання і весь колектив Черкаського 
«Азоту» з професійним святом. Побажали нових виробничих здобутків, економічної 
стабільності, міцного здоров’я, родинного щастя, добробуту та щедрих успіхів. Кращі хіміки 
були нагороджені почесними відзнаками, грамотами та цінними подарунками. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «АЗОТ» 
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Американская компания сворачивает на  
Прикарпатье производство 

18.05.2019 

Один из крупнейших инвесторов Ивано-Франковска, американская 
компания Tyco Electronics, закрывает завод в столице Прикарпатья. Об этом 
сообщает портал delo.ua с ссылкой на издание "Репортер".  

По информации СМИ, 800 работников уже предупредили о постепенном увольнении. 
В настоящее время город ищет нового инвестора. "Тайко" вошел в Ивано-Франковск в 2006 
г. Компания начала строительство завода на 15 га в районе Хриплинского промышленного 
узла. В строительство первого производственного модуля компания инвестировала €5 млн. 
Начиналось все с 150 квадратных метров производственных помещений и 70 рабочих мест. 
Первая очередь производства была запущена в 2008 году. На "Тайко" начали изготовлять 
коннекторы для воздушных подушек в автомобилях и электрокабели для BMW, Opel, 
Mercedes, Skoda, Fiat. Продукцию экспортировали в страны Западной Европы. В 2017 году 
здесь запустили дополнительный производственный модуль - количество работников к 
осени превысило 1 тысячу человек. В 2018 г. на заводе планировали очередное расширение 
производственных мощностей и дополнительно набрать еще 100 чел. По словам мера 
Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, завод ежегодно платил в городской бюджет около 
10 млн грн налога. Однако в прошлом году на предприятии начались перебои с работой. 
Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, из-за запрета дизельных двигателей 
в Европе количество заказов резко уменьшилось. Европейцы уже не спешат покупать 
дизельные машины, выбирая гибриды или электрокары. На прошлой неделе в Ивано-
Франковск приехало правление компании, чтобы сообщить, что завод закрывают. На 
собрании людям дали два месяца на поиск новой работы. Представители правления 
встретились также с представителями городской власти. Как рассказал заместитель 
городского головы Богдан Билык, на "Тайко электроникс" будут постепенно уменьшать 
производство до полного закрытия. …. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 

 

На Черкащині може з’явитися виробництво  
запчастин до автомобілів 

22.05.2019 

Заснувати нове виробництво в місті Черкаси на базі ДП 
«Автоскладальний завод № 2 «Богдан», такі інвестиційні пропозиції з 
представниками міжнародної кампанії Aptiv PLC обговорювало вчора 
керівництво області. 

Глобальна компанія з автозапчастин зі штаб-квартирою в Дубліні спеціалізується на 
електричних системах автомобілів, а також автомобільній електроніці та системі безпеки, 
включно з усім програмним сенсорними системами, обчислювальними платформами, 
інформаційно-розважальними системами та системами зв’язку і тому подібним. Aptiv PLC 
співпрацює з більш ніж 45 країнами світу та має 16 тисяч співробітників. Зокрема, компанія 
є партнером таких  знаних автомобільних марок як Volkswagen, BMW, Renaut, Fiat, Porshe, 
Audi та успішно розвиває свої виробництва в таких українських містах як Івано-Франківськ, 
Чернівці та Вінниця. Компанія успішно співпрацює як з виробниками електромобілів, так і 
самокерованих автомобілів. Наразі ірландська компанія планує запустити на початку 2020 
року четвертий завод. Якщо інвестори приймуть позитивне рішення, то Черкаси можуть 
стати четвертим містом, в якому з’явиться їхнє виробництво. «До кінця 2021 року ми 
плануємо набрати від 2 до 2,5 тисяч співробітників, — зауважив Луіс Фігьюредо, експерт з 
технічного забезпечення компанії APTIV. – Наразі ми знаходимося на етапі роздумів, де саме 
розмістити це виробництво. Ми вже знайшли досить гарний майданчик на території 
корпорації «Богдан», зараз вивчаємо і досліджуємо  кількість трудових ресурсів, робимо 
фінансову оцінку розміру оплати праці, щоб донести всі ці пропозиції до керівництва. Наше 
виробництво досить об’ємне, нам потрібна велика кількість як кваліфіковано персоналу, 
так і технічного. Наші інвестиції будуть довготривалі, на 10-15, а може й більше років». 
Черкаська область є сприятливим регіоном для подібного роду інвестицій, наголосив у ході 
зустрічі голова Черкаської ОДА Олександр Вельбівець: «Нашу економіку якраз і виділяє 
машинобудівна галузь та сільське господарство. Черкащина має сприятливий 
інвестиційний клімат. У нас працює понад 240 іноземних підприємств. Вони досить успішно 
розвиваються. І хоч Черкаська область не така багатонаселена як, наприклад, 
Дніпропетровська, лише трохи більше 1 мільйону 200 тисяч чоловік, але ми маємо 
серйозний потенціал, щоб зацікавити вас розвивати власний бізнес на  … 
За матеріалами vycherpno.ck.ua 
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Компания Corum Group заключила новый  
контракт на 392 млн грн 

20.05.2019 

Corum Group изготовит и поставит 135 секций крепи ZRP 15/35 в 
Польшу. Оборудование будет изготовлено по заказу Polska Grupa Gornicza 
S.A. (PGG) и получит прописку на шахте Piast-Ziemowit (Пьяст-Зиемовит). 

«В 2018 году мы заказали у Corum Group 140 секций крепи ZRP 15/35 для нашей 
шахты So?nica (Сошница), необходимых для запуска новой лавы, - отметил вице-президент 
правления PGG Петр Боярски. - Благодаря этому, лава была запущена успешно и в срок. Мы 
довольны совместной работой с украинскими коллегами. Историю сотрудничества 
продолжаем новым заказом у Corum Group на поставку оборудования для шахты Piast-
Ziemowit - самой большой в нашей компании». По условиям нового контракта «Корум 
Дружковский машиностроительный завод» изготовит для шахты Piast-Ziemowit 135 секций 
крепи ZRP 15/35. Первые секции крепи будут готовы в июле, а поставка всего комплекса 
завершена до ноября т.г. Конструкция крепи будет адаптирована к горно-геологическим 
условиям именно этой шахты. «Мы рады, что наше сотрудничество с ведущей польской 
добывающей компанией Polska Grupa Gornicza S.A успешно продолжается, - 
прокомментировал и. о. генерального директора Corum Group Михаил Потапов. - Такие 
крупные заказы - это инвестиции в экономику Украины и продвижение украинской 
техники на рынке Европы». В тендере PGG на поставку 135 секций крепи для шахты Piast-
Ziemowit украинская компания Corum Group конкурировала с ведущими польскими 
машиностроительными компаниями. Горно-шахтная техника украинского производства 
все более востребована в Европе. За последний год Corum Group уже отгрузил 140 секций 
крепи по предыдущему контракту с Polska Grupa Gornicza S.A (PGG) и 8 
усовершенствованных трансформаторных подстанций для эстонского концерна VKG 
Kaevandused OU. Corum Group выполняет заказы в соответствии с европейскими 
стандартами производства, о чем свидетельствуют международные сертификаты: ISO 9001 
о соответствии менеджмента качества и ISO 3834-2:2008 о соответствии качества 
сварочного производства требованиям ЕС. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 
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ВРУ внесла изменения в налоговый кодекс, чем вывела из  
зоны риска «Запорожтрансформатор» 

20.05.2019 

Во время 41 пленарного заседания Верховной Радой Украины было 
принято решение о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Об 
этом сообщает издание 1news.zp.ua 

Так, в новой редакции изложен п. 64 подразделa 2 разделa ХХ «Переходные 
положения» Налогового кодексa Украины. Именно он касается урегулирования вопросa 
освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на 
таможенную территорию Украины транспортных средств, оснaщенных исключительно 
электрическими двигателями, a также исключения из этой нормы положений, касающихся 
освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу 
на территорию Украина трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 
Квa. «Спасибо народным депутатам Украины за поддержку отечественных производителей 
трансформаторов. Также хочу поблагодарить председателя комитетa Верховной Рады 
Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину, премьер-
министру Украины Владимиру Гройсману и Председателю Верховной Рады Украины 
Андрею Парубию. Благодаря принятому решению спасено единственное стратегическое 
предприятие в электроэнергетической отрасли - ЗАО «Запорожтрансформатор»», - почерк-
нул председатель облгосадминистрации Константин Брыль. Ранее, мы писали, что из-за 
сокрытия по цифровым кодам УКТ ВЭД (без их расшифровки) в пункте, касающегося ввоза 
на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно 
электрическими двигателями, иностранные производители трансформаторов с жидким 
диэлектриком мощностью более 10000 кВА получили ценовые преференции при 
осуществлении операций по ввозу своей продукции на территорию Украины – 
освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость и, как следствие, 
удешевления продукции иностранного производителя на 20% по сравнению с аналогичной 
продукцией отечественного производства. Депутаты Запорожского облсовета обратились в 
Верховную Раду и Кабмин с просьбой разрешить проблемный вопрос, поскольку 
«Запорожтрансформатор» за 70 лет существования неоднократно осуществлял разработку 
и поставку трансформаторного оборудования для нужд отечественных предприятий. На 
объектах электроэнергетики Украины установлено до 90% трансформаторного 
оборудования, изготовленного «Запорожтрансформатором», которое обеспечивает эти 
объекты надежной, долговременной и безаварийной работой. 

Читать полностью >>> 
По материалам 1news.zp.ua 
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Завод «Днепротяжмаш» изготовил очередные 2 шлаковоза  
для Аксуского завода ферросплавов 

15.05.2019 

Для ЗФ изготовлено два очередных тяговых шлаковоза ШТС, пред-
назначенных для транспортировки жидкого шлака от металлургических 
агрегатов к грануляционным устройствам или на отвал.  

Преимущество 66 тонного шлаковоза, производимого «Днепротяжмашем», - 
усиленные подшипники осей. Филиал Транснациональной компании «Казхром» является 
нашим постоянным Заказчиком, и не только по этому изделию. В частности, для 
казахстанских Партнеров только в 2016 году «Днепротяжмаш» изготовил 8 шлаковозов.  
Напомним, две дробильно-фрезерные машины ДФМС-12, изготовленные «Днепротяж-
машем», отгружены на «Запорожкокс». Они предназначены для дробления крупных кусков 
и смерзшихся глыб разгружаемого материала на надбункерных решетках приемных 
бункеров стационарных роторных и боковых вагоноопрокидывателей.  

Читать полностью >>> 
По материалам НПФ «Днепротехсервис» 

 

Завод «Електроважмаш» виконав замовлення  
для польського заводу 

16.05.2019  

Завод «Електроважмаш», згідно контракту на виготовлення двигунів 
для локомотивів, який підписаний в лютому 2019 р., відвантажив 60 
тягових електродвигунів ЕД-118АУ1 на завод Newag у Польщу. 

«За минулий рік ми поставили 62 аналогічних електродвигуни польському заводу, 
на початку цього року -  15. Зараз виконали ще одне велике замовлення. Таким чином, 
«Електроважмаш» продовжує співпрацю з європейськими партнерами», - зазначив в. о. 
директора заводу Дмитро Костюк. Нагадаємо, завод «Електроважмаш» виготовить для 
білоруського автовиробника 27 тролейбусних двигунів АД-903У1. Відвантаження готової 
продукції заплановано до кінця червня 2019 року. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами ДП «Електроважмаш» 

 

Завод «Палмаш» прекратил существование, его имущество  
перешло к бизнесмену из РФ 

21.05.2019 

Павлоградский завод «Палмаш» прекратил существование. Его 
имущество перешло к производителю салфеток «Дарпак» российского 
бизнесмена Андрея Никулина, сообщает сайт oligarh.media 

Одно из самых затяжных дел о банкротстве в Украине официально завершено. 14 
мая хозяйственный суд Днепропетровской области окончательно ликвидировал ПАО 
«Павлоградский завод автоматических линий и машин», известный как «Палмаш». Суд 
утвердил отчет ликвидатора Ростислава Талана, зафиксировавший отсутствие у банкрота 
имущества. Вместе с «Палмашем» в небытие ушли и требования кредиторов на общую 
сумму 3,711 млн грн, которые так и не были удовлетворены. Банкротство «Палмаша» 
стартовало еще в 2006 г., а в 2007 был утвержден реестр его кредиторов на сумму 7,319 млн 
грн. До банкротства «Палмаш был одним из наиболее крупных производителей литейного 
оборудования в Украине, кроме того, завод занимался ремонтом горно-шахтного 
оборудования. 25% акций предприятия владела компания Eclat Invest Ltd. (Делавер, США), а 
еще 20% — член наблюдательного совета ПАО Алексей Петров. При этом СМИ называли 
фактическим хозяином предприятия экс-главу его правления Владимира Курочку. В 2006 
году Фонд государственного имущества Украины подал иск в Хозяйственный суд Киева с 
требованием разорвать договор купли-продажи 25% акций «Палмаша», который был 
заключен в 2002 г., и вернуть его в государственную собственность. По мнению ФГИ, 
владелец акций (брокерская компания «АНБ Украина») не выполнила условия договора, 
допустив снижение объемов производства и сокращение рабочих мест. Но суды ФГИ 
проиграл, и акции так и не вернул. А в 2013 г. ФГИ утратил интерес к заводу, продав 
последние 25% его акций, которые купил Днепровский трубный завод Александра 
Георгиева. Уже в 2014 г. суд начал санацию «Палмаша», но инвесторов у него не появилось, 
и в 2018 г. завод был признан банкротом. … 

Читать полностью >>> 
По материалам павлоград.dp.ua 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

СБУ объявила в розыск руководителя  
«Ужгородского турбогаза» 

21.05.2019 

Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя 
компании «Ужгородский турбогаз», бывшего депутата Закарпатского 
областного совета Михаила Качура. 

Информация о розыске опубликована на сайте Министерства внутренних дел, 
передают Українськi Новини. Указано, что экс-депутату объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 
191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления 
служебным положением в особо крупном размере), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты 
налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Мера пресечения Качуру не 
избиралась. Он исчез из поля зрения правоохранителей 21 февраля. 

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

 
ХАРВЕРСТ работает над новыми  

заказами 
22.05.2019 

Харьковский станкостроительный завод «ХАРВЕРСТ» продолжает 
активно работать над новыми заказами. Об этом сообщает пресс-служба 
Индустриальной группы УПЭК на своем корпоративном сайте. 

Как отмечает директор станкостроительного дивизиона Павел Андрющенко, 
ХАРВЕРСТ сейчас усиленно работает как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Оживление станкостроительной отрасли положительно отразились на деятельности 
предприятия. «Сегодня наш портфель заказов пополняется новыми контрактами. 
Например, мы подписали контракт по выполнению капитального ремонта вальцешли-
фовального станка модели ХШ-5-20Н24 для украинской металлургической компании ЧАО 
«МК “Азовсталь”», – рассказывает П. Андрющенко. По его словам, станок прибыл на 
ХАРВЕРСТ после демонтажа. Контракт подразумевает полное восстановление станка до 
паспортных данных. Проект будет реализован в несколько этапов: восстановление базовых 
поверхностей узлов станка, изготовление и замена изношенных деталей, комплектация 
современной системой управления и другими комплектующими, сборка и пуско-наладка 
станка на территории завода, разборка, транспортировка, сборка и ввод в эксплуатацию на 
территории «Азовсталь». Кроме этого, предприятие активно развивает международные 
отношения. Среди заказчиков ХАРВЕРСТ – мировые промышленные компании. 
«Предприятие выиграло тендер на поставку запасных частей к вальцешлифовальным 
станкам для международной сталелитейной компании «НЛМК». Также мы продолжаем 
активно работать на рынке Словакии и Латвии с нашими партнерами – подписаны 
контракты на поставку запасных частей для круглошлифовальных станков производства 
ХАРВЕРСТ. В настоящий момент запасные части проходят испытания, после чего будут 
готовы к отгрузке», – добавил Павел Андрющенко. Промышленность оживает и крепнет, и 
предприятия обновляют станочный парк. «Харьковский станкостроительный завод, как 
надежный и проверенный временем производитель, способен в полной мере обеспечить 
потребности в качественных и высокоточных станках не только отечественных 
промышленников, но и внешних рынков», – подвел итог П. Андрющенко. 

Читать полностью >>> 
По материалам УПЭК 
 
 
 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
Луцький завод «Мотор» відремонтує 10 авіаційних  

двигунів за 18 мільйонів 
13.05.2019 

Держзавод і екс-нардеп за 76 мільйонів відремонтують двигуни для 
військових літаків. Про це пише видання «Наші гроші», повідомляє служба 
новин порталу volynua.com 

Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МОУ у березні повідомила 
про намір укласти дві угоди про ремонт двигунів у поточному році на загальну суму 76,04 
млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». Йдеться про турбореактивні 
двоконтурні двигуни з реверсивним пристроєм для військово-транспортних літаків 
сімейства Іл-76. ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК «Укроборонпром» хочуть 
замовити капітальний ремонт десяти авіаційних двигунів Д-30КП-2 за 18,54 млн грн. 
Закупівлю проводять за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Завод 
«Мотор» є єдиним підприємством в Україні, яке надає послуги з капітального ремонту 
агрегатів авіаційних двигунів Д-30КП-2, що підтверджено довідкою Волинської торгово-
промислової палати і висновками структурних підрозділів військової частини А0215. ТОВ 
«Авіаремонтне підприємство «УРАРП» за результатами тендеру 8 квітня замовили середній 
ремонт десяти авіаційних двигунів Д-30КП-2 за 57,50 млн грн. Замовник надає виконавцю 
комплекти агрегатів авіаційних двигунів, на яких заводом «Мотор» виконано капітальний 
ремонт. Надані замовником агрегати за його письмовою згодою можуть бути встановлені 
виконавцем на авіаційні двигуни по мірі отримання. Передбачено оплату за фактом 
надання послуг і забезпечення виконання договору 1%. Ціна угоди з «УРАРП» на 4% нижча 
від очікуваної вартості закупівлі у 60,00 млн грн. Єдиним конкурентом «УРАРП» не вперше 
було ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» ДК «Укроборонпром». Фірма 
«УРАРП» належить українському концерну «Титан», яким керує екс-нардеп Анатолій 
Льовін, та компанії «Styron Traiding Incorporation Fze» з ОАЕ, яку представляв її виконавчий 
директор Віктор Анатолійович Льовін. Засновниками концерну, крім згаданої арабської 
компанії, є ТОВ «Флайт Сервіс Лтд», записане знову ж таки на концерн. Нагадаємо, 
британська компанія «Avicom Britania Limited», якою володіє та керує донька Анатолія 
Льовіна Ганна, вимагає в суді стягнути з Херсонської облради £8,57 млн (тоді – 294,77 млн 
грн.) за так і не приватизований аеропорт Херсона. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами volynua.com 
 

 
Не взлетел: Почему "Антонов", несмотря на обещания, так и не  

возобновил серийное производство самолетов 
21.05.2019 

Несмотря на оптимистические заверения о возобновлении серийного 
самолетостроения на гиганте отечественного самолетостроения ГП 
"Антонов", звучавшие, в частности, после подписания контракта с 
подразделением Boeing в прошлом году, ситуация к лучшему не изменилась.  

 
 

Накануне 70-летия деятельности предприятия журналистов пригласили 
пообщаться с его руководством, а также показали производственные цеха, в том числе тот, 
в котором находятся фюзеляжи недостроенных самолетов. 112.ua выяснил нынешнее 
положение дел на "Антонове", перспективы возобновления производства легендарных 
"Руслана" и "Мрии", а также завершения сборки десяти Ан-148 и Ан-158, в которые уже 
вложены миллионы гривен. 
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Несбывшиеся надежды. В середине прошлого года, после подписания договора с 
подразделением Boeing, компанией Aviall, президент ГП "Антонов" Александр Донец в 
интервью авторитетному информагентству Reuters заявил, что благодаря сотрудничеству с 
Aviall планирует возобновить серийное производство самолетов. По его словам, 
госпредприятие намерено выпускать восемь самолетов в год, а уже к концу 2018 года - 
построить первые два или три самолета. В то же время Донец ничего не сказал о будущих 
клиентах. В интервью 112.ua Александр Донец говорил, что после заключения соглашения 
с Aviall "Антонов" планирует в 2019 году выпуск первых близкомагистральных 
пассажирских самолетов Ан-158 (рассчитан на перевозки от 86 до 99 пассажиров на 
дальность до 3 тыс. км). В настоящее время в ангаре "Антонов" стоят 10 недостроенных 
фюзеляжей Ан-148 и Ан-158. Впрочем, эти обещания выглядят даже скромно на фоне 
сообщения первого заместителя генерального директора концерна "Укроборонпром" 
Сергея Омельченко в эфире одного из телеканалов. Он сказал, что государственное 
предприятие "Антонов" намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов 
Ан-124 "Руслан" в конце 2019 года. После развала Советского Союза производство 
"Русланов" было остановлено и до сих пор нигде в мире не возобновилось, в том числе и в 
России, где на заводе в Ульяновске (построенном в советское время специально для 
выпуска "Русланов) сохранились линии сборки. В интервью 112.ua президент ГП "Антонов" 
Александр Донец говорил, что у ГП есть конструкторская документация на "Руслан", но 
повторить его вряд ли удастся. Одна из причин – отсутствие необходимых комплектующих. 
В создании такого сложного самолета, как "Руслан", были задействованы сотни институтов 
и производственных предприятий Советского Союза. По данным, опубликованным в 
"Википедии", КБ "Антонов" было разработчиком "Руслана", а комплектующие для него 
производили сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других на то время 
республиках СССР. К слову, этот самолет стал последней машиной, которая создавалась под 
непосредственным руководством известного авиаконструктора Олега Антонова. В 1981-
1992 гг. было построено 17 машин. "Руслан" создавался как военно-транспортный самолет, 
планировалось его использование в военно-транспортной авиации советских военно-
воздушных сил. На сегодняшний день Ан-124 "Руслан" используются в грузовой авиации и 
считаются одними из самых грузоподъемных в мире серийными грузовыми самолетами. 
Длина машины составляет 69,1 метра, высота 21,1 метра, размах крыла – 73,6 метра. 
Максимальная нагрузка 150 тонн, с ней максимальная дальность полета составляет 4500 
км. Машина развивает крейсерскую скорость 800-850 км/час. "Руслан" является более 
продвинутой концепцией американского самолета С5 Galaxy, производителем которого 
является американская Lockheed Martin. Самолет, созданный американцами на несколько 
лет раньше "Руслана", имел свои проблемы, которые были успешно решены киевскими 
конструкторами. С5 Galaxy и сейчас используются в США для перевозок и выполняют 
операции для оборонного комплекса", - уточнил экс-заместитель министра МЭРТ в 2015-
2016 гг. (курировал направление самолетостроения) Руслан Корж. На сегодняшний день во 
флоте компании "Авиалинии Антонова" (выполняет коммерческие грузоперевозки, в том 
числе для авиакосмических предприятий США, также в рамках программ НАТО) 
эксплуатируется 7 "Русланов", у российских конкурентов компании "Волга-Днепр" - 12 
машин. Договор с Aviall действительно дает "Антонову" большие возможности, сказали 
112.ua эксперты. "Подразделение Boeing может быть партнером "Антонова" в 
переговорном процессе с производителями систем и комплектующих в контексте 
реализации самолетостроительной программы. С помощью этой компании можно добиться 
выгодных цен на комплектующие", - говорит Руслан Корж. По его словам, Aviall может 
выступать финансовым партнером "Антонова", поскольку закупка и хранение 
комплектующих к самолетам – дорогое удовольствие. Согласно условиям договора, Aviall 
может закупать их за собственные средства и в случае необходимости с небольшой 
наценкой передавать "Антонову". Таким образом, предприятию не нужно будет отвлекать 
собственные оборотные средства. "Aviall может найти то, что "Антонову" никогда не 
продадут и по тем ценам, по которым это целесообразно покупать", - сказал Корж. Помимо 
прочего, Aviall, которая имеет разветвленную логистическую сеть по всему земному шару, 
может предоставлять сервисное обслуживание уже действующих самолетов производства 
ГП "Антонов", что намного эффективнее, чем если бы предприятие осуществляло сервисное 
обслуживание собственными силами. Как известно, отсутствие сервисных центров, 
которые могли бы обслуживать самолеты, проданные в другие страны, – одна из самых 
серьезных проблем "Антонова". В случае поломки вдали от Украины, например, в Индии, 
самолета "Антонова" доставки комплектующих приходилось ждать месяцами. В интервью 
112.ua, президент предприятия Александр Донец говорил, что сервисное обслуживание для 
госпредприятия действительно большая проблема. Он признавал, что центров 
технического обслуживания действительно недостаточно. "Создать структуру центров 
обслуживания – это очень дорого. Это может себе позволить Airbus и Boeing, у которых 
тысячи машин одного типа садятся в конкретном хабе или аэропорту. Тогда там 
действительно логично держать техническую аптечку, десятки специалистов", - говорил 
Донец 112.ua. "Возможность использовать техцентры Aviall может быть сильным 
аргументом при продаже анонтоновских самолетов заказчикам. Теперь госпредприятие 
может дать заверения, что в случае поломки машины в Абу-Даби или Мумбае покупатели 
могут получить необходимые для ее устранения детали в течение 24 часов", - сказал Руслан 
Корж. Да, аргументы есть, но вот заказчики пока отсутствуют. 

 

Возобновление производства "Мрии" и 
"Русланов" невозможно >>> 

© Елена Голубева 
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Новий власник "Кузні на Рибальському"  

не згортатиме потужності 
20.05.2019 

Голова асоціації "Укрсудпром" Віктор Лисицький вважає, що 
бізнесмен Сергій Тігіпко, котрий купив восени 2018 року за $ 300 млн у 
президента Петра Порошенка ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (Київ) 
не буде згортати виробничі потужності суднозаводу і висловлюється за 
якнайшвидшу підготовку держпрограми кораблебудування, яка 
відповідатиме новим загрозам обороноздатності країни. 

"Упевнений, що Тігіпко не буде згортати потужності "Кузні на Рибальському": 
суднозавод здатний будувати, зокрема, складні малі кораблі і ефективно брати участь у 
відновленні боєготовності ВМФ України", - сказав глава "Укрсудпрому" в коментарі 
агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок. "Сьогодні всьому судпрому України, включно з 
"Кузнею на Рибальському", вкрай потрібна повноцінна довгострокова держпрограма 
кораблебудування, що відповідає новим загрозам обороноздатності держави", - підкреслив 
він. Відповідаючи на питання про озвучені днями в ЗМІ екс-заступником голови 
Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрієм Портновим сумніви щодо цілей і 
ринкової вартості угоди з купівлі "Кузні на Рибальському", Лисицький сказав: "Можливо, ця 
сума і виглядає великою. Але якщо врахувати, що покупка суднозаводу здійснена в умовах 
війни на Донбасі, можна припустити, що вартість угоди могла включати, зокрема, ризики 
військового часу в країні". ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше – ПАТ "Ленінська 
кузня") - одне з відомих на ринку підприємств судпрому України. До середини листопада 
2018 року основним акціонером ПрАТ з пакетом у 73,9067% акцій приватизованого в 1995 
році суднозаводу виступало ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Капітал" (раніше - "Фонд "Петра 
Порошенка", Київ), другим за величиною акціонером з пакетом у 20,1280% акцій виступав 
ПАТ "ЗНКІФ "ВІК", що сконцентрував активи народного депутата Ігоря Кононенка. У 

вересні 2018 року група "ТАС" Тігіпка повідомила про попередню домовленість щодо 
покупки суднозаводу, в листопаді корпоративні інвестфонди "Прайм Ессетс Капітал" і "ВІК" 
повідомили про підписання з кіпрською Еwins Ltd пакета документів стосовно продажу 
"Кузні на Рибальському". Тоді ж в листопаді ПрАТ офіційно повідомило в системі розкриття 
інформації НКЦБФР про придбання кіпрською компанією сумарного пакета акцій 
суднобудівного в розмірі 94,0348%, Максимальна оцінка вартості придбаного пакета, за 
даними емітента - $ 300 млн. В умовах зовнішньої агресії ПрАТ "Завод "Кузня на 
Рибальському" освоїло виробництво нових розробок оборонного призначення і сьогодні є 
виконавцем державного оборонного замовлення (ДОЗ) з будівництва для військових 
держзамовників, зокрема, малих броньованих артилерійських катерів (МБАК) "Гюрза-М" і 
десантно -штурмових катерів проекту "Кентавр". У жовтні 2018 року ПрАТ "Завод "Кузня на 
Рибальському" презентувало потенційним замовникам проект нового ракетного 
патрульного катера під шифром "Лань", розглянутого в оборонному секторі одним з 
елементів посилення боєздатності ВМС ЗСУ в акваторії Азовського моря. У 2016 році уряд 
України надав ПАТ "Ленкузня" право на здійснення експорту товарів військового 
призначення власного виробництва та імпорту товарів військового призначення в 
інтересах власного виробництва терміном до 1 червня 2018 року, в 2017 році з урахуванням 
перейменування підприємства в ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" його повноваження 
спецекспортера продовжені терміном до 1 січня 2021 року. За підсумками роботи в 2018 
році, згідно з попередніми даними компанії, ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" 
збільшило чистий прибуток за МСФЗ у порівнянні з 2017 роком на 77,84% - до 33,12 млн 
грн. Як повідомлялося, Портнов, котрий повернувся днями в Україну після п'ятирічної 
відсутності в країні, заявив у ЗМІ, що ініціюватиме перевірку угоди з купівлі Тігіпком у 
Порошенка "Кузні на Рибальському". "Ми повинні перевірити угоду, яку нібито провели за $ 
300 млн Тігіпко і Порошенко, - це явне відмивання незаконно викрадених коштів", - заявив 
він. Екс-заступник голови АП стверджує, що угода проходила через офшорні компанії і його 
команді зрозуміла "вся комбінація". Як заявив Портнов, "Кузня на Рибальському" - одне з 
ключових питань, за яким він має намір переслідувати Порошенка. 

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

 
Николаевская верфь изготовит вторую партию  

комингсов для судна типа «CHELSEA» 
22.05.2019 

На Николаевской верфи Смарт Мэритайм Груп стартовали работы по 
изготовлению второй партии комингсов для сухогруза типа «CHELSEA», 
который строится Херсонской верфью СМГ на базе судна-донора «Волго-Дон». 

Для выполнения заказа верфь получила два железнодорожных вагона металла, 
произведена его порезка и гибка. В настоящее время в корпусном цеху ведется сборка 
металлоконструкций - комингсов люковых закрытий грузовых трюмов. Всего 
Николаевская верфь изготовит 92 тонны комингсов, которые затем будут доставлены в 
Херсон. Строительство судна ведется совместными усилиями Херсонской и Николаевской 
верфей. В 2000-х гг. на Херсонской верфи уже построили 11 аналогичных сухогрузов типа 
«CHELSEA». Отметим, на Николаевской верфи компании Смарт Мэритайм Груп по 
завершении докового объема ремонтных работ спущен на воду сухогруз PALLADIY (дедвейт 
4,9 тыс. тонн, флаг — Камерун). На сухогрузе в форсированном режиме заменили более 70 
тонн корпусного металла. Замена металла — основной вид работы, выполненных 
специалистами верфи. В настоящее время PALLADIY находится на плаву и проходит 
необходимые испытания. В ближайшее время судно будет передано заказчику.  Напомним, 
Смарт Мэритайм Груп приступил к реализации контракта на строительство третьего 
танкера-химовоза для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Согласно контракту, 
СМГ изготовит корпус судна, проведет монтаж общесудовых систем трубопроводов, 
монтаж палубного насыщения, а также выполнит окраску корпуса. Строительство будут 
выполнять одновременно обе верфи СМГ – Херсонская и Николаевская. Контракт 
предполагается выполнить в течение 10 месяцев Его стоимость составляет свыше 2 млн 
евро. Под выполнение заказа уже закуплен высококачественный металл, который в июне 
будет поставлен на промплощадки верфей. «Высококлассная работа наших специалистов, 
соответствие срокам и неизменное качество были по достоинству оценены голландскими 
партнерами. Поэтому третий контракт стал логичным продолжением сотрудничества. В 
целом, эта серия судов стала четким сигналом рынку – наши верфи сохранили свой 
потенциал и готовы выполнять заказы любой сложности», - отметил генеральный 
директор СМГ Василий Федин. Танкер предназначен для перевозки нефтепродуктов и 
химических грузов на внутренних водных маршрутах Европы. Ранее сообщалось, что на 
Херсонской верфи СМГ завершили стапельный ремонт грузового теплохода «OMSKIY 121». На 
судне провели корпусные работы с заменой около 40 тонн металла, проверку ВРК (винто-
рулевого комплекса), очистку и окраску. Сухогруз спущен на воду и на следующей неделе 
будет передан заказчику. По словам генерального директора СМГ Василия Федина, 
турецкие верфи являются для украинских заводов серьёзными конкурентами, поэтому 
важно и приятно, что турецкие заказчики высоко ценят наше качество и верны нашему 
сотрудничеству. Как известно, Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший 
судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: 
Николаевскую и Херсонскую. Объем производства СМГ в 2018 году составил 610 млн грн, 
что вдвое больше, чем в 2017 году. Средняя заработная плата сборщиков корпусов 
металлических судов и сварщиков составляет 13,8 тыс грн.  

Читать полностью >>>  
По материалам Компании «Смарт Мэритайм Груп» 

 
Гігант «NIBULON MAХ» зійшов на воду: вперше в історії зі  

стапелів заводу спущено 140-метрове судно 
23.05.2019 

На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» 18 травня 2019 
року відбувся спуск першого 140-метрового судна компанії – унікального 
перевантажувача «NIBULON MAX» пр. П-140. 

Це перше судно з такими розмірами, яке будується на заводі «НІБУЛОН», і найбільше 
судно за останні 25 років незалежності України. Будівництво здійснюється за фінансової 
підтримки Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції і 
розвитку, а також Європейського інвестиційного банку, завдяки співпраці з яким і були 
створені умови для спуску цього судна, а саме – масштабна реконструкція суднобудівно-
судноремонтного заводу компанії. «Так співпало, що 5 грудня 2013 року, на початку 
Революції Гідності, ми заклали перше судно на нашому суднобудівно-судноремонтному 
заводі в Миколаєві. А сьогодні, у перші дні каденції нового Президента, ми вже спустили 
найдовше в історії незалежної України судно. І це не просто найдовше судно, це ще й 
надскладний інженерний об’єкт. Загалом же на воду вже спущене 75-те судно 
«НІБУЛОНівського» флоту. Над чим замислюєшся і що відчуваєш у такі дні, моменти, миті… 
Відчуваєш приємність від того, що є така висока планка, яку долаєш. Думаєш над тим, що є 
цілі, яких досягаєш, і які спонукають тебе на постановку все нових і нових цілей, що 
здаються недосяжними. Але ти їх досягаєш і йдеш далі, і піднімаєш наступну планку 
досягнень вище. Надважливим є і те, що реалізацію наших планів завжди можна побачити. 
Це, наприклад, найсучасніший флот в Україні», – так прокоментував цю надзвичайну подію 
генеральний директор компанії Олексій Вадатурський. Передумови для будівництва такого 
потужного судна для флоту компанії назріли вже давно. За словами заступника директора з 
економіки судноплавної компанії «НІБУЛОН» Олександра Тарановського, інтенсивне 
розширення мережі річкових перевантажувальних терміналів компанії «НІБУЛОН» із року в 
рік забезпечує нарощення річкового вантажообігу компанії та зумовлює підвищення 

https://112.ua/statji/ne-vzletel-pochemu-antonov-nesmotrya-na-obeshhaniya-tak-i-ne-vozobnovil-seriynoe-proizvodstvo-samoletov-492577.html
https://112.ua/statji/ne-vzletel-pochemu-antonov-nesmotrya-na-obeshhaniya-tak-i-ne-vozobnovil-seriynoe-proizvodstvo-samoletov-492577.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/588405.html
http://smart-maritime.com/ru/pressroom/news/smg-spustila-na-vodu-sukhogruz-palladiy/
http://smart-maritime.com/ru/pressroom/news/smg-spustila-na-vodu-sukhogruz-palladiy/
http://smart-maritime.com/ru/pressroom/news/smart-meritaym-grup-postroit-eshche-odin-tanker-dl/
http://smart-maritime.com/ru/pressroom/news/smart-meritaym-grup-postroit-eshche-odin-tanker-dl/
http://smart-maritime.com/ru/pressroom/news/na-smg-otremontirovali-turetskoe-sudno/
http://smart-maritime.com/ru/company/
http://smart-maritime.com/ru/pressroom/news/nikolaevskaya-verf-izgotovit-vtoruyu-partiyu-komin/
http://www.ukrsudo.kiev.ua/
http://www.nibulon.com/data/filii/sudnobudivno-sudnoremontnii-zavod-nibulon/pro-zavod.html
http://smart-maritime.com/
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потреби у виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт на зовнішньому і 
внутрішньому рейдах морського порту Миколаєва. «У нашої компанії давно виникла 
потреба у власному крановому флоті. На зовнішньому рейді морського порту Миколаїв до 
цього часу працювали три крани компанії: «Святий Миколай», «Нібулонівець» і 
«Нібулонівець-2». Але новий надпотужний  «NIBULON MAX» дозволить нам, наростивши 
обсяги перевалки в морі, не лише повністю покрити свої потреби і уникнути залучення 
сторонніх плавкранів, але й дасть можливість отримати додаткові доходи від надання 
послуг іншим компаніям. Таким чином, дане судно дозволить підвищити річні обсяги 
перевалки вантажів флотом на 2–3 млн тонн/рік та збільшити обсяги перевалки вантажів 
безпосередньо флотом компанії до 4–5 млн тонн/рік. Також дане судно дасть можливість 
гнучко використовувати річковий вантажний флот, виступаючи накопичувачем у період 
відсутності суден закордонного плавання», – пояснює він. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Компанії «НІБУЛОН» 

 
 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ  
 

 
 

Крюковский завод за 2019 год произвел  
почти две тысячи вагонов 

07.05.2019 

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе-апреле 2019 
года, по сравнению с январем-апрелем 2018 года, увеличил производство 
грузовых вагонов на 64% или на 687 штук – до 1761 штук. 

Как пишет ЦТС со ссылкой на Кременчуцьку газету, в январе-апреле 2019 года 
приятие произвело 5 пассажирских вагонов, тогда как в январе-апреле прошлого года – ни 
одного. С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов General Electric, тогда, как в 
январе-апреле 2018 года эта работа не производилась. Отметим, Крюковский 
вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1 
тыс. 673 вагона по сравнению с 2017 годом – до 3 тыс. 686 единиц. Крюковский 
вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2019 году планирует 
произвести грузовых вагонов на уровне 2018 года – около 3,7 тыс. единиц, а пассажирских 
вагонов в 4,5 раз больше – до 36 штук. 

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

 
УЗ начнёт серийное производство собственных  

зерновозов в 2020 году 
22.05.2019 

Компания «Укразализныця» планирует начать серийное производство 
собственных зерновозов на мощностях Панютинского вагоноремонтного 
завода в 2020 году. Об этом сообщает uaprom.info  

«Мы провели испытания 120 кубового зерновоза. С 2020 года планируем поставить 
его на производство на Панютинском вагоноремонтном заводе», - сказал директор 
департамента вагонного хозяйства «Укрзализныци» Олег Мотин в ходе фрума Rail cargo 
spring 2019. По его словам, ежемесячно завод сможет производить до 60 вагонов. «Думаю, 
это должно покрыть потребности Укрзализныци в зерновозах на ближайший период», — 
добавил он. Также в этом году УЗ планирует построить на собственных заводах 113 вагонов 
и 18 фитинговых платформ. Ещё около 80 полувагонов и окатышевозов, по словам Мотина, 
будет построено для сертификации. В мае «Укрзализныця» впервые представила 
собственную опытную модель вагона для перевозки зерна и других пищевых сыпучих 
грузов. Новый вагон модели 19-6938 имеет больший объем, чем существующие в 
«Укрзализныце» зерновозы - 120 куб. м, тогда как максимальный объем старых зерновозов 
- 94 куб. м. По словам руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова, после испытаний 
зерновоз получил сертификат соответствия требованиям технических условий на его 
изготовление. Конструкционная скорость составляет до 120 км/ч. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 
 

 
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Автомобильный рынок Украины:  
обзор 2019 года 

13.05.2019 

В апреле 2019 года украинские автопроизводители выпустили всего 
139 автомобилей. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром", передает 
служба новостей портала marketing.rbc.ua 

Как говорится в сообщении, от своего апрельского результата годичной давности 
украинский автопром отстал почти на 80%. Так, легковое подразделение снизилось более 
чем на 87% относительно апреля 2018 года — 79 штук. А вся статистика по легковым 
автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском 
предприятии "Еврокар". Апрельское производство грузовых автомобилей (без учета 
"АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 
2016 года) составило всего 1 авто, что на 83% меньше, чем годом ранее. В то же время 
автобусное производство выросло всего на 5 штук — до 59 единиц. Всего с начала года в 
Украине была изготовлена 1 тысяча 880 автомобилей, что на 31,4% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. легковых автомобилей — 1 587 штук (-33,4%); 
коммерческих — 15 штук (-85,1%); автобусов — 278 штук (+9%). Напомним, украинские 
автопроизводители по итогам 2018 года сократили выпуск автотранспорта на 23% по 
сравнению с 2017 годом — до 6 тысяч 623 единиц. 

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

 
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ 
 ЛЕГКОВИЙ 

 
На Луцькому автоскладальному заводі триває виготовлення 

тролейбусів для Харкова 
13.05.2019 

На луцькому АСЗ ДП №1 компанії «Богдан Моторс» продовжується 
виконання контракту з КП «Тролейбусне депо №2». Угодою передбачено, що 
місто отримає п’ятдесят сім 12-метрових тролейбусів Т7011. 

Харків увійшов до низки передових українських міст, які вирішили оновити рухомий 
склад міського автопарку. Згідно з угодою, до міста надійдуть сучасні низькопідлогові 
тролейбуси пасажиромісткістю 105 людей. Саме такий транспорт здатний забезпечити 
комфортні та безпечні пасажирські перевезення. Крім самої техніки, угода також 
передбачає постачання комплектів запчастин та інструментів, витратні матеріали, 
обладнання для обслуговування тролейбусів й супутні послуги. Нагадаємо, що «Богдан 
Моторс» співпрацює з органами місцевого самоврядування у рамках проекту «Міський 
громадський транспорт в Україні», який фінансується за рахунок коштів Європейського 
банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку…. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації «Богдан» 

 
Компания "Бас Мотор" выиграло тендер на поставку 28 специализированных 

автобусов для перевозки школьников 
15.05.2019 

ООО "Бас Мотор", структурное подразделение корпорации "Богдан", 
выиграло тендер на поставку Управлению образования и науки 
Житомирской ОГА 28 специализированных автобусов. 

"Срок поставки автобусов будет определен контрактом, но мы готовы начать их 
отгрузку уже в июне", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина". Как сообщалось, 
условиями тендера срок поставки определен до 30 ноября 2019 года. Красуля уточнил, что 
заказчику будут поставлены автобусы модели А22412, имеющие 30 мест для сидения, 
оснащенные дизельным двигателем, механической коробкой передач. Гарантия на автобус 
– 24 месяца или 100 тыс. км пробега. Автобус изготавливается на агрегатах Ashok Leyland, 
соответствует экостандарту Евро-5. В аукционе также принимал участие дилер АО 
"Черкасский автобус" – ЧП "Форсаж" (Черкассы), предложивший автобусы Ataman за 54,6 
млн грн и не снижавший цену в ходе торгов. По словам Красули, корпорация и в 
дальнейшем планирует принимать участие в тендерах на поставку школьных автобусов. 
Как сообщалось, правительство в апреле направило 325 млн грн субвенции из госбюджета 
на покупку школьных автобусов, при этом города областного значения должны доплатить 
при их закупке не менее 30% общей стоимости. Житомирской области субвенция из 
госбюджета составляет 14,649 млн грн. Корпорация "Богдан" – крупнейший украинский 
производитель троллейбусов и автобусов, создана в феврале 2005 года с целью реализации 
масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по 
производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения 
инвестпрограммы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. 
легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. В 
Украине автобусы в модификации "школьный" выпускают практически все производители, 
в том числе корпорации "Богдан" на заводе в Луцке, "Эталон" (Черниговский автозавод), 
"УкрАВТО", и завод "Черкасский автобус". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 ВАНТАЖНИЙ 
 

 
 

БелАЗ-Холдинг начало поставлять в Украину  
поливооросительные машины 

17.05.2019 

ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» 
начало поставлять в Украину поливооросительные машины. Об этом 
говорится в сообщении на сайте предприятия. 

Технику получил Северный горно-обогатительный комбинат, который входит в 
состав горно-металлургической группы компаний «Метинвест». «Украина является новым 
рынком сбыта этого вида техники, куда уже поставлены три единицы», — отметили на 
предприятии. Поливооросительная машина БелАЗ-76135 предназначена для проведения 
работ в карьерах открытых разработок полезных ископаемых, поставляется в различной 
комплектации в зависимости от пожеланий заказчика (с монитором, водяным насосом, 
веерной системой поливоорошения, централизованной системой смазки, кондиционером). 
Данная модель уже успешно работает в Узбекистане, России, Марокко, Казахстане. ОАО 
«БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» (Жодино) — крупнейший 
мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой 
грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого 
в горнодобывающей и строительной отраслях, пишет БЕЛТА.  

Читать полностью >>> 
По материалам agroperspectiva.com 

 
Представники НАК «Нафтогаз України»  

завітали на «АвтоКрАЗ» 
24.05.2019 

Вітчизняна нафтогазова промисловість віддає перевагу 
національному продукту, замовляючи під свої потреби різну спецтехніку на 
базі КрАЗа. Про це повідомляє прес-служба ПрАТ «АвтоКрАЗ» 

Наприклад, сідельні тягачі, автокрани, автоцистерни, самоскиди, лабораторії, 
трубовози, екскаватори-планувальники,  цементувальні машини.  У складі делегації, що 
відвідала «АвтоКрАЗ», - керівники транспортних підрозділів АТ «Укргазвидобування», АТ 
«Укрнафта», АТ «Укртрансгаз», ДАТ «Чорноморнафтогаз», АТ «Укртранснафта», ДП «Газ 
України»,   автомобільний парк яких переважно складається з  вантажівок вітчизняного 
виробника.  Ознайомлення з підприємством гості розпочали з музею історії «АвтоКрАЗу». З  
інтересом оглянули його експозиції, розпитували про етапи становлення, розвитку 
товариства,  характеристики окремих моделей автомобілів, цікавилися, чи можна придбати 
їх макети. Не було байдужих серед гостей  і під час огляду експозиції лінійки автомобілів, 
серед яких Фіона, Шрек, Халк, КДМ на шасі КрАЗ-5401Н2, автокран, сміттєвоз на шасі КрАЗ-
5401Н2 та інші. Візит транспортників пов'язаний із  розвитком співробітництва, тож разом 
із заводськими фахівцями вони обговорювали питання, зокрема конструкційних 
особливостей техніки, її компоновки, порівняльних характеристик  двигунів, можливостей   
освоєння виробництва кабін для безкапотних автомобілів на власних потужностях 
автозаводу. Візитери зазначили, що цінують КрАЗи за високий рівень прохідності в умовах 
бездоріжжя та складної погодної ситуації, встановлення додаткових  опцій, направлених на 
безпеку та комфорт персоналу, за надійність, потужність, міцнісні характеристики, які вони 
демонструють під час виконання робіт із забезпечення виробничого процесу,  
обслуговування нафто- та газотранспортної систем. 

 

Читати повністю >>>   
За матеріалами ПрАТ «АвтоКрАЗ» 

Читайте також: АвтоКрАЗ візьме участь у 
виставці «SIA-АвтоТехСервіс-2019» >>>  

 
 

 
 

 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Завод «Сокіл» відновив випуск  
фермерських зерносушарок 

21.05.2019 

Завод елеваторного обладнання «Сокіл» (Харківська область) 
відновив випуск фермерської лінійки шахтних зерносушарок напірного 
типу. Про це повідомляє портал agrotimes.net 

Продуктивність обладнання становить від 5 тонн/година до 25 тонн/година, 
повідомили в компанії. Модель зерносушарок є універсальною в застосуванні і швидко 
монтується. Зерносушарка сумісна з різними видами теплогенераторів: газ, пропан-бутан, 
дизель, альтернативне паливо та двопаливні види теплогенерації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 
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LOZOVA MACHINERY в Юго- 
Восточной Европе 

21.05.2019 

ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ приняли участие в международных 
специализированных выставках Юго-Восточной Европы. Об этом сообщает 
пресс-служба Индустриальной группы УПЭК. 

В Болгарии (14-17.05, BATA AGRO-2019) и Румынии (16-19.05, Agriplanta-
RomAgroTec-2019) украинская компания продемонстрировала дисковые бороны ДУКАТ. По 
словам начальника отдела продаж Марины Каменевой европейские фермеры ценят 
агрегаты ЛОЗОВСКИХ МАШИН за их универсальность и экономичность, а также отмечают 
надежность необслуживаемых подшипниковых узлов и рессорных стоек. «У нас 
оптимистичные ожидания относительно увеличения доли продаж в Румынии, это очень 
перспективный рынок. Здесь преобладают небольшие хозяйства, использующие тракторы 
малой и средней мощности. У нас в ассортименте представлен целый ряд 
почвообрабатывающей техники с соответствующими параметрами», – говорит она. 
Большой интерес у румынских аграриев вызвал ДУКАТ с шириной захвата 3 метра и 
комплекс из системного носителя ТАЛЕР с двумя навешенными на него 4-х-метровыми 
боронами ДУКАТ. Кроме того, интересна опция сменных катков, реализованная в линейке 
дисковых машин. Фермеры могут выбрать любой из 5 вариантов катков, ориентируясь на 
тип почвы и способ ее обработки. Марина Каменева также прогнозирует рост рынка 
Болгарии. «Помимо наших ДУКАТОВ есть спрос на зубопружинные бороны и 
глубокорыхлители. Местных аграриев привлекают неизменно высокое качество нашей 
техники и способность работать с любым видом грунта, включая труднопроходимый, что 
особенно актуально для каменистых полей Болгарии», – отмечает она. В ближайшее время 
болгарские фермеры смогут увидеть агрегаты ЛОЗОВСКИХ МАШИН в работе, уже летом 
при поддержке официального дилера стартуют демо-показы LOZOVA MACHINERY. 

Читать полностью >>> 
По материалам УПЭК 

 
 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА 
 

 
 

 

Венесуельські санкції США проти РФ відкривають Україні  
ринок озброєнь Південної Америки 

17.05.2019 

Україна має унікальний шанс закріпитися на ринку озброєнь і 
військових технологій Південної Америки. Про це повідомляє прес-служба 
державного концерну (ДК) "Укроборонпром". 

Запровадження санкцій США проти РФ за втручання у конфлікт у Венесуелі змушує 
країни регіону шукати альтернативу російським виробникам. Адже наразі санкції 
ускладнили можливості оплати рахунків за продукцію і послуги російського ОПК. На цьому 
наголосив Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, коментуючи участь 
підприємств Концерну у VII Міжнародній виставці оборонних технологій, озброєння та 
запобігання стихійним лихам "SITDEF 2019", що відкрилася у столиці Республіки Перу – 
Лімі 16 травня 2019 року. Він підкреслив, що Україна здатна запропонувати техніку і 
оборонні технології в авіаційній, бронетанковій та артилерійській сферах. Букін зауважив, 
що наша країна, зокрема, готова забезпечити комплексну модернізацію транспортних 
літаків Ан-32, які перебувають на озброєнні ВПС Республіки Перу, парку гелікоптерів 
сімейства "Мі", артилерійських систем та інших озброєнь. На думку Букіна, українські 
озброєння і послуги з ремонту й модернізації максимально адаптовані до потреб країн 
регіону, зокрема Колумбії, Бразилії, Мексики та інших країн, традиційно орієнтованих на 
продукцію ОПК, що виготовляється підприємствами на території колишнього СРСР. 
Довідково: ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", представляє 
розробки та досягнення ОПК України на VII Міжнародній виставці оборонних технологій, 
озброєння та запобігання стихійним лихам "SITDEF 2019". Форум відбувається раз у два 
роки. Організатор виставки – Міністерство оборони Перу. … 

Читати повністю >>>   
За матеріалами ДК "Укроборонпром" 

Читайте також: Питання стандартизації у 
сфері ОПК вимагає найшвидшого вирішення >>>  

ю 

 

 
 БРОНЕТЕХНІКА 

В Украине презентовали новейшую  
бронемашину для ВСУ 

14.05.2019 

ГП "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК 
"Укроборонпром", разработало новую бронированную ремонтно-
эвакуационную машину (БРЭМ) "Зубр". Об этом сообщает DefenseExpress. 

"БРЭМ "Зубр" создан для технического сопровождения танковых подразделений 
Вооруженных сил Украины. Он разработан ЛБТЗ в 2018 году. Сейчас организуется 
проведение его определяющих ведомственных испытаний. Возможно к концу этого года он 
будет допущено в эксплуатацию в ВСУ", - рассказал главный инженер ЛБТЗ Герман 
Сметанин.  Представитель львовского завода сообщил, что новый образец создан на базе 
советского танка Т-55. Также он может использовать как основу ходовую часть танка Т-54 
или БТС-4 (советский бронированный тягач на базе среднего танка Т-44 - прим. ДЭ). "То 
есть база машины может использоваться разная", - подчеркнул он. По словам главного 
инженера, новая машина имеет 12-тонный кран-стрелу и 25-тонный тяговую лебедку, что 
обеспечивает эвакуацию поврежденной техники с поля боя. 

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

 
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

 

В Украине испытали детали ракеты, которую  
запустят на Западе 

16.04.2019 

На ГП "Южный машиностроительный завод" им. А. М. Макарова 
прошли вибрационно-функциональные испытания деталей новой ракеты-
носителя Циклон-4, которую планируется запустить в Канаде. 

Как сообщается на странице предприятия в Facebook, в частности, испытан был 
головной обтекатель ракеты-носителя. Представители предприятия отметили, что 
испытаний прошли успешно, и в дальнейшем будет изготовлен образец для тестовых 
полетов. Ракета-носитель серии Циклон – транспортная космическая система, 
предназначенная для высокоточного выведения на орбиты одного или группы 
космических аппаратов. Возможности ракеты Циклон-4 позволяют выводить на орбиту в 
500 км от Земли аппараты весом, превышающим 5000 кг. Отмечается, что на испытаниях 
присутствовали представители канадской компании Maritime Launch Services Ltd, которая 
строит космодром для запуска ракеты. Как сообщалось, украинское госпредприятие 
"Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" приступило к изготовлению деталей 
из металлических порошков для ракетно-космической техники при помощи 3D-печати. 

Читать полностью >>> 
По материалам ua-independent.com 
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Какие иностранные агрохолдинги обрабатывают  
земли в Украине 

13.05.2019 

Интернет издание «БизнесЦензор» провело исследование и собрало 
иностранные агрокомпании, которые обрабатывают большие наделы 
земли в Украине. 

В апреле 2019 года парламентский Комитет по вопросам агрополитики представил 
первые внятные наработки проведения земельной реформы. Все предложенные варианты 
запрещают покупку земли иностранным гражданам, юрлицам, государствам и лицам без 
гражданства. С одной стороны это плюс. Ведь у иностранных инвесторов теоретически 
больше финансовых ресурсов. И если сразу разрешить им покупать с/х земли, то они могут 
в тех или иных масштабах скупать наделы по низким ценам. С другой стороны, владельцев 
паев никто не заставляет сразу же продавать свои участки кому бы то ни было за условные 
$500. Они смогут продолжать сдавать их в аренду, ждать развития рынка и роста цен на 
землю. Что касается минусов, то отсутствие иностранцев на украинском рынке – это 
отсутствие конкуренции, которая может сформировать достойную цену за землю. Возьмем 
страны Европы, где иностранным инвесторам разрешено покупать с/х землю. В Австрии 
стоимость гектара составляет $42 тыс. В Великобритании – $31,4 тыс., в Германии – $32,3 
тыс., в Нидерландах – $63,7 тыс. Намного ниже цена там, где рынок зарегулирован, либо 
доступ иностранцам был предоставлен через довольно длительное время. Но в Украине 
пока рано говорить о доступе иностранцев. Ведь для начала нужно посмотреть, как будет 
функционировать рынок в принципе, для украинцев. Для этого земельную реформу стоит 
начать с пилотных областей, или с земель государственной собственности, которых более, 
чем достаточно для "тестирования" рынка – около 10,5 млн. га. Но правительство 
затягивает принятие любых вариантов, манипулируя тем, что все скупят иностранные 
компании и крупные украинские агрохолдинги. Хотя ограничения и для тех, и для других 
можно прописать в законе. Политической воли на то, чтобы обозначить четкие правила 
покупки-продажи с/х земли – просто нет. И пока открытие рынка затягивается, 
агрохолдинги продолжают арендовать земли по низким ценам и разрастаться. А 
иностранные компании покупают корпоративные права украинских компаний, также 
арендуют земли и так или иначе наращивают свое присутствие в Украине. Иностранные 
агрохолдинги в Украине и сколько земли они контролируют. 

Агропросперис. (Земельный банк: 396 тыс. га). Третий по величине агрохолдинг 
Украины принадлежит американскому инвестиционному фонду NCH. Владельцы фонда – 
американские бизнесмены Джордж Рор и Морис Табасиник. В Украине NCH также 
контролируют "Агропросперис Банк". "Агропросперис" занимается растениеводством и 
является крупнейшим производителем и экспортером зерна Черноморского региона. 
Работает в областях: Сумская, Черниговская, Харьковская, Полтавская, Николаевская, 
Винницкая, Черновицкая, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, 
Волынская и Львовская. 

Мрия-Агрохолдинг. (Земельный банк: 165 тыс. га). В сентябре 2018 года 
украинский агрохолдинг купила компания Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. 
(SALIC) из Саудовской Аравии. Владельцы компании – Государственный инвестиционный 
фонд Саудовской Аравии, члены королевской семьи страны. До покупки "Мрии" SALIC уже 
обрабатывало земли в Украине. Дочерняя компания инвестфонда Continental Farmers Group 
арендует 45 тыс. га земель на территории Львовской области. Так, суммарный земельный 
банк SALIC в Украине составляет 210 тыс. га. Агрохолдинг работает в областях: 
Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Ровенская. 

AgroGeneration. (Земельный банк: 80 тыс. га). Компания была основана 
французским бизнесменом Шарлем Бегбедером. Позже часть акций выкупил американский 
инвестиционный фонд SigmaBleyzer Майкла Блейзера. Сегодня 53,6% принадлежат 
подконтрольному SigmaBleyzer инвестиционному фонду Konkur Investment Ltd. 38,6% 
принадлежит Green Alliance/Gravitation Шарля Бегбедера. Агрохолдинг обрабатывает земли 
во Львовской, Харьковской и Сумской областях. Также SigmaBleyzer в Украине 
контролирует "Воля-Кабель", сеть магазинов "Космо" и Полтавскую кондитерскую 
фабрику. Все вышеперечисленные агрохолдинги входят в десятку крупнейших в Украине 
по величине земельного банка. 

Agromino. (Земельный банк: 44 тыс. га). Дочерняя компания финского 
инвестиционного банка Trigon Capital, который был основан предпринимателем Йоакимом 
Хелениусом. Земельный банк расположен в Харьковской, Кировоградской и Николаевской 
областях. В Украине Agromino работает через подконтрольную компанию TC Farming 
Ukraine Ltd. (Никосия, Кипр). Глава совета директоров Agromino – Петр Крогман владеет 
56,56% акций компании. 

Agro Region. (Земельный банк: 38 тыс. га). Компании холдинга находятся в 
Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Согласно YouControl, с 
2007 года бенефициаром является Ларс Питер Элам Хаканссон – сооснователь, директор по 
информационным технологиям и управляющий шведского инвестиционного фонда East 
Capital Asset Management AB. Но в прошлом совладельцем East Capital был Айварас 
Абромавичус – литовский и украинский бизнесмен, экс-министр экономического развития 
и торговли Украины (2014 – 2016 годы). Сегодня его супруга – Екатерина Рыбаченко – 
является генеральным директором "Агро-Регион". 

Goodvalley. (Земельный банк: 28 тыс. га). Украинская компания с датскими 
ивестициями. Ранее называлась "Даноша". Работает во Львовской, Винницкой, 
Житомирской и Черновицкой областях. Специализируется на животноводстве и 
растениеводстве. Кроме Украины работает в Дании, России и Польше. Компания 
принадлежит датской Goodvalley SA. Бенефициар – датский фермер Том Аксельгаард. 

Голландская аграрная компания. (Земельный банк: 22 тыс. га). Агрохолдинг 
входит в компанию Bontrup Ukraine, которая принадлежит голландской Bontrup. Эта 
компания является семейным предприятием и контролируется бизнесменами Петером и 
Брамом Бонтруп. Работает в области сырья, логистики и сельского хозяйства. "Бонтруп 
Украина" обрабатывает земли на северо-востоке Украины. 

Кусто Агро. (Земельный банк: 19,3 тыс. га). В апреле 2019 года компания "Кусто 
Агро" приобрела предприятие "Аграрный фонд Терещенко" (земельный банк 7 тыс. га), 
которое входило в состав агрохолдинга AgroGeneration. Тем самым увеличив зембанк до 
существующего. "Кусто Агро" – подразделение международного холдинга Kusto Group, 
который реализует проекты в России, Казахстане, Украине, Вьетнаме, Китае, Турции и 
Грузии. В Украине холдинг работает в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях. 
Бенефициар "Кусто Агро" – гражданин Казахстана Талгат Турумбаев, который ранее 
работал в Kusto Group. "Кусто Груп" принадлежит семье казахских бизнесменов Татишевых. 

Кищенцы. (Земельный банк: 16 тыс. га). Предприятие занимается 
животноводством, растениеводством, выращиванием зерновых и технических культур. 
Обрабатывает земли в Черкасской области. Основной бенефициар – гражданин 
Нидерландов, предприниматель Корнелис Хузинха. 

 
Читать полностью >>>                                                                                                © Элина Редих 

По материалам biz.censor.net.ua 
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ТАС Агро сократит численность  
руководящего состава 

13.05.209 

Компания «ТАС Агро» проводит реорганизацию, которая повысит 
эффективность управления. Об этом заявила генеральный директор «ТАС 
Агро» Ирина Вершелис в интервью «АПК-Информ». 

«В прошлом году мы начали важный для нашего агрохолдинга проект 
кластеризации компании, который завершится в ближайшее время и позволит 
оптимизировать управление, эффективнее внедрять новейшие технологии производства, 
повысив культуру земледелия. Кроме того, кластеризация позволит нам уменьшить 
количество руководящего состава, что увеличит компетенцию и повысит уровень оплаты 
труда обновленного персонала», — рассказала она. Также Ирина Вершелис отметила 
положительную динамику развития в нынешнем сезоне. «По сравнению с предыдущим 
сезоном в 2018/19 МГ мы получили хорошую прибыль. Результаты первой половины 
сезона можно охарактеризовать как стабильные и прогнозируемые. В частности, озимые 
культуры после зимнего периода находятся в хорошем состоянии и получены на 100% 
засеянных площадей. Реализация готовой продукции и приобретение товарно-
материальных ценностей под урожай 2019 года происходит согласно планам. Ожидаем, что 
в сезоне-2019/20 мы повторим рекордные прошлогодние показатели, а в некоторых 
сегментах даже превысим их», — прогнозирует она. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
 

 
Комбікормовий завод Vitagro придбав бункери для  

безтарного зберігання продукції 
14.05.2019 

Завод елеваторного обладання «Сокіл» поставив першу партію 
бункерів безтарного зберігання групі компаній Vitagro. Про це повідомляє 
служба новин он-лайн видання agrotimes.net 

Бункери виготовлені для комбікормового виробництва Vitagro в Хмельницькій 
області, повідомили в компанії. Бункери призначені для безтарного зберігання продукції 
переробки, зокрема, борошномельного, круп'яного і комбікормового виробництва. 
Пілотний проект з оснащення бункерами безтарного зберігання борошна «Сокіл» 
реалізував у 2017 році на одному з борошномельних підприємств Харківської області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 
LNZ Group приобретет два агропредприятия  

в Черкасской области 
14.05.2019 

Антимонопольный Комитет Украины разрешил компании «Буримка 
Хутор Канивци», которая принадлежит LNZ Group, приобрести два аграрных 
предприятия в Черкасской области.  

«Разрешено приобретение долей в уставном капитале предприятия «Агродар-
Канивци» и «Канивци», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе 
управления общества», - указывается в сообщении. Предприятия «Агродар-Канивци» и 
«Канивци» занимаются производством зерновых и масличных культур. Согласно данным 
аналитической системы YouControl, основателем компании «Буримка Хутор Канивци» 
является предприятие «Контанго 2012» и «Шафар», конечными бенефициарами которых 
является глава наблюдательного совета LNZ Group Дмитрий Кравченко и глава правления 
LNZ Group Михаил Сидлецкий. Напомним, что предприятие «Лебединский семенной завод», 
которое входит в структуру компании LNZ Group, в конце апреля текущего года получило 
лицензию на поставки природного газа и планирует оформить такую же лицензию на 
реализацию электроэнергии. 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 

 
COFCO экспортировала из Украины более  

3 млн т агропродукции 
14.05.2019 

Китайская зерновая корпорация COFCO Corporation в 2017/18 МГ 
экспортировала из Украины более 3 млн т агропродукции и продуктов 
переработки. Об этом рассказал генеральный директор COFCO Agri Ukraine. 

Согласно сообщению, основной объем экспорта компании составила кукуруза, 
пшеница, рапс, подсолнечное масло и шрот. По словам гендиректора COFCO Agri Ukraine 
Владимира Осадчука, прогнозы экспорта COFCO Agri Ukraine на текущий маркетинговый 
год находятся на уровне количественных показателей прошлого года. «Главное, чтобы 
погодные условия и инвестиции в производство сельскохозяйственных культур 
товаропроизводителями позволили собрать достойный урожай. Сейчас озимые культуры 
выглядят довольно хорошо», - отметил Владимир Осадчук. В настоящее время зерновой 
терминал компании в Николаевской обл., через который перегружаются зерновые и 
масличные культуры, загружен на полную мощность. «Мы постоянно ищем пути 
оптимизации логистики с целью повышения эффективности его работы», - рассказал он. 
Напомним, что китайский трейдер COFCO International намерен увеличить вдвое закупки 
зерна в Причерноморье в рамках своей глобальной экспансии. 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 

 

Агрохолдинг ИМК увеличил чистый  
убыток на 8,3% 

17.05.2019 

Агрохолдинг ИМК в первом квартале 2019 года увеличил чистый 
убыток на 8,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года – до $8,92 млн. 
Об этом сообщает издание fixygen.ua  

Согласно квартальному отчету компании на Варшавской фондовой бирже, выручка в 
январе-марте выросла в 1,6 раз - до $49,15 млн. Валовая прибыль за указанный период 
составила $3,72 млн против $0,03 млн валового убытка за I квартал 2018 г, операционный 
убыток сократился на 14% – до $6,36 млн. Показатель EBITDA за первый квартал 2019 г. 
составил "минус" $1,38 млн, что в 2,7 раза лучше показателя первого квартала 2018 г. В 
документе отмечается, что выручка от реализации кукурузы увеличилась на 68% - до $45,9 
млн в результате роста цены реализации и объема продаж из-за высокой урожайности в 
2018 году, соевых бобов - на 24%, до $2 млн, что связано с увеличением объема продаж в 
натуральном выражении в 2019 году, молока – 11%, до $0,35 млн, картофеля - снизилась на 
100% в связи с прекращением выращивания картофеля в 2018 году. ИМК уточняет, что за 
январь-март реализовал 271,442 тыс. тонн кукурузы (рост в 1,5 раза) по цене $169 за тонну 
(+9%), соевых бобов – 5,999 тыс. тонн (рост на 48%) по цене $337 (-16%). ИМК 
специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в 
Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 130 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и 
Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных 
культур. Агрохолдинг ИМК в 2018 году нарастил чистую прибыль на 55% … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Агрохолдинг «Астарта» завершил 1 квартал 2019  

с чистым убытком EUR4,4 млн 
21.05.2019 

Агрохолдинг «Астарта» по итогам первого квартала 2019 года 
получил чистый убыток EUR4,43 млн по сравнению с чистой прибылью 
EUR3,7 млн в первом квартале прошлого года. 

Согласно отчету компании, обнародованному вечером в понедельник на Варшавской 
фондовой бирже, ее выручка благодаря хорошим результатам по переработке сои и в 
растениеводстве выросла на 27,8% к январю-марту-2018 - до EUR115,79 млн, а EBITDA - на 
2%, до EUR13,61 млн. Чистый долг «Астарты» в первом квартале незначительно сократился 
- с EUR295,45 млн года до EUR292,99 млн, что однако существенно больше, чем годом ранее 
- EUR201,5 млн. Преимущественно из-за низких цен на сахар и другие сырьевые товары 
«Астарта» на конец первого квартала нарушала ряд финансовых ковенант по банковским 
кредитам, в связи с чем реклассифицировала займы на EUR121 млн в текущие, однако 
руководство ожидает, что кредиторы не будут требовать досрочного их погашения. 
Согласно отчету, инвестиционная программа компании на 2019 год будет ограничена 
капитальными затратами на техническое обслуживание, завершением программы 
инфраструктуры элеваторов и приобретением вагонов-зерновозов. «Руководство ASTARTA 
сосредоточено на повышении эффективности производства и увеличении отдачи от своих 
прошлых инвестиций», — отмечается в документе.  

Читать полностью >>> 
По материалам agroperspectiva.com 

 
Агрогигант с активами в Украине  

выходит на IPO в Нью-Йорке 
23.05.2019 

Торги акциями сельскохозяйственного подразделения DowDuPont - 
компании Corteva Agriscience - стартуют на NYSE 3 июня. Об этом сообщает 
служба новостей biz.liga.net 

Как ранее писала LIGA.net, сельскохозяйственное подразделения DowDuPont 
компания Corteva Agriscience образовано после слияния компаний Dow и DuPont в 2017 
году. В ее состав вошли DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. Ранее в 
компании заявляли о том, что к середине 2019 года Corteva Agriscience станет публичной  
независимой компанией. Corteva Agriscience специализируется на производстве семян 
люцерны, рапса, кукурузы, хлопка, риса, сорго, сои, подсолнечника и пшеницы, выпускает 
средства защиты растений и ПО для сельского хозяйства. В Украине у Corteva Agriscience 
есть семенной завод в селе Стаси Полтавской области.  

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

 
Проект, предусматривающий выделение ЕБРР агрохолдингу МХП EUR100 млн 

финансирования, нуждается в доработке 
23.05.2019 

Проект, предусматривающий возможное выделение ЕБРР 
агрохолдингу "МХП" €100 млн финансирования, нуждается в доработке, 
сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.  

"Информация ряда СМИ о том, что ЕБРР якобы отклонил этот проект, не 
соответствует действительности. Он даже не выносился на рассмотрение совета 
директоров банка", – сказал он в четверг. Усов отметил, что новая плановая дата его 
рассмотрения директорами банка будет объявлена дополнительно. Как сообщалось, в 
январе этого года ЕБРР уведомил, что в марте 2019 года может рассмотреть вопрос о 
предоставлении EUR100 млн агрохолдингу на приобретение словенской компании 
Perutnina Ptuj. МХП в ноябре-2018 подписал соглашение о приобретении 90,68% акций 
словенской Perutnina Ptuj, вертикально интегрированной компании в Юго-Восточной 
Европе, и заявил о планах инвестировать EUR200 млн в производственную базу Perutnina 
Ptuj в течение четырех-пяти лет. В конце апреля агрохолдинг сообщил о завершении 
сделки, заплатив за пакет EUR221 млн. Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 
44,3% по сравнению с 2017 годом - до $128 млн, … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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ЄБРР допоможе Мінекології модернізувати  
зрошувальні системи 

22.05.2019 

Міністерство екології та природних ресурсів України і Європейський 
банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали меморандум про 
взаєморозуміння з розвитку зрошення в Україні.  

Це дасть можливість залучати фінансування в проекти зі зрошення, повідомив 
старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов на своїй Фейсбук-сторінці. «ЄБРР і 
Міністерство екології та природних ресурсів України підписали меморандум про співпрацю 
в галузі управління зрошувальними системами. Зокрема, розпочнеться підготовка до 
модернізації Нижньодністровської іригаційної системи в Одеській області. Вирішення 
проблеми своєчасного поливу сільгоспугідь у цьому регіоні стимулюватиме виробництво 
зернових та олійних, а також плодоовочевих культур», – написав він. На офіційній Фейсбук-
сторінці Мінекології наголошується, що метою меморандуму є створення механізму для 
забезпечення сталого розвитку зрошуваного землеробства в Україні. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 

Заснування Українського ґрунтового партнерства – ще один важливий крок  
в системі охорони та відтворення родючості ґрунтів 

24.05.2019 

В Україні продовжується робота над забезпеченням ефективної 
системи охорони ґрунтів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства 
аграрної політики та продовольства України. 

Результатом координації зусиль держави, науки, бізнесу, громадськості та 
міжнародних організацій стало створення Українського ґрунтового партнерства. Про це 
зазначив заступник Міністра агарної політики та продовольства України Володимир Топчій 
під час міжнародного семінару «Українське співробітництво з метою сприяння сталому 
управлінню ґрунтами (SSM) в рамках Національного ґрунтового партнерства», який 
відбувся в рамках проекту ФАО «Інтегроване управління природними ресурсами 
деградованих земель степової та лісостепової зон України». В Україні налічується близько 
800 видів ґрунтів. Крім того, понад 60 % земельного фонду країни становлять унікальні 
чорноземні ґрунти. І, звичайно, актуальним питанням є збереження ґрунтових покривів, їх 
екологічне та безпечне використання. Створення Українського ґрунтового партнерства, 
місія якого направлена на пошук шляхів ефективного управління ґрунтовими ресурсами 
країни, є ще одним етапом у державній системі охорони та відтворення родючості ґрунтів… 

 

Читати повністю >>>   
 

За матеріалами minagro.gov.ua 

Читайте також: Впровадження і 
використання геоінформаційних 
технологій посилюють розвиток АПК >>>   

 

. 

http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/tas-agro-sokratit-chislennost-rukovodyashchego-sostava/
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 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

Посівна-2019: В Україні посіяно сої на 75%  
прогнозованої площі 

24.05.2019 

Станом на 24 травня українські аграрії провели сівбу сої на площі 1,4 
млн га або 75% прогнозованої площі. Про це повідомляє прес-служба 
Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Щодо зернових та зернобобових культур, то аграрії провели весняно-польові роботи 
на площі 6,8 млн га або 94% до прогнозу, з яких посіяно: ранніх ярих зернових – на площі 
2,2 млн га; кукурудзи на зерно – на площі 4,5 млн га або 96%; гречки – на площі 33 тис. га 
або 34%; проса – на площі 47 тис. га або 82%. Також продовжується сівба технічних культур. 
Так, цукрових буряків посіяно 220 тис га, що становить 90% до прогнозу, соняшнику 
посіяно на площі 5,4 млн га або 95%. За даними регіонів, загальна забезпеченість насінням 
ярих культур по сільськогосподарських підприємствах у 2019 році складає 595 тис. тонн 
або 100% до потреби. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Прес-служби Мінагрополітики 

 

 ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 САДІВНИЦТВО 
 

 
 

Асоціації «Укрсадпром» і «Ягідництво України» оскаржують 
рішення суду щодо арешту рахунків 

14.05.2019 

Асоціації «Укрсадпром» і «Ягідництво України» подали апеляційну 
скаргу на рішення Печерського районного суду Києва щодо накладення 
арешту на рахунки понад 20 ягідних підприємств на суму ПДВ. 

«Наразі необхідно або отримати постанову апеляційного суду з цього питання, або 
зняти (арешт – ІФ) у Печерському районному суді Києва. За оптимістичним прогнозом, 
апеляційний суд може розглянути справу менше ніж за два тижні. В песимістичному 
сценарії це може тривати й півроку», – повідомила партнер адвокатської групи “Солодко і 
партнери», що представляє інтереси ягідних виробників, Злата Симоненко на прес-
конференції. За словами голови асоціації «Укрсадпром» Юрія Вахеля, асоціації мають намір 
звернутися по допомогу у вирішенні цієї ситуації до ради бізнес-омбудсмена. «Ми легко 
можемо вийти на шести-семизначні цифри у валюті за збитками ягідних підприємств. Ми 
плануємо звернутися до бізнес-омбудсмена по сприяння у вирішенні цієї ситуації 
найближчим часом», – зазначив він. Як повідомлялося, асоціації «Укрсадпром» і 
«Ягідництво України» заявили про арешт рахунків на суму ПДВ у системі електронного 
адміністрування ПДВ понад 20 ягідних підприємств 24-25 квітня 2019 року, у зв’язку з чим 
підприємства не можуть здійснювати грошові й товарні операції. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

 
 ТВАРИННИЦТВО 
 ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ) 
 

 
 

Агролига прекращает заниматься молочным  
животноводством 

20.05.2019 

Группа компаний «Агролига» прекращает деятельность в сфере 
молочного животноводства и продает все свое стадо. Об этом сообщает 
служба новостей портала agroportal.ua 

Как говорится в сообщении компании, кризис, начавшийся в 2014 году, оказал и 
продолжает оказывать негативное воздействие на животноводческую отрасль. «Главными 
отрицательными факторами являются: рост цен и тарифов, приводящий к удорожанию 
содержания сельскохозяйственных животных; снижение покупательной способности 
украинцев; уменьшение экспорта из-за закрытия традиционного российского рынка. В 
результате этого наблюдается устойчивая тенденция к снижению поголовья всех видов 
животных», — объясняют в «Агролиге». Внутриукраинское потребление молока упало по 
причине уменьшения населения и снижения его доходов, а экспорт сократился с 
закрытием российского направления. Удорожание содержания коров, невысокая 
производительность ферм с устаревшей инфраструктурой, недоступность кредитных 
ресурсов привели к тому, что аграриям порой выгоднее пустить коров на мясо, чем 
использовать по прямому предназначению. Добавляют проблем бюрократические 
сложности и коллизии законодательства, отмечают в компании. «Даже не смотря на столь 
весомое преимущество в виде возможности кормить стадо отходами собственной 
масличной отрасли, данный вид бизнеса утратил свою актуальность. Мы производили 
молоко высочайшего качества, с ценой, соответственно, выше рыночной. И наш конечный 
покупатель оказался не многочисленен. Постоянно растущие затраты на уход и лечение 
животных, логистику готовой продукции, оплату труда всех работников, хоть и не привели 
к убыткам, но и стали препятствием к получению прибыли», — объясняют в «Агролиге». ... 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
 

 
 МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ) 
 

 
 

На агровиставці у Києві представлять 
племінних кіз 

15.05.2019 

На виставці «Агро-2019» відбудеться перший в Україні «Ринг» 
племінних кіз. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра 
аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева. 

Повідомляється, що з 4 по 7 червня під час 31-ї Міжнародної агропромислової 
виставки «Агро-2019» діятиме тематичний стенд, присвячений вирощуванню, розведенню 
племінних кіз в Україні і покращенню племінної якості тварин. З цією метою вперше в 
Україні буде організовано оцінювально-кваліфікаційний «Ринг» племінних кіз різних порід. 
Захід проведе Українська асоціація племінних кіз та Інститут тваринництва степових 
районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова». Галузевий партнер – Бізнес клуб Combiboard. 
«Кози – це цікаво для малих виробників, для створення кооперативів, це прибутково і це, на 
моє особисте переконання, перспективно з точки зору розвитку сільських територій. Тому 
що саме виробництво молочної продукції з козячого молока – це крафтовий, нішевий 
бізнес, який підтягує до себе HoReCa, зелений туризм та інші, не с/г види діяльності в 
сільській місцевості. Ну, і, звичайно, експорт!», – прокоментувала Ольга Трофімцева. Під час 
роботи стенду передбачаються заходи з обміну досвідом між фахівцями, обговорення 
галузевих питань, зокрема, щодо реалізації племінних тварин і здійснення комплексної 
сертифікованої експертизи їх племінної цінності, а також буде обговорено питання 
розширення участі козівників у виставках. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 

Читайте також: Аграріїв закликали 
відродити козівництво в Україні >>> 

 
 

 СВИНАРСТВО 
 

 
 

Импорт свинины в Украину почти в 19 раз  
превысил экспорт 

21.05.2019 

За январь-апрель 2019 г. Украина импортировала 9,1 тыс. т свинины 
на сумму $16,8 млн, что в 19 раз превышает ее экспорт из страны (480 т на 
сумму $1 млн). Об этом свидетельствуют данные ГФС. 

Основными поставщиками свинины в Украину в отчетном периоде были: Польша — 
5 тыс. т на сумму $9,3 млн; Германия — 1,7 тыс. т на $3,1 млн; Нидерланды — 0,8 тыс. т на 
$1,5 млн; другие — 1,5 тыс. т на $2,8 млн. Основными направлениями экспорта в январе-
апреле 2019 г. были: Вьетнам — 207,9 т на сумму $457 тыс.; ОАЭ — 115,5 т на $254 тыс.; 
Гонконг — 99,6 т на $219 тыс.; другие —  56,8 т на $125 тыс. Напомним, что себестоимость 
украинской свинины является одной из самых высоких в мире в то время, как ее 
конкурентноспособность определяет низкая себестоимость. 

 

Читать полностью >>> 
 
 

По материалам latifundist.com 
 
 

 

 
 ПТАХІВНИЦТВО 
 

 
 

Агрохолдинг «Авангард» у 2018 році наростив 
поголів’я птиці на 41% 

13.05.2019 

Агрохолдинг «Авангард» в 2018 р. збільшив загальне поголів'я птиці 
на 41% – до 13,4 млн голів, поголів'я курей-несучок – на 13% – до 10,5 млн 
голів. Про це повідомляється у річному звіті компанії. 

За даними агрохолдингу, виробництво яєць у 2018 році зросло на 9% – до 2,6 млрд 
штук. Продажі яєць зросли на 13% – до 2,1 млрд штук, експорт – на 47% – до 822 млн штук. 
Ціна на яйця зросла на 33% у гривні та на 30% – в доларі. Компанія експортувала яйце до 23 
країн світу. Також вийшла на новий ринок – Габон. У 2018 році «Авангард» на 3% збільшив 
переробку яєць – до 560 млн. штук. Виробництво сухих яєчних продуктів зросло на 2% – до 
6,5 тис. тонн. При цьому їхні  продажі зросли втричі – до 11,1 тис. тонн, а експорт подвоївся і 
склав 5,7 тис. тонн. Водночас середня ціна на сухі яєчні продукти в доларі впала на 18%. 
Компанія експортувала яєчні продукти до 20 країн світу. Новим ринком збуту цієї продукції 
стала Індія. За підсумком 2018 р. частка експортних продажів «Авангарду» в натуральному 
еквіваленті зросла до 39%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 
 

 
 ЗВІРОВІ ГОСПОДАРСТВА 
 

 
 

Дієтична крільчатина з Черкащини з’явиться  
в магазинах ОАЕ 

10.05.2019 

Олександр Цюрупа з Черкащини побудував найбільшу у Східній 
Європі кролячу ферму, де кролі живуть, як у раю. Тут живуть 80 000 кролів у 
8 кролятниках І у кожного з пухнастиків є паспорт. 

Взимку кролі гріються обігрівачем, влітку мають кондиціонер. І не їдять жодної хімії, 
антибіотиків чи гормональних препаратів. А харчі їм готують на власному комбікормовому 
заводі. Вирощує щасливих кролів Олександр Цюрупа з Черкащини. Почав ще у 2006 році з 
одного кролятника у селі. Навіть їздив у Францію вчитися доглядати за кролями. “Ми 
хотіли, аби кроля перестали сприймати продуктом від бабці з ринку”, – каже Олександр 
Цюрупа. Тепер продукція фермера лежить на полицях величезних магазинів, а Олександр 
готується експортувати її до ОАЕ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
Дві українські норкові ферми отримали міжнародний  

сертифікат “WelFur” 
21.05.2019 

Дві українські норкові ферми — «Вікінг» і «Пелском» — пройшли всі 
етапи сертифікації на відповідність вимогам міжнародної програми оцінки 
добробуту тварин WelFur.  

Ферми «Вікінг» і «Пелском» розташовані в Київській області і входять в Асоціацію 
звероводов України, яка об’єднує 9 українських норкових ферм. Решта ферм-членів 
асоціації на даний момент проходять сертифікацію. «Пройшовши сертифікацію WelFur, 
ферми „Пелском“ і „Вікінг“ показали, що вони відповідають більш високим і більш 
жорстким вимогам у сфері поводження з тваринами в порівнянні з вимогами 
законодавства України та ЄС, а також є учасниками системи саморегулювання, до якої 
Європейська комісія має повну довіру і визнання», - говорить президент Асоціації 
звірівників України Олександр Дикий. WelFur - це найбільш передова в світі програма 
оцінки добробуту тварин третьою стороною - незалежною компанією Baltic Control. 
Програма WelFur визначає більш серйозні вимоги, ніж ті, що передбачені законодавством 
ЄС, а Єврокомісія в січні ц.р. визнала її застосування інструментом саморегулювання. Під час 
сертифікації вивчаються 12 параметрів, в тому числі параметри здоров’я тварин, їх 
поведінки, житлової системи, харчування, позитивних і негативних емоцій, взаємин між 
людьми і тваринами, способів управління звірофермою. Відзначимо, до Асоціації звірівників 
України (АЗУ) приєдналися два нових члени. Новими учасниками стали норкова ферма ТОВ 
"Айкон Девелопмент" (Львівська область) та ТОВ «ПРОФУНА» (Житомирська область). 
Сьогодні до АЗУ входять вже 9 норкових ферм. Нагадаємо, що  АЗУ створена у 2008 році 
господарствами, що спеціалізуються на розведенні норки. Станом на сьогодні члени АЗУ 
вклали близько 100 млн доларів США інвестицій у розвиток аграрного сектору України, 
забезпечили роботою близько 1500 працівників, що проживають переважно у сільській 
місцевості, щороку забезпечують до 70 млн доларів США експорту вітчизняної продукції та 
валютних надходжень в Україну, а також сплачують до бюджетів всіх рівнів, включаючи 
бюджети сільських рад, близько 30 млн грн на рік податкових платежів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Асоціації звероводов України 
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Компания "Дельта Вилмар" покупает у Dragon Capital  
прозводителя продуктов питания "Чумак" 

24.05.2019 

Компания "Дельта Вилмар" покупает у инвесткомпании Dragon Capital 
производителя продуктов питания "Чумак". Об этом сообщил гендиректор 
"Дельта Вилмар" Юрий Голянич. 

"Чумак" – один с крупнейших производителей продуктов питания в Украине. 
"Дельта Вилмар" покупает эту компанию полностью", - сообщил Голянич. Отмечается, что 
детали сделки будут известны в начале следующей недели. Согласно информации на сайте 
Антимонопольного комитета, регулятор согласовал покупку компанией Flottotrade Limited 
компании Crestone Investments Limited (обе – Кипр). Компания Crestone Investments владеет 
ООО "Дочерняя компания "Чумак", конечным бенефициаром указан глава Dragon Capital 
Томаш Фиала. По данным кипрского реестра, одним с директоров компании Flottotrade 
Limited является российский бизнесмен Иван Сидорок. По информации на его сайте, он 
является сооснователем совместного предприятия Wilmar Nizhny Delta с азиатским 
агропромышленным холдингом Wilmar International Ltd. "Чумак" является крупнейшим 
производителем продуктов питания: консервированных овощей, соусов, кетчупов, 
макарон, майонезов, десертов. Также выпускает продукцию для торговых сетей и HoReCa 
под СТМ. Согласно финансовому отчету компании, его выручка в 2018 году составила почти 
1,5 млрд грн (+24%), чистый доход вырос в 3,5 раза, до 100,4 млн грн. ООО "Дельта Вилмар 
СНГ" создано в 2004 году. Специализируется на производстве масложировой продукции и 
ингредиентов для хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов…. 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 
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Китайські інвестори збудують на Київщині  
крохмальний завод 

12.05.2019 

У Київській області можуть побудувати новий завод з виробництва 
картопляного крохмалю за кошти інвесторів з Китаю. Про це повідомляє 
mykyivregion.com.ua з посиланням на прес-службу Київської ОДА. 

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук зустрівся з 
представниками китайської делегації на чолі з директором HANGZHOU WANTZ IMPORT & 
EXPORT CO., LTD Ренфу Жао. У ході зустрічі присутні обговорили можливості інвестування у 
будівництво заводу з виробництва картопляного крохмалю на території Київської області. 
"Ми, як ніхто інший, розуміємо що співпраця між Україною та Китаєм на сьогодні є і буде. 
Київська область має великий потенціал та комфортний інвестиційний клімат, який 
потрібно розвивати. Ми готові співпрацювати. Адже, розуміємо, що питання інвестування, 
питання економіки сьогодні для України надважливе. Буде створена робоча група фахівців, 
які безпосередньо мають відношення до організації подальшої співпраці. Потрібно 
напрацювати певні механізми бачення та алгоритми дій, щоб реалізувати наші плани 
найближчим часом", – заявив очільник Київщини Олександр Терещук. 

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

 

На Київщині запрацює завод з виробництва  
кукурудзяного крохмалю 

20.05.2019 

У Яготині запрацює підприємство з виробництва кукурудзяного 
крохмалю. ТОВ «Укрстарч» діятиме на території колишнього Яготинського 
цукрового заводу «Спецтехніка».  

Антимонопольний Комітет України в 2019 році дав дозвіл на придбання  майнового 
комплексу для розміщення там потужностей нового виробництва. Його продукція – 
кукурудзяний крохмаль і крохмалопродукти – буде реалізовуватися в Україні, а також  
йтиме на експорт. В перспективі, коли  завод вийде на максимальну потужність, тут 
планується створити  близько 200 робочих місць. «Вже сьогодні ми прийняли на роботу до 
нас усіх працівників Яготинського цукрового заводу «Спецтехніка» і підняли їм заробітну 
плату», – говорить директор підприємства Володимир Георгійович Салига. На сьогодні  
Яготинський цукровий завод чи не єдиний серед усіх колишніх цукрових заводів, де 
повністю збережено технічну базу. На інших  непрацюючих підприємствах цукрової галузі, 
розібрані навіть фундаменти і стіни. До того ж, варто відмітити, що тут збережене і 
сполучення з залізницею, що значно спростить  відвантаження готової продукції  на 
територію України та її експорт. Вже цього року планується почати реконструкцію 
цукрового заводу та запустити лінію з приймання та зберігання зерна кукурудзи, 
наступного року – монтаж, налагоджування та запуск технологічної лінії з виробництва 
кукурудзяного крохмалю. Варто відмітити, що Україна нині є одним з лідерів-експортерів 
зерна кукурудзи (22 млн тонн). Але, все зерно продається сировиною, Відвантажуючи  не 
перероблено зерно,  держава і бізнес втрачають значні фінансові ресурси. Адже  варто лише 
переробити кукурудзу на крохмаль  і ціна продукту зросте в 4 рази. «Щороку майже весь 
урожай  кукурудзи, вирощений на Україні, перевозиться в порти та експортується за 
кордон, на підприємства, що виробляють той же крохмаль, який  Україна могла би 
виробляти у себе вдома. І вже  готова продукція з українського урожаю завозиться на 
Україну, але за іншими цінами. Наша мета – аби з зерна, яке вирощеного тут, на нашій землі, 
виготовлялась українська продукція – зазначає Володимир Георгійович»…. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 
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Производство сахара в 2019 может составить  
1,3-1,35 млн тонн - Минагрополитики 

22.05.2019 

Министерство аграрной политики прогнозирует, что производство 
сахара из сахарной свеклы урожая 2019 г. может составить 1,3–1,35 млн 
тонн против 1,82 млн тонн в 2018 году. 

В Минагрополитики уверены, что предложение сахара достаточное для обеспечения 
потребностей внутреннего рынка. «Украина обеспечена сахаром собственного 
производства на 100%. В 2018/2019 МГ работало 42 сахарных завода, произвели более 1,8 
млн. тонн сахара при потребности внутреннего рынка в 1,3 млн. тонн», — говорится в 
сообщении. Как сообщала «Агро Перспектива», ассоциация «Укрцукор» ухудшила прогноз 
производства сахара в сезоне 2019/2020 до 1,1–1,2 млн тонн. В сезоне 2018/2019 сахзаводы 
произвели 1,82 млн тонн сахара. В 2018 году производство сахарной свеклы составило 
13,649 млн тонн. Урожайность свеклы составила 497,8 ц/га. Аграрии убрали 274,3 тыс га из 
посеянных 275,8 тыс га.  

Читать полностью >>> 
По материалам agroperspectiva.com 
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Київський маргариновий завод має намір  
в 2019 р. подвоїти виручку 

14.05.2019 

Київський маргариновий завод, який входить до групи компаній 
Олком, має намір в 2019 р. збільшити виручку до 1-1,2 млрд грн. Про це 
повідомив голова правління заводу Юрій Євенко. 

За його словами, в 2018 році виручка склала близько 600 млн грн. "У цьому році 
плануємо вийти на 1-1,2 млрд грн", - зазначив Євенко. Директор підприємства додав, що в 
2018 році компанія випустила близько 40 тис. т продукції, з яких близько 17 тис. т - під 
власною торговою маркою. Решта 23 тис. т - сервіс по переробці продукції для інших 
компаній. Євенко повідомив, що в 2018-2019 роках компанія направила на свою 
модернізацію близько $1 млн. "Фінансування проводилося в основному за рахунок власних 
оборотних коштів. Зараз проводимо переговори з IFC і ЄБРР про їх входження в 
акціонерний капітал", - сказав він. Київський маргариновий завод виробляє майонез, 
гірчицю, соняшникову олію, маргарини і харчові жири під ТМ Олком. Кінцевими 
бенефіціарами Київського маргаринового заводу є Ольга і Ганна Олексенко (43,8% і 50% 
відповідно). У 2017 році чистий збиток зменшився майже в п'ять разів - до 9,6 млн грн. Звіт 
за 2018 рік поки не опублікований. 

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

 
Компания «Кернел» отгрузила рекордную партию  

украинского шрота в Китай 
16.05.2019 

Компания «Кернел» отгрузила 63 тыс. тонн подсолнечного шрота в 
Китай через Николаевский МТП, что является рекордным показателем для 
Украины. Об этом компания сообщила в своем канале в Telegram. 

«Для компании «Кернел» это уже третий абсолютный рекорд за последний год. 
Предыдущий максимум составлял 58 тыс. тонн подсолнечного шрота, которые были 
отгружены в декабре 2018 г. на борт судна Nicos L.», - акцентируют в компании. Также 
сообщается, что партия шрота была отгружена на борт новейшего судна JY LAKE, 
грузоподъемность которого составляет 82 тыс. тонн (DWT). 

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

 
Доля ViOil на рынке рапсового масла Украины  

превысила 25% 
17.05.2019 

По оценкам ассоциации «Укролияпром», доля компании ViOil на 
рынке производства рапсового масла Украины составляет 26,3%. Об этом 
сообщает пресс-служба компании. 

В сентябре-феврале 2018/19 МГ компания ViOil была лидером по производству 
указанной продукции. «Наша компания первой в Украине начала перерабатывать семена 
рапса и продолжает удерживать лидерство в производстве рапсового масла и шрота. В 
сутки наши предприятия могут перерабатывать 2,2 тыс. т рапса», — отметил председатель 
правления «Винницкого МЖК», который входит в структуру компании ViOil, Дмитрий 
Чаленко. Согласно сообщению, традиционными рынками сбыта нерафинированного 
рапсового масла для ViOil являются Китай и страны Евросоюза, где этот продукт активно 
используется в пищевой промышленности и производстве биотоплива. Рапсововый шрот 
пользуется спросом у европейских животноводов благодаря его относительно невысокой 
стоимости и высокому содержанию протеина. Напомним, что «Винницкий МЖК» 
планирует реализовать проект по производству электроэнергии с подсолнечной шелухи. 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 

 
 

Суд визнав банкрутом компанію з групи "Креатив",  
Ощадбанк хоче 4,1 млрд грн 

20.05.2019 

Госпсуд м. Києва 8 квітня визнав банкрутом ТОВ "Трейдоіл" (за 
ініціативою самої компанії) та відкрив ліквідаційну процедуру (в рамках 
справи №910/3053/19). Про це пише finbalance.com.ua 

Згідно з судовими матеріалами, ліквідаційна комісія ТОВ "Трейдоіл" склала 
проміжний ліквідаційний баланс станом на 31.01.2019. Відповідно до нього, кредиторська 
заборгованість підприємства становить 891,1 млн грн (у т.ч. забезпечена заставою майна 
боржника в розмірі 881,7 млн грн). Разом з тим, як зазначається, розмір майнових активів 
компанії, які складають залишкову вартість основних засобів та дебіторської заборго-
ваності, - 24,2 млн грн. 13 травня суд прийняв у т.ч. заяви Ощадбанку з кредиторськими 
вимогами до боржника в розмірі 4,1 млрд грн і ПрАТ “Креатив” - з вимогами на 8,1 млн грн. 
ТОВ “Трейдоіл” пов’язане з групою “Креатив”. У березні 2016 року глава правління 
Ощадбанку Андрій Пишний заявляв, що загальний борг «Креатива» перед Ощадбанком 
перевищує 300 млн дол. Банкір запевнив, що «вся заставна маса за зобов`язаннями перед 
Ощадбанком збережена, і в цей момент тривають юридична процедура та оцінка». Водночас 
банкір не виключав, що «буде частина заборгованості, яка не покрита забезпеченням» 
(цитата). Згідно з судовими матеріалами, І. Земцова зазначала, що вона дізналася про 
порушення своїх прав 23.10.2018 - у “день вручення повідомлення про підозру” в рамках 
кримінального провадження №42016000000001254 від 16.05.2016. У жовтні 2018 року суд 
вирішив взяти під варту І. Земцову в рамках розслідування детективами НАБУ 
кримінального провадження щодо можливої причетності заступниці глави правління 
Ощадбанку до незаконного заволодіння 20 млн доларів, які були видані Ощадбанком як 
кредит для групи “Креатив” (тоді як наявне забезпечення дозволяло видати позику на 7 
млн). Серед фігурантів у цій справі - в т.ч. нардеп Станіслав Березкін та його син Максим. ... 

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

 
 

Урожай подсолнечника может составить  
14,2 млн т. в 2019  

22.05.2019 

Производство подсолнечника в 2019 г. может составить 14,2 млн 
тонн. Такой прогноз в интервью «Агро Перспектива» озвучил генеральный 
директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук. 

При этом он отметил, что ученые ИАЭ прогнозируют сокращение урожая 
подсолнечника в 2019 году. Как сообщалось, аграрные ученые прогнозируют, что в 2019 
году урожай подсолнечника сократиться до 12,7 млн тонн. В 2018 году аграрии собрали 
рекордные 14,165 млн тонн подсолнечника. Средняя урожайность подсолнечника в 2018 
году составила 23 ц/га. Аграрии убрали урожай с площади 6165,2 тыс га. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroperspectiva.com 
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Группа компаний Cereal Planet получила  
€24 тыс. чистой прибыли 

15.05.2019 

Группа компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей 
круп в стране, в первом квартале 2019 года получила EUR24 тыс. чистой 
прибыли, что почти вдвое меньше, чем в первом квартале-2018.  

Согласно отчету Cereal Planet PLС (холдинговая компания группы, Кипр) на 
Варшавской фондовой бирже, при этом продажи за указанный период выросли на 24% - до 
EUR4,15 млн. "Причиной сложившейся ситуации стало ассортиментное предложение и 
оптовые продажи. Компания переходит на продукцию с более высокой степенью 
переработки", - отмечается в отчете ГК. Валовая прибыль группы сократилась на 21% – до 
EUR762 тыс. "Рентабельность продаж за І квартал 2019 г. составила 1,5%, коэффициент 
валовой прибыли составил 18,3%", - говорится в отчете. В январе-марте 2019 года ГК Cereal 
Planet сократила производство на 42% - до 7,64 тыс. тонн продукции. Наибольшее 
снижение зафиксировано по гороху – 80%, другие продукты продемонстрировали рост: 
гречневая крупа – +39%, пшено – +152%, хлопья – +176%, булгур – +276%. Практически вся 
продукция была направлена на экспорт. Cereal Planet выпускает весовые крупы для B2B под 
ТМ "ОЛИМП" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", 
под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных. Экспортирует крупы более чем в 50 
стран мира (Китай, Индия, Германия, Италия, ОАЭ, Польша, Турция, др.) Cereal Planet, по ее 
данным, занимает до 10% украинского рынка круп. Ежемесячный объем производства - 
4,5-5 тыс. тонн. Собственниками ГК являются Анатолий и Александр Власенко (33,54% и 
29,93% соответственно), Александр Славгородский (29,93%), Игорь Добрускин (5,5%). По 
итогам 2018 года Cereal Planet получила EUR162 тыс. чистой прибыли, что соответствует 
показателю за 2017 год, ее продажи выросли на 1,5% - до EUR18,9 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Тернопiльський молокозавод має намір розширити  
виробництво сухих молокопродуктiв 

14.05.2019 

ПрАТ «Тернопiльський молокозавод» найвiрогiднішими 
перспективами свого розвитку вбачає у будiвництві виробничого корпусу 
з виробництва сухих молокопродуктiв за новiтнiми технологiями. 

Таким чином компанія має намір збiльшити обсяг переробки сирого молока та 
ввiйти у п'ятiрку найбiльших виробникiв молочної продукцiї в Українi. У 2018 році 
Тернопiльський молокозавод виробив 56 тис. тонн молочної продукції. Зокрема, вироблено 
молока – 25,4 тис. тонн, кефiру – 11,1 тис. тонн, сметани – 6,6 тис. тонн, йогурту – 5,3 тис. 
тонн, масла – 3,1 тис. тонн, сиру та казеїну – по 2 тис. тонн. Чистий дохiд вiд реалізації 
продукції у 2018 році склав 1,8 млрд грн, що на 20% більше порівняно з 2017 роком. 
Валовий прибуток зріс на 41,5% – до 416,4 млн грн. Чистий прибуток за 2018 рік зріс 
незначно – на 0,7% – до 43 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.net 

 
Суд скасував податкові вимоги ДФС до "Дубномолоко"  

з групи "Континіум" на 123 млн грн 
14.05.2019 

Рівненський окружний адмінсуд 10 травня частково задовольнив 
позов ПрАТ “Дубномолоко” до Офісу великих платників податків ДФС (у 
справі №460/3026/18) та скасував податкові повідомлення-рішення від 16.11.2018 

Мова йде про: №0009814814, згідно з яким компанії було збільшено суму грошового 
зобов`язання з податку на прибуток у розмірі 89,3 млн грн і донараховано штрафні санкції в 
розмірі 33,3 млн грн; №0008894814, згідно з яким було збільшено суму грошового 
зобов`язання за платежем ПДВ у розмірі 19,4 тис грн і донараховано штрафні санкції в 
розмірі 9,7 тис грн. Водночас суд відмовився задовольнити інші позовні вимоги ПрАТ 
“Дубномолоко”, в т.ч. щодо скасування податкових повідомлень-рішень: №0007284814 від 
21.08.2018, згідно з яким за порушення вимог норм "Положення про ведення касових 
операцій у національній валюті в Україні" застосовано штрафну санкцію в розмірі 17,1 млн 
грн; №0007234814 від 21.08.2018, згідно якого збільшено суму грошового зобов`язання з 
податку на доходи фізичних осіб у розмірі 3,96 млн грн та донараховано штрафні санкції в 
розмірі 0,99 млн грн. «Дубномолоко» випускає тверді та плавлені сири під торговою 
маркою «Комо». За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами ПрАТ “Дубномолоко” є 
нардеп Степан Івахів та діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва - Роман та Софія. Ці фізособи 
(разом із Сергієм Лагуром) також є співвласниками групи “Континіум”, в яку входить у т.ч. 
мережа АЗС WOG. 

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

 
Терра Фуд заключила мировую в споре с  

конкурентом за дизайн масла 
20.05.2019 

Материнская компания украинского производителя молочной 
продукции "Терра Фуд" компания Terra Food Management Company Limited 
заключила мировое соглашение с ООО "Молочне Диво". 

Речь идет в разбирательстве о праве интеллектуальной собственности на дизайн 
упаковки масла, говорится в решении Хозяйственного суда Львовской области. Напоним, 
судебные тяжбы о дизайне упаковки сливочного масла "Терра Фуд" ведет не первый год. В 
2016 году производитель уже судился с конкурентами, которые выпускали масло 
"Селянське солодковершкове" в упаковке, очень похожей по дизайну на упаковку "Терра 
Фуд". Правда, тогда иски подавались к запорожской группе "Молис" (ТМ "Молика") и 
львовской компании "Агропобутсервис" (ТМ "Молочне диво"). Сейчас же ответчик - 
львовская компания "Молочне диво" с одноименным брендом, которая является 
преемницей ООО "Агропобутсервис". Производство открыто в феврале 2019 г. Изначально 
"Терра Фуд" просила суд обязать конкурента производить и реализовывать похожее масло, 
а также изъять из оборота остатки уже произведенного продукта. Аргумент - потребители 
часто путают продукт "Терра Фуд" с аналогом конкурента. 7 мая стороны подписали 
мировое соглашение, согласно которому ответчик полностью признал требования истца. 
До конца июня текущего года компания "Молочне диво" обязалась прекратить выпуск 
продукта в спорной упаковка, изъять из оборота остатки и предоставить "Терра Фуд 
соответствующие документы.  

Читать полностью >>> 
По материалам biz.liga.net 
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Херсонская томатная паста будет конкурировать с  
китайскими производителями 

14.05.2019 

Перерабатывающее предприятие Херсонщины «Наш продукт» 
планирует экспортировать свою томатную пасту в страны Ближнего 
Востока. Об этом сообщает khersondaily.com 

«Сейчас мы активно работаем в направлении выхода с нашей томатной пастой на 
рынки стран Ближнего Востока, который является очень интересным», - рассказал 
директор предприятия Александр Касьяненко. По его словам, там большая конкуренция с 
китайскими производителями в плане цены, однако украинская томатная паста имеет 
значительно лучшее качество и вкус. Поэтому перспектива работать на этом рынке вполне 
реальна. «Наш продукт» уже имеет наработки по экспорту в страны Балтии, Польши, Чехии.  
Также по заказу одной торговой сети предприятие разрабатывает инновационный продукт 
на основе болгарского перца. «Это новый вид овощной консервации», - отметил Александр 
Касьяненко, сообщает AgtoTimes со ссылкой на департамент агропромразвития ХОГА. 

Читать полностью >>> 
По материалам khersondaily.com 
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Огляд ринку заморожених хлібобулочних і  
кондитерських виробів в Україні 

20.05.2019 

Що може бути краще на початку кожного дня, ніж ароматна чашка 
кави або чаю зі свіжоспеченою булочкою, круассаном або навіть шматочком 
тортика?  

У старі часи, для того щоб надати покупцям свіжу випічку, пекарю доводилося 
вставати до світанку, але з появою холодильного обладнання необхідність в цьому відпала. 
Сьогодні можна заздалегідь заготовити достатню кількість різних заморожених 
напівфабрикатів і випікати з них булочки протягом 10-15 хвилин. Це дуже зручно для 
бізнесу ще й з точки зору мінімізації кількості персоналу і втрат від нерозпроданого товару 
- напівфабрикати зберігаються кілька місяців і їх можна витрачати відповідно до поточного 
попиту на той чи інший вид випічки. Зазначені вище переваги сприяють зростанню 
популярності заморожених напівфабрикатів хлібобулочних і кондитерських виробів в 
секторі суспільного харчування та готельно-ресторанного бізнесу. Процес їх виготовлення 
полягає в доведенні до проміжного ступеня готовності і подальшого охолодження. 
Замороження може бути порівняно повільним - протягом декількох годин, а може 
відбуватися і в швидкому шоковому режимі. Останній метод дозволяє отримати продукт 
більш тривалого зберігання, але обладнання для нього коштує значно дорожче. Без 
шокової заморозки не обійтися при виготуванні напівфабрикатів тортів. Це дуже зручно, 
так як дозволяє позбутися від необхідності швидко реалізувати даний свіжоспечений 
кондитерський виріб поки не закінчився термін придатності - 72 години. Заморожений же 
торт не втрачає свої споживчі якості протягом року і може транспортуватися в такому стані 
на великі відстані. Саме так до нас на стіл потрапляють імпортні торти. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pro-consulting.ua 
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Кондитерская корпорация Roshen подал иск  
к властям Борисполя 

20.05.2019 

Roshen подала встречный иск к исполнительному комитету 
Бориспольского горсовета. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Лиги” со 
ссылкой на решение Хозяйственного суда Киевской области от 16 мая. 

Как известно, в Бориспольском районе ведется строительство нового бисквитного 
комплекса Roshen. Иск подан от имени “Бисквитного комплекса “Рошен”. Напомним, 
исполнительный комитет Бориспольского городского совета судится с кондитерской 
корпорацией Roshen. Согласно решению Хозяйственного суда Киевской области от 10 
апреля, исполком просит суд признать заключенным допсоглашение к договору о паевом 
участии при строительстве “Бисквитного комплекса “Рошен”в Бориспольском районе. 
Согласно материалам дела, 6 мая представитель ответчика подал отзыв на исковое 
заявление бориспольских чиновников. Однако 16 мая на подготовительном заседании 
представители Бориспольского горсовета поддержали все свои исковые требования. Тогда 
представитель Roshen попросил принять к рассмотрению встречное исковое заявление. Во 
встречном иске Roshen просит признать сумму паевого взноса согласно Договору о паевом 
участии в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры Борисполя от 
10 марта 2016 года, который заключен исполкомом Бориспольского горсовета и ООО 
“Бисквитный комплекс “Рошен”. Эта сумма, согласно внесенным изменениям 
допсоглашением в ноябре 2018 года уменьшена на 44 400 589 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 
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Киевский завод шампанских вин сократил  
чистый убыток на треть 

24.05.2019 

Киевский завод шампанских вин "Столичный" в 2018 году сократил 
чистый убыток на 31% – до 43,8 млн грн. Согласно годовому отчету 
предприятия, его выручка выросла в 1,5 раза – до 253,3 млн грн.. 

В то же время текущие обязательства компании увеличились на 11% – до 264,8 млн 
грн, долгосрочные обязательства отсутствуют. Нераспределенная прибыль завода к концу 
отчетного периода сократилась в 3,5 раза – до 16,5 млн грн. Согласно сообщению компании 
в системе НКЦБФР, единственный акционер завода – австрийская компания Henkell 
Freixenet Austria GmbH, владеющая 100% акций – принял решение о преобразовании ЧАО в 
ООО. Киевский завод шампанских вин "Столичный" работает с 1954 года. В октябре 2007 
года Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG (Германия) сообщила о приобретении более 75% 
акций предприятия. По данным в системе НКЦБФР, собственником 96,5% завода на третий 
квартал 2018 года являлась Henkell & Co Sektkellerei GmbH (Австрия).  

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 
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Шведский владелец трех украинских пивзаводов принудительно  
выкупит акции миноритариев за 185 млн грн 

14.05.209 

Шведская “Балтик Бевериджиз Инвест Акцеболаг” (ВВI) выкупит 
принадлежащие миноритарным акционерам акций ЧАО “Карлсберг 
Украина” в рамках squeeze-out по 14,7 грн за штуку.  

Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, данная цена 
определена как рыночная стоимость акций по состоянию на 25 марта, передает Интерфакс-
Украина. Общая сумма выкупа 12,6 млн акций “Карлсберга” (1,2% количества акций ЧАО) 
составит около 185 млн грн. В конце марта “Балтик Бевериджиз Инвест Акцеболаг” 
объявила о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций у 
миноритариев ЧАО “Карлсберг Украина”. Как сообщалось, “Карлсберг Украина” в 2018 году 
увеличила чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом — до 1,63 млрд грн. 
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 
Украине 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 ukrrudprom.com 

 
Доля "Абинбев Эфес Украина" в 2018 г. 

составила 30,1% 
14.05.2019 

Доля ЧАО "Абинбев Эфес Украина" (Киев), одной из крупнейших 
пивоваренных компаний в Украине, на украинском рынке пива в 2018 году 
составила 30,1%, что на 0,4 п.п. ниже, чем в 2017 году.  

Согласно годовому отчету компании, обнародованному на сайте, реализация пива в 
2018 году выросла на 1,2% - до 5 млн гл, в денежном выражении сократилась на 12,8% - до 
4,89 млрд грн. Доля экспорта в общем объеме продаж в прошлом году составила 2,2%, что 
на 0,7 п.п. меньше, чем в 2017 году. Компания в 2018 году получила 244,105 млн грн чистого 
убытка, что на 38,8% меньше, чем за 2017 год. Чистый доход от реализации вырос на 19,7% 
- до 5,3 млрд грн. Компания планирует в дальнейшем увеличивать долю на рынке пива, 
внедрять эффективные технологии продаж и совершенствовать производство пива, 
поддерживать социальные проекты, направленные на развитие ответственного 
потребления, увеличивать прибыли. В 2018 году расходы "Абинбев Эфес Украина" на 
маркетинговые исследования составили 2 млн грн. Как сообщалось, AB InBev Efes в 
Украине юридически закрепила новое название компании – ЧАО "Абинбев Эфес Украина" 
вместо ПАО "Сан ИнБев Украина". Изменение названия стало следующим шагом после 
объединения бизнеса компаний Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes, которое 
состоялось в прошлом году. Производственная сеть объединенной компании состоит из 11 
пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в России, а также из трех 
пивоваренных заводов в Украине (Чернигове, Харькове и Николаеве).  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Британцы принудительно выкупят акции одной из  
крупнейших табачных компаний в Украине 

15.05.2019 

Британская компания "Империал Тобакко Оверсиз Холдингз (2) 
Лимитед" объявила squeeze-out - безотзывное требование о выкупе акций 
миноритариев ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина". 

Как сообщило ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, "Империал Тобакко Оверсиз" владеет 99,95% акций 
украинской компании. Цена приобретения акций – 100 грн за штуку, общая сумма выкупа 
акций миноритариев составит 1,3 млн грн. "Империал Тобакко Продакшн Украина" в 2018 
году получил 321,67 млн грн чистой прибыли против 99,42 млн грн чистого убытка за 2017 
год, чистый доход от реализации продукции в 2018 г. сократился на 7,3% - до 2,5 млрд грн. 
Компания реализовала в 2018 г. 11,1 млрд шт. сигарет (доля экспорта - 36%). ЧАО 
"Империал Тобакко Продакшн Украина" входит в холдинг Imperial Tobacco (Британия). 
Бренды компании – Davidoff, Parker & Simpsin, West, Style, R1, "Прима". Табачная фабрика 
располагается в Киеве. Производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт 
(Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, 
Ливан, Узбекистан, США). По оценкам компании, она занимает 13% доли табачного рынка. 
Напомним: 43,5 млрд грн составили поступления от акцизного налога на табачные изделия 
в государственный бюджет за 2018 год. Это на 10% больше, чем годом ранее, но в то же 
время поступления должны были быть гораздо выше. Экспорт табачной продукции за 2018 
год принес Украине 340 млн долларов, что на 15,9% больше, чем в 2017 году. … 

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

 
Филип Моррис Интернешнл рассказала об основных шагах и результатах в 

устойчивом развитии компании за 2018 год 
24.05.2019 

Миссия ФМИ – построить будущее без табачного дыма – является 
основой бизнес-стратегии компании в устойчивом развитии. Об этом 
сообщает служба новостей портала allretail.ua 

Табачный гигант определяет четыре столпа в стратегии устойчивого развития 
ФМИ: преобразование и трансформация бизнеса (компания стала первой, кто заявил о 
своем намерении в будущем отказаться от производства и продажи традиционных 
сигарет), повышение эффективности производства, управление его социальным 
воздействием и уменьшение воздействия на окружающую среду. Андре Каланцопулос, 
главный исполнительный директор ФМИ, говорит: «Нас часто спрашивают: «Может ли 
табачная компания быть устойчивой?» Мы отвечаем: «Абсолютно». При условии, что наша 
компания делает все возможное, чтобы полностью заменить сигареты менее вредными 
альтернативами для совершеннолетних курильщиков, которые не намерены отказываться 
от курения, выстраивает удовлетворяющую потребителей ценовую политику и использует 
все доступные  возможности донести преимущества бездымных продуктов обществу. Наш 
последний отчет по устойчивому развитию демонстрирует, что мы находимся на пути к 
достижению нашей смелой цели и имеем хорошие прогнозы разрешить предстоящие 
задачи и вызовы». Такая стратегия компании дополняет усилия Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по снижению распространенности курения и направлена на 
уменьшение числа курильщиков среди потребителей ФМИ более чем в три раза быстрее, по 
сравнению с показателем, установленным ВОЗ. … 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua  

 

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

ПАТ «Фармак» знизив на чверть споживання  
природного газу проти 2013 р. 

23.05.2019 

ПАТ «Фармак» знизив на чверть споживання природного газу проти 
2013 р. Про це Олег Супрунович, головний енергетик ПАТ «Фармак», 
розповів під час міжнародної екологічної конференції «Свідомий бізнес».  

У конференції взяли участь 1000 представників українських та іноземних компаній, 
власники соціально-відповідального бізнесу, інвестори, зокрема, представники NEFCO, GIZ, 
ЕБРР, EY Ernst&Young, UNITO, HARVEST, Сварог Вест Груп, Ukrlandfarming, Danone, Philip 
Morris International, Healthy Tradition. Сьогодні «Фармак» використовує найсучасніші 
німецькі котли та енергоефективне обладнання. Компанія зменшила витрати газу на 
виробництво тонни пари на 4%, а витрати електроенергії котельнею знизились на 30%. 
Крім того, викиди забруднювальних речовин в атмосферу знизилися від 2-х до 6 разів за 
групами показників. Обсяг інвестицій у реконструкцію котельні основного майданчика 
становить більш ніж 80 млн грн. Ще одним знаковим проектом, що наразі перебуває на 
стадії погодження проектної документації, є проект нових очисних споруд. Застосовуючи 
успішний досвід експлуатації очисних споруд в місті Шостка, де ступінь очищення стоків 
становить не менш ніж 86%, невдовзі й майданчик у Києві отримає аналогічне обладнання. 
Хоча стічні води «Фармак» проходять очистку та відповідають встановленим нормативами 
вимогам. Повноцінним напрямом менеджменту підприємства є енергетичний менеджмент. 
Робота над розробкою системи була розпочата наприкінці 2013 року. Наприкінці 2018 року 
було проведено аудит системи на відповідність міжнародному стандарту ISO 50001:2011. 
На початку 2019 року «Фармак» отримав сертифікат відповідності від німецького 
сертифікаційного органу TUV Thuringen. «У межах функціонування системи енергетичного 
менеджменту щорічно з 2014 р. на підприємстві формується Програма з енергозбереження, 
у рамках якої реалізуються різноманітні проекти зі збереження енергії. Загальна їх 
кількість наближається до сотні, водночас починали ми з традиційних та широковідомих 
заходів, як-от термомодернізація будівель, LED-освітлення, частотні перетворювачі тощо. 
Згодом перейшли на більш складні та специфічні заходи – оптимізація роботи систем 
повітротехніки, режими роботи інженерних систем та оптимізація технологічних процесів. 
Ці заходи допомогли у 2014–2015 роках знизити споживання газу підприємством більш ніж 
на 30%, і станом на сьогодні після відкриття 2 нових дільниць та багатьох лабораторій – ми 
все ще споживаємо на 23% газу менше, ніж у базовому 2013 році. Напрямом оптимізації 
технологічних процесів опікується окремий сектор, а всі заходи проходять сувору перевірку 
прийнятності в межах чинної на підприємстві системи контролю якості», – зазначив Олег 
Супрунович, головний енергетик ПАТ «Фармак». Дуже багато уваги на підприємстві 
приділяється системі екологічного менеджменту. На сьогодні вона відповідає вимогам 
ISO14001 (була сертифікована у 2005 р.). У межах системи чітко контролюються всі види 
впливу на довкілля та розробляються заходи щодо зменшення цього впливу. Всі відходи на 
підприємстві збираються та передаються на утилізацію залежно від їхнього типу. Є відходи, 
що підлягають захороненню; переробленню; утилізації; рідкі технологічні відходи. Щорічно 
компанія укладає договори з організаціями, що реально перероблюють та утилізують 
відходи. «Для нас це важливо й ми контролюємо ланцюжок руху наших відходів від 
моменту вивезення їх із території до останньої стадії перероблення чи утилізації», – 
говорить Олег Супрунович. Мета «Фармак» – сталий розвиток, дружній до довкілля та 
соціально спрямований. Запорукою успіху на ринку є потужний інтелектуальний потенціал, 
ефективний менеджмент та інноваційні підходи до роботи у всіх напрямах діяльності. У 
цьому і є секрет успіху: як перетворити енерговитратне хімічне підприємство на сучасне та 
ефективне. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «Фармак» 
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Корпорация "Биосфера" успешно прошла аудиты от The Walt Disney Company, 
Universal Studios и McDonald 

21.05.2019 

Корпорация "Биосфера" в мае успешно прошла 3 ежегодных 
международных аудита. Об этом сообщает издание TradeMaster.UA со 
ссылкой на пресс-релиз компании.  

Напомним, под торговыми марками Smile и Smile Baby корпорация реализует 
популярные влажные салфетки и серию для купания с диснеевскими персонажами: 
принцессами, Микки и Минни Маус, персонажами Frozen. Проверка является одним из 
обязательных условий сотрудничества с компаниями, которые хотят приобрести лицензию 
Disney, и завод КПД успешно проходит её ежегодно, начиная с 2012 года. Предоставляя 
партнёрам свои лицензии, The Walt Disney Company подтверждает, что все 
производственные объекты партнёров, на которых производится продукция под брендом 
Disney, соблюдают принципы кодекса Disney, соответствуют основным нормам 
Международной организации труда, а также различным сторонним программам и 
корпоративным кодексам деловой этики, относящимся к стандартам труда в цепочке 
поставок. Кроме этого, на основании результатов аудита The Walt Disney Company выдачу 
прав корпорации на лицензии подтвердил ещё один западный гигант − компания Universal, 
владеющая правами на "миньонов".  Целью программы международных стандартов труда 
компании The Walt Disney Company является создание безопасной, объединяющей и 
уважительной рабочей обстановки на производстве продукции с лицензией Disney. Во 
время проверки комиссия оценивает социальный статус работника, условия и 
безопасность труда и экологическую политику производства. В частности, представители 
Disney акцентируют на отсутствии ограничений и притеснений по гендерному признаку. 
Также в мае завод корпорации в г.Днепр успешно прошёл аудит крупнейшей 
международной сети быстрого питания McDonald's, что позволит и дальше поставлять 
произведённую на заводе продукцию в рестораны. Требования McDonald's, Disney и 
Universal обычно строже украинских законодательных норм, поэтому чтобы получить 
эксклюзивную возможность сотрудничать с мировыми мейджорами и крупнейшими 
сетями, "Биосфера" сознательно поднимает планку качества и безопасности труда. 

Читать полностью >>> 
По материалам trademaster.ua 

Читайте также: В твоих руках забота – новая 
философия бренда Фрекен БОК >>> 

. 
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Прокуратура вважає фіктивним підприємство, яке  
роками постачає тканини для армії 

13.05.2019 

Печерський районний суд Києва незаконно заарештував рахунки та 
майно компанії з Сум, що постачає тканини для армії. Про це повідомив 
адвокат компанії Євген Страшок. 

Печерський суд 8 травня виніс рішення про арешт рахунків і доступі до майна ТОВ 
"Вултекс-С" і ряду інших компаній, що працюють на базі колишньої сумської ткацької 
фабрики, в рамках кримінального провадження №42016000000002786. Воно стосується 
нібито змови посадових осіб митниці з підприємцями, які імпортують тканини для потреб 
армії, з метою ухилення від сплати податків. Серед аргументів прокурора - фіктивність 
діяльності фірм. Насправді, як стверджують в самій компанії, кримінальне провадження 
пов'язане з небажанням підприємства вносити неправомірні платежі за оформлення 
товарів. Юристи ТОВ "Вултекс-С" підготували апеляційну скаргу на рішення Печерського 
райсуду. За словами Є. Страшка, товариство з 2017 року здійснює реальну господарську 
діяльність, платить всі необхідні податки, зокрема, податок на додану вартість, 
прибутковий податок, військовий збір, податок на прибуток,що в повному обсязі 
підтверджується належними документами. "Жодній посадовій особі товариства не 
повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, а грошові кошти на 
арештованих рахунках речовими доказами в кримінальному провадженні не визнані. 
Жодного доказу участі ТОВ "Вултекс-С", його посадових осіб у будь-якій незаконній та 
протиправній діяльності суду не надано. З початку досудового розслідування жодне з 
посадових осіб ТОВ "Вултекс-С" не допитано", - зазначає Є. Страшок. Таким чином, у 
службових осіб ТОВ "Вултекс-С" відсутній процесуальний статус, з яким закон пов'язує 
можливість накладення арешту на майно підприємства. ... 

 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами ukranews.com 

Читайте також: Імпорт тканин для армії 
блокують не тільки митниця, але і СБУ з ГПУ >>> 
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VIKANT- основной поставщик металлопроката при  
возведении солнечной электростанции 

21.05.2019 

Компания VIKANT реализовала поставку основных позиций 
металлопроката для строительства второй по мощности в Украине 
солнечной электростанции. Об этом сообщает УЦСС 

С апреля 2018 по март 2019 гг. было реализовано создание фотогальванической 
электростанции - одного из самых мощных проектов на территории Хмельницкой области 
в сфере нетрадиционных источников энергии (использование энергии солнца). Винницкий 
филиал компании VIKANT обеспечил основные потребности строительства для реализации 
объекта, поставив на объект основные позиции металлопроката, а именно: круги А240, 
арматуру, диаметрами 8мм, 10мм, 12мм, уголки равнополочные, трубы профильные всех 
диаметров и стальную полосу для заземления. 

Читать полностью >>>  
По материалам УЦСС 

 

Ємність метрів: скільки металу використовується  
в житловому будівництві 

21.05.2019 

GMK Center продовжує серію публікацій про металоспоживання в 
різних секторах економіки. Цього разу ми вирішили поцікавитися, скільки 
сталі використовується в житловому будівництві.  

-Тим паче, що цей сектор будівництва цього року показує досить непогані 
результати. Адже у першому кварталі 2019 року обсяг виконаних робіт у будівництві 
житлових будинків збільшився на 9,8% порівняно з відповідним періодом минулого року – 
до 6,3 млрд грн. Минулого року, за даними Держстату, обсяг житлового будівництва зріс на 
23,6% – до 29,3 млрд грн. 

Арматурне питання. Основною металопродукцією у житловому будівництві є 
арматура. Це пов’язано з тим, що вона використовується при монолітно-каркасному методі 
– у фундаменті, стінах, на перекриттях. «Армують фундамент, монолітні ділянки, кладку, 
деякі елементи на даху, наприклад, вентиляційні короби, огорожі балконів та інше. Варто 
також врахувати інше фрагментарне армування, яке залежить від проекту будівництва», – 
пояснює Владислав Кононов, керуючий партнер AVM Development Group. У 2016-2018 роках 
виробництво арматури на українських меткомбінатах було на рівні 2,8-3 млн т. Але значна 
частина цього обсягу (2,1-2,2 млн т) експортувалася. Таким чином, за оцінками аналітиків 
GMK Center, обсяг споживання арматури у вітчизняному будівництві загалом можна 
оцінити приблизно в 1 млн т. А з урахуванням специфіки будівництва значна частина 
арматури йде саме в сегмент житлового будівництва. За словами Владислава Кононова, 
споживання металу при будівництві одного житлового будинку залежить від специфіки 
проекту: наприклад, для будівництва монолітно-каркасного 9-поверхового цегляного 
будинку площею по периметру зовнішніх стін 480 кв. м необхідно близько 21 т арматури, а 
якщо в цьому будинку створювати підземний паркінг, то ще плюс 10 т.  

«Квартирне» метал. При впорядкуванні території, створенні внутрішньобудин-
кових комунікацій використовуються також інші металовироби: труби, решітки огорож 
перших поверхів, металеві протипожежні двері всіх службових приміщень (комор, 
щитових), вироби для дитячих майданчиків та іншого. Також, за словами директора 
проектної компанії АIMM Анни Іскіердо, в житловому будівництві та під час реконструкції 
будівель використовується прокатний метал різних типів, а саме: прокатний метал 
швелера і двутаври використовуються здебільшого з метою організації додаткового 
офісного або житлового простору без значного збільшення навантаження і забезпечення 
нестандартних (складних) геометричних форм для монтажу; прокатний метал замкнутого 
перерізу використовується для забезпечення навісних або складних конструктивних форм 
фасадних систем з можливістю кріплення в різних площинах і зменшення корозії під 
впливом зовнішнього середовища; прокатний метал малого перерізу для забезпечення 
малих архітектурних форм (навіси, рекламні конструкції, рамки під обладнання, пожежні 
сходи тощо). Як відзначають у «Метінвесті», на жаль, зараз застосування металевих 
каркасів для житлового будівництва перебуває в Україні на ранній стадії, тож істотних 
відвантажень у цей сектор немає. Металоконструкції, які доволі широко використовують у 
нежитловому будівництві, у зведенні житлових споруд майже не задіяні. Як відзначають 
експерти, на ринку немає дефіциту металовиробів для житлового будівництва, пропозиції 
металу є достатньою. Зростання металоспоживання в житловому будівництві залежить від 
збільшення обсягів останнього. Безпосередньо ж зростання житлового будівництва 
залежить від багатьох факторів: макроекономічної ситуації в країні, зростання доходів 
населення, доступності іпотечного кредитування, надійності захисту прав інвесторів та ін.   

 

Читати повністю (інфографіка) >>>                                                              © Юрій Григоренко 
За матеріалами GMK Center 
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Совладельцем выкупленного Concorde Capital производителя  
цемента стал вице-президент "Галнафтогаза" 

20.05.2019 

Партнерами Concorde Capital в сделке по покупке активов 
"ХайдельбергЦемент" выступили вице-президент Концерна "Галнафтогаз" 
Василий Даныляк, а также бизнесмены Иван Шестак и Игорь Завиновский. 

"Развитие приобретенных у HeidelbergCement компаний будет осуществляться 
Игорем Мазепой совместно с партнерами - Иваном Шестаком, Василием Даниляком и 
Игорем Завиновским", – сообщили в пресс-службе компании Concorde Capital. Решением 
наблюдательного совета ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина" в конце апреля главой 
правления компании сроком на три года был избран Завиновский. В последние пять лет он 
занимал должность коммерческого директора ООО "Новые геодезические технологии", 
акциями "ХайдельбергЦемент Украина" не владеет. В то же время, Завиновский является 
бенефициаром ЧАО "Фирма "Аерошляхбуд" (с начала 2018 г., Киев), ООО "Ольшанский 
камнедробильный завод (с.Бушево Киевской обл.), ООО "Новоград-Волынский 
камнедробильный завод" (с.Суслы Житомирской обл.), ООО "Новая транспортно-топливная 
компания" (Киев), др. В состав правления "ХайдельбергЦемент Украина" также вошел 
ведущий экономист отдела финансов и связей с инвесторами "Галнафтогаза" Андрей 
Спивак. Информация об Иване Шестаке в сообщениях "ХайдельбергЦемент Украина" в базе 
Нацкомиссии по ценным бумагам отсутствует. В пресс-службе ОККО подтвердили покупку 
отдельными топ-менеджерами компании акций "ХайдельбергЦемент Украина", но 
подчеркнули, что сделка не имеет отношения к бизнес-деятельности холдинга. "Топ-
менеджеры (обращаю ваше внимание, что речь идет не о владельце бизнеса Виталии 
Антоновом и бренде ОККО, речь идет именно о самостоятельных представителях 
руководящего звена концерна) выступили партнерами в приобретении производителя 
цемента "ХайдельбергЦемент Украина" вместе с Игорем Мазепой. Данное решение не имеет 
отношения к холдингу OKKO Group как бизнесу", – отмечается в комментарии агентству. 
Согласно комментариям, "трудовые отношения с концерном не накладывают ограничений 
на подобные решения представителей топ-менеджмента". Как сообщалось, ранее кипрская 
компания Overin Limited стала владельцем доминирующего контрольного пакета 
(99,8308%) акций ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина". В конце апреля Антимонопольный 
комитет (АМКУ) предоставил разрешениясвязанной с инвестиционной группой Concorde 
Capital кипрской компании Overin Limited на приобретение боее 50% акций ЧАО 
"ХайдельбергЦемент Украина" и более 50% в уставном капитале "ХайдельбергБетон 
Украина", "ХайдельбергГранит Украина" и "Рыбальский карьер".  

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

 
 

Україна вводить заборонні мита на імпорт цементу  
з РФ, Білорусі та Молдови 

21.05.2019 

МКМТ ухвалила ввести антидемпінгові мита щодо імпорту в Україну 
цементних клінкерів і портландцементу в розмірі 114,95% на ці товари 
походженням із РФ, зі ставкою 57,03% - з Білорусі та 94,46% - з Молдови. 

"Мито стягуватиметься протягом п'яти років", - йдеться в повідомленні на сайті 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України. МКМТ встановила наявність 
демпінгового імпорту з цих країн протягом 2015-2018 рр., уточнили в МЕРТ. "Водночас 
частки імпорту цементних клінкерів та портландцементу з РФ, Білорусі та Молдови у 
загальному обсязі імпорту цих товарів в Україну протягом усього періоду дослідження 
постійно зростали, що свідчить про намір подальшого збільшення обсягів демпінгового 
імпорту з цих країн", - пояснило МЕРТ. Як нагадали в Мінекономрозвитку, раніше уряд ввів 
ембарго на імпорт російського портландцементу, глиноземного, шлакового, 
сульфатостійкого цементу та схожих гідравлічних цементів, зокрема у вигляді клінкерів. 
Остаточне антидемпінгове мито стягуватиметься у відсотках від митної вартості та 
нараховуватиметься додатково до ввізного мита через 30 днів після публікації 
повідомлення МКМТ в "Урядовому кур'єрі". Застосування мит із такою високою ставкою до 
імпорту товарів із трьох країн одночасно - вкрай рідкісний результат для антидемпінгового 
розслідування, прокоментувала партнер і керівник практики міжнародної торгівлі ЮФ 
"Ілляшев та Партнери" Олена Омельченко, яка в антидемпінговому розслідуванні 
представляла інтереси українських виробників цементної галузі "Дікергофф Цемент 
Україна", "Хайдельбергерцемент Україна", "Подільський Цемент (ГК CRH Ukraine)" та 
"Івано-Франківськцемент". "По суті, така висока ставка мита є забороною та означає 
встановлення факту порушення конкуренції іноземними виробниками", - зазначила вона. 
Крім цього, МКМТ відхилила добровільні письмові зобов'язання АТ "Лафарж Цімент 
Молдова", ЗАТ "Осколцемент" і ЗАТ "Євроцемент трейд" про зупинення демпінгового 
імпорту цементу в Україну. МКМТ ухвалила рішення про початок антидемпінгового 
розслідування 4 липня 2018 року. Розслідування тривало десять місяців. 

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

 

 
UKRCEMFOR-2019 відкриють віце-прем’єр  

Зубко та міністр Омелян 
22.05.2019 

Віце-прем’єр-міністр України-Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та міністр інфраструктури Володимир 
Омелян виступлять із вітальними промовами на міжнародній конференції 
UKRCEMFOR-2019. 

Урядовці неодноразово підкреслювали важливість цементної галузі для України, 
зокрема, у будівництві асфальтобетонних доріг. Так, за словами Володимира Омеляна, вже у 
2020р. заплановане будівництво бетонної дороги на Прикарпатті - Івано-Франківськ-Стрий, 
тому цементні компанії будуть затребувані як ніколи раніше. За словами фахівців, бетонні 
дороги мають офіційну гарантію 28 років, проте за дотримання технологій при укладці 
можуть простояти до 50 років. Також серед почесних гостей конференції – в.о. керівника 
Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, Голова Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, виконавчий 
директор Європейської Асоціації цементу CEMBUREAU Кун Коппенхол, директор з економі-
ки та фінансів «ПАТ Укрзалізниця» Андрій Рязанцев та багато інших цікавих спікерів з 
України та інших держав. Заплановано жваві дискусії, обмін досвідом та обговорення 
майбутнього цементного ринку. Цементна галузь є однією з ключових в Україні, такою, що 
стрімко розвивається і нарощує конкуренцію. Під час панельних дискусій учасники 
обговорять роль і місце цементного ринку в Україні й світі, тенденції цементної індустрії, 
вплив енергоресурсів на галузь, перспективу побудови асфальтобетонних доріг у державі, 
законодавче забезпечення функціонування цементного ринку, його захист тощо. 
Нагадаємо, міжнародна конференція UKRCEMFOR відбудеться 28-29 травня 2019 року у 
Холі Чемпіонів на НСК «Олімпійський». Це найбільша галузева подія в Україні, яка 
відбувається раз на два роки. Цього року вона проходитиме вже увосьме. У конференції 
беруть участь понад 300 представників компаній та організацій з понад 12 країн світу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами УАВП 
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Кабмин одобрил проект мирового соглашения между "Укртрансбудом" и 
"Нафтогазом" 

15.05.2019 

Кабинет министров утвердил проект мирового соглашения между 
"Укртрансбуд" и НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающего выплату 
"Укртрансбудом" 51,33 млн грн кредиторской задолженности. 

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения правительства, текстом 
которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", данное соглашение обеспечит 
мирное урегулирование спора, а также позволит обеспечить восстановление деятельности 
"Уктрансбуда", а также обеспечит условия для полноценной работы предприятия и станет 
существенным фактором в преодолении кризисного состояния экономики Украины. 
Общий размер кредиторской задолженности "Укртрансбуда" составляет 51 329,615 тыс. 
грн, а источником его погашения определена прибыль компании, которая будет 
получаться после утверждения хозсудом мирового соглашения и закрытия производства 
про банкротство компании в Украине и за границей. Решение о заключении мирового 
соглашения было принято 24 сентября 2018 года от имени члена комитета кредиторов 
"Укртрансбуда". В случае невыполнения условий мирового соглашения, оно может быть 
разорвано любым из кредиторов, вне зависимости от того, по отношению к которому из 
них компания не выполнит заключенные соглашения. … 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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У Києві громаді повернули землю на території Старого Подолу  
вартістю понад 12 млн грн 

15.05.2019 

У Києві громаді повернуто земельну ділянку на території Старого 
Подолу вартістю понад 12 млн гривень, передає УНН із посиланням на прес-
службу столичної прокуратури. 

"...виконано рішення суду щодо повернення територіальній громаді міста Києва 
землі, що розташована в історичному ареалі столиці по вул. Боричів Тік на Подолі", - 
йдеться у повідомленні. Прокуратура через суд домоглася розірвання договору оренди 
земельної ділянки, яку приватне товариство отримало для будівництва, експлуатації та 
обслуговування готельного комплексу з паркінгом та об’єктами соціально-культурного та 
побутово-офісного призначення. "Підставою для позову стало невиконання підприємством 
умов договору. Рішенням Господарського суду міста Києва позов задоволено у повному 
обсязі і на сьогодні вказану земельну ділянку, вартість якої становить понад 12 млн грн, 
реально повернуто місту", - йдеться у повідомленні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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В 2019 году “Киевгорстрой” планирует сдать около  
400 тысяч квадратных метров жилья 

20.05.2019 

По состоянию на 1 марта, в Киеве проживает 2,9 млн человек. По 
факту же, эта цифра больше в 1,5-2 раза. При этом жилой фонд столицы 
насчитывает около 65 млн квадратных метров.  

Таким образом, на 1 жителя приходится 20 с небольшим квадратных метров жилья. 
В то же время, в Европе этот показатель стартует от 40 кв. м и выше. Потому киевские 
застройщики отвечают на устойчивый высокий спрос на жилье строительством новых 
объектов. Почти четверть из построенных в столице в 2018 году 1,25 млн квадратных 
метров жилья построила ЧАО "АК "Киевгорстрой”. Об этом KV стало известно из сообщения 
пресс-службы ЧАО "АК "Киевгорстрой". По информации компании Евро-Рейтинг, среди 250 
столичных новостроек в 2018 большинство новых проектов стартовало у четырех 
компаний: "Киевгорстрой", "Интергал-Буд", "Столица" и "Укрбуд". Пальму первенства 
получил "Киевгорстрой" - девять новых проектов, за ним идет "Укрбуд" - шесть, у 
"Интергал-Буда" и "Риэла" по два ЖК. Причем у застройщиков нет ни единого повода  
сбавлять обороты в дальнейшем. В 2018 году компания “Киевгорстрой” сдала 263 тыс. кв.м 
жилья, в 2017 - 269 тыс. А за период с 2010 по 2019 девелопер построил 2,8 млн кв.м. Есть 
несколько причин, которые позволяют “Киевгорстрою” по праву считаться лидером 
столичного рынка недвижимости. Прежде всего, это масштаб. Около 70% жилой площади 
столицы за все время построено ими. У компании большой задел на 2019 год - 2 млн 
квадратных метров. В разработке сейчас несколько десятков новых площадок. В нынешнем 
году планируют запустить 4 новых объекта и сдать по итогу около 400 тыс. кв.м. … 

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

 
В пригородах Киева замораживают стройки, а  

жилье дорожает 
21.05.2019 

В январе-апреле 2019 года количество возведенных многоэтажек 
сократилось на 65%: если в 2018-ом в этот период строилось 16-17 жилых 
комплексов, то сейчас не более 10-ти.  

В первую очередь, спад связывают с ужесточением строительных норм. Они 
касаются этажности будущего дома, в зависимости от плотности населения. Управляющий 
партнер компании AVM Development Group Владислав Кононов напомнил, что 
прибыльность пригородного строительства не превышает 20%, а новые требования по 
допустимой этажности строительства потенциально уменьшают прибыль компаний на 5-
7%. «Новые строительные нормы вынудили застройщиков перекраивать свои планы, и 
некоторые компании, из-за прогнозируемой низкой рентабельности строительства, 
заморозили проекты или вообще отказались от них», — объяснил Кононов. Еще одной 
существенной причиной уменьшения количества строящихся многоквартирных домов, 
эксперт считает переориентацию ряда компаний со строительства многоквартирных 
домов на коттеджные поселки. «Покупатели все больше ориентированы на приобретение 
загородных домов в непосредственность близости к Киеву вместо квартир. Именно это 
стало причиной увеличения роли коттеджных городков в общей структуре предложения. 
За 4 месяца 2019 г. количество новых коттеджных городков по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилась на 10-12%», - отметил эксперт. По мнению Кононова, 
уменьшение количества строящихся объектов существенно влияет на стабилизацию 
спроса и предложения. С января по начало мая стоимость жилья в пригороде увеличилась в 
среднем на 1,5-2%. И возможное дальнейшее удорожание жилья будет связано 
исключительно с ростом стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ... 

Читать полностью >>> 
По материалам ubr.ua 
 

 КОМЕРЦІЙНА 
 

 
 

Владелец группы MERX приобрел  
БЦ «Инком» 

16.05.2019 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 мая 2019 года 
продал на аукционе бизнес-центр «Инком», расположенный по ул. 
Смоленской, 31-33 в Киеве. 

Согласно данным в системе «Prozorro.Продажі» стоимость продажи составила 390 
миллионов гривен. Покупателем выступила компания «Магазин Киянка», бенефициаром 
которой является бизнесмен Вадим Григорьев, владелец группы MERX. Общая площадь БЦ 
«Инком» составляет почти 12 400 кв. м, арендуемая – почти 18 000 кв. м. Ранее здание 
принадлежало ликвидируемому «ВТБ Банку». В то же время, по данным издания Liga.net, 
бизнесмен Александр Кардаков, бывший владелец БЦ «Инком», в 2017 году начал работу 
над новыми проектами. «Мы проектируем для себя два новых БЦ на Подоле. Современных, 
технологичных, красивых. БЦ «Инком» уже морально (и физически) устарел, и возврат в 
собственность здания за 390 миллионов гривен – для нас не выгодная сделка», – отметил 
бизнесмен. Следует отметить, что ранее в этом году Вадим Григорьев также осуществил 
сделку по покупке у «ВТБ Банка» офисного центра на бульваре Вацлава Гавела, 6 в Киеве за 
351 миллион гривен, а в 2018 году приобрел у «Альфа-Банка» киевский БЦ «Ренессанс». 

Читать полностью >>> 
По материалам commercialproperty.ua 

 
В компанії Multi, яка керує львівським ТРЦ Forum,  

новий керівник в країнах ЦСЄ 
16.05.2019 

Антуан Мокачен призначений на посаду керуючого директора Multi 
Corporation в Центральній та Східній Європі. Він буде відповідати за 
діяльність компанії в Україні, Угорщині, Польщі та Словаччині. 

Він вступить на посаду з 17 червня 2019 року, повідомляє прес-служба компанії. 
Відповідно, Лука Магануко, який тимчасово обіймав зазначену посаду, суміщуючи її з 
обов’язками керуючого директора Multi Italy, тепер повністю зосередиться на італійському 
бізнесі девелопера. Як уточнили в компанії, Антуан Мокачен має більш ніж 20-річний досвід 
роботи в сфері розвитку нерухомості, управління активами і нерухомістю в індустрії 
торгових центрів в регіоні ЦСЄ і Туреччини. До Multi Turkey він приєднався в 2017 році в 
якості старшого директора з управління активами і був призначений головним 
операційним директором в 2018 році. Обов’язки Антуана Мокачена як головного 
операційного директора в Multi Turkey візьмуть на себе Пінар Ялчинкая Хацоглу, головний 
виконавчий директор, і Люсьєн Смітс, фінансовий директор. Нагадаємо, в регіоні 
Центральної та Східної Європи портфель Multi включає 14 торгових центрів загальною 
площею 486 000 кв. м з більш ніж 1580 орендарями. Його провідними центрами є 
багатофункціональний ТЦ Forum Gdańsk (Польща), Allee в Будапешті (Угорщина), Forum 
Lviv (Україна) і Forum Poprad (Словаччина). Multi Ukraine розробила і володіє ТРЦ Forum 
Lviv разом з двома українськими партнерами в сфері нерухомості, зокрема, з групою 
компаній Будхаус і компанією Галерея Центр. Управління ТРЦ здійснюється компанією 
Multi Ukraine. ТРЦ Forum Lviv, загальною площею 69 000 кв. м, включає в себе магазини, 
ресторани, розваги, кінотеатр і підземний паркінг. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

Эста Холдинг продает часть  
активов в Киеве - НВ 

20.05.2019 

Девелоперское подразделение компании СКМ Рината Ахметова - 
Эста Холдинг - выставило на продажу участок площадью 1 га по ул. 
Фроловская, 9-11 за $15 млн.  

В компании опровергли эту информацию, заявив, что Эста Холдинг не имеет 
отношения к опубликованному объявлению. "Размещенное на OLX объявление 
инициировано не нами. Эста Холдинг обратился к ресурсу OLX с требованием убрать это 
объявление", - сказали изданию. Но через три дня после этого оно все еще оставалось на 
ресурсе. Эста Холдинг также готов продать гостиницу Опера на ул. Богдана Хмельницкого 
за $30 млн, рассказали НВ три источника - два инвестиционных банкира и директор 
гостиничной сети. Официально в пресс-службе наличие активных переговоров с 
потенциальными покупателями Оперы не подтверждают. Если эти два объекта все же 
будут проданы, то в активе Эста Холдинга в столице останутся часть офисного центра 
Леонардо и ЦУМ. Участок на Фроловской вместе с неработающей швейной фабрикой 
Юность Эста Холдинг купил в 2008 году. На месте фабрики планировалось построить 
торгово-офисный центр Андреевский площадью около 70?000 кв. м, часть корпусов была 
снесена, что вызвало конфликт с общественностью. В итоге Ахметов отказался от 
строительства и, по оценкам экспертов, потерял около $50 млн. Издание пишет, что до 2014 
года Эста Холдинг считался одной из наиболее динамично развивающихся девелоперских 
компаний в Украине. Компании принадлежали знаковые объекты в Киеве и Донецке, среди 
которых пятизвездочные гостиницы Донбасс Палас (Донецк), Опера (Киев), четверка Park 
Inn by Radisson (Донецк), офисный центр Пушкинский (Донецк). За последние несколько 
лет компания потеряла все свои активы в Донецке. 

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

 
DCH I&RE Ярославского "разморозила" проект бизнес-центра  

класса "А" на Подоле 
22.05.2019 

Компания DCH Infrastructure and Real Estate (DCH I&R) разрабатывает 
новый проект бизнес-центра класса "А" с подземным паркингом на 
территории бывшего завода "Керамперлит" в Киеве. 

"Мы планируем девелопмент бизнес-центра с подзменым паркингом на участке 
площадью около 1 га на ул.Межигорской, на Подоле. Общая площадь бизнес-центра 
составит 40 тыс. кв. м, арендная – около 30 тыс. кв. м. Мы находимся на стадии "П". Хотелось 
бы к концу этого года-началу следующего получить разрешение на строительство", – 
сообщил генеральный директор DCH I&RE Даниил Владов. По его словам, инвестиции в 
проект по предварительным подсчетам могут составить около $50 млн. Объект будет 
реализован в несколько этапов. "Позитивная динамика восстановления офисного сегмента, 
активизация спроса, и сравнительно низкие конкурентные угрозы на локальном субрынке 
Подол, создают благоприятные предпосылки для девелопмента нашего офисного 
комплекса. У нас хорошая фасадная локация, бизнес-центр будет фазирован и выйдет на 
рынок двумя-тремя этапами. В общем, мы верим в этот проект. Над ним работает 
известный и очень уважаемый нами харьковский архитектор Олег Дроздов", – рассказал 
Владов. По его мнению, активизация рынка офисной недвижимости связанна с рекордным 
снижением вакантности и дефицитом офисных помещений. "По итогам прошлого года 
объем чистого поглощения на рынке офисной недвижимости Киева составил 139 тыс. кв. м, 
достигнув максимального значения за последние 10 лет", – отметил бизнесмен. Как 
сообщалось, в 2008 году DCH планировала инвестировать в реализацию данного проекта 
около EUR155,9 млн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Україна зацікавлена у реалізації проектів  
інвестиційного плану TEN-T 

23.05.2019 

Україна зосереджує зусилля на підготовці інвестиційних проектів, 
включених до Індикативного інвестиційного плану Транс’європейської 
транспортної мережі TEN-T.  

Реалізація цього документа, дія якого віднедавна поширена на країни ініціативи 
«Східне партнерство», поглибить та зміцнить відносини між ЄС та його сусідами, 
включаючи Україну. На цьому наголосила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з 
генеральним директором директорату Європейської Комісії з питань мобільності і 
транспорту Хенріком Хололеєм. «У пріоритеті українського Уряду – забезпечити реалізацію 
проектів у межах інвестиційного плану TEN-T і переконатись, що план дій не залишиться 
лише на папері», – підкреслила Віце-прем’єр-міністр. План окреслює пріоритетні проекти у 
країнах «Східного партнерства», зокрема, в Україні. Загалом вони потребуватимуть майже 
13 мільярдів євро інвестицій. На ці кошти планують побудувати 4800 кілометрів 
автомобільних та залізничних шляхів, 6 портів та 11 логістичних центрів. Іванна Климпуш-
Цинцадзе нагадала, що на 16-му засіданні Транспортної панелі держав «Східного 
партнерства» партнери представили ідею створення Консультативного інструмента СхП з 
інфраструктурного поєднання. Його сформують на базі Програми ЄС Jaspers. Інструмент 
сприятиме державам «Східного партнерства» у підготовці проектних пропозицій для 
подальшої реалізації Індикативного плану. Крім того, Україна розраховує на підтримку ЄС 
та якнайшвидше підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Це дасть додатковий 
поштовх розвитку української авіаційної галузі, збільшить кількість рейсів і обсяг 
пасажирських перевезень. Також наша країна зацікавлена у розвитку транснаціональних 
транспортних коридорів та приєднанні до глобальних проектів вдосконалення 
транспортної інфраструктури. Хенрік Хололей зазначив, що сторона ЄС зацікавлена бачити 
Україну як один із можливих транспортних коридорів у важливому логістичному проекті – 
створенні залізничного транспортного коридору між Європою та Китаєм в обхід Росії. 
Відповідний запит був отриманий Європейською Комісією від українського Уряду (від 
Міністра інфраструктури Володимира Омеляна). Ним засвідчується зацікавленість України 
в участі у спільному дослідженні щодо реалізації цього проекту. Володимир Омелян своєю 
чергою також подякував представникам Європейської Комісії за намір реалізувати низку 
інвестиційних проектів у Приазов’ї та Маріуполі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Международный аэропорт "Борисполь" нарастил  
пассажиропоток на 17% 

13.05.2019 

За 4 мес. т.г. международный аэропорт "Борисполь" увеличил 
пассажиропоток на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года, сообщили в пресс-службе аэропорта. 

По информации агентства, с января по апрель включительно услугами аэропорта 
воспользовались 3,81 млн пассажиров. Основной пассажиропоток был на международных 
рейсах – 3,493 млн человек (+ 18,3%), на внутренних — 316,8 тысяч (+ 6,5%). В общей 
сложности, за январь-апрель аэропорт обслужил 30,559 тысяч рейсов (+ 10,1%) — 26,48 
тысяч международных и 4,079 тысяч внутренних. За первые четыре месяца 2019 года на 
регулярных рейсах аэропорт "Борисполь" принял и отправил 3,142 млн человек (+22% к 
аналогичному периоду 2018 года), на нерегулярных рейсах — 667,79 тысяч человек (на 
уровне аналогичного периода прошлого года). Количество трансферных пассажиров с 
начала 2019 года составило 964,76 тысяч, что на 6,2% превышает показатель за 
аналогичный период 2018 года. При этом доля трансферных пассажиров в общем 
пассажиропотоке составила 25,3% (сокращение на 2,7 процентных пункта). В апреле 
текущего года пассажиропоток "Борисполя" составил 1,155 млн человек, что на 22,4% 
больше, чем за апрель прошлого года. На международных рейсах в апреле пассажиропоток 
составил 1,07 млн пассажиров (рост на 24,7%), на внутренних — 84,8 тысяч (сокращение на 
0,6%). В целом за апрель аэропорт обслужил 8,661 тысяч рейсов (рост на 14,7%) — 7,592 
международных и 1,069 внутренних. 

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
Аэропорт "Киев" открыл обновленный  

терминал "А" 
24.05.2019 

Международный аэропорт им. Игоря Сикорского масштабно обновил 
основной терминал "А", добавив 9500 квадратных метров площади, и 
теперь его общая площадь составляет 23700 квадратных метров. 

Расширение терминала позволит вдвое увеличить его пропускную способность, тем 
самым улучшить сервис и комфорт в аэропорту, отмечается в сообщении. На первом этаже 
нового крыла терминала будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов надзора за авиационной 
безопасностью. На втором - 18 стоек пограничного контроля. В новом крыле терминала 
откроется большой магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан испанской кухни Bellota, 
ресторан Varenik Fly с украинскими блюдами, фаст-фуд Market Plaza, несколько сувенирных 
лавочек. Кроме того, на привокзальной площади перед новым крылом терминала "А" 
построили паркинг на 135 паркомест, и теперь здесь сможет парковаться на 40% больше 
автомобилей. Отметим, в ближайшие 3-5 лет в аэропорту "Киев" им. Сикорского намерены 
продлить взлетно-посадочную полосу для приема более тяжелых воздушных судов, сообщил 
совладелец компании "Мастер-Авиа" Денис Костржевский. Документы для выделения 
дополнительных земельных участков по торцам полосы находятся на рассмотрении в 
Киевской государственной городской администрации. "Сейчас документы по 
дополнительному отведению земельных участков по торцам взлетно-посадочной полосы 
находятся в КГГА. В планах аэропорта есть в ближайшие 3-5 лет каким-то образом 
удлинить ВПП для того, чтобы принимать Airbus A321 без ограничений", - отметил 
Костржевский. На вопрос о том, за чей счет может быть профинансировано строительство, 
Костржевский ответил, что "скорее всего, это будет какой-то симбиоз - государственно-
частное партнерство". Ранее в Wizz Air уже заявляли о возможном уходе из аэропорта 
"Киев" в связи с обновлением флота за счет Airbus A321 и неспособностью существующей 
ВПП принять ВС этого типа. Комментируя эту информацию, глава совета директоров 
аэропорта отметил, что этот аргумент венгерский лоукостер использует для давления на 
аэропорт. "С нашей точки зрения, их здесь все устраивает. Переговоры по предоставлению 
дополнительных скидок и дополнительного комфорта для пассажиров ведутся постоянно. 
Одним из элементов таких переговоров является легкий элемент шантажа относительно 
ухода в "Борисполь", - рассказал Костржевский. … 

Читать полностью >>> 
По материалам epravda.com.ua, biz.censor.net.ua 
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British Airways отказывается от  
авиаперелетов в Киев 

18.05.2019 

3 октября текущего года британская авиакомпания British Airways 
прекратит авиарейсы из Лондона в Киев и Санкт-Петербург. Об этом 
сообщает ТАСС, передает портал delo.ua 

Прекращение полетов в украинскую столицу и "северную столицу" России связано с 
тем, что они больше не являются коммерчески целесообразными. В настоящее время рейсы 
из Киева в Лондон осуществляют венгерский лоукостер компания WizzAir, ирландская 
авиакомпания Ryanair и украинская "Международные авиалинии Украины". Напомним, 
дочерняя компания ирландского лоукостера Ryanair авиакомпания Lauda с 6 ноября 2019 
года начнет выполнение прямых рейсов из Киева в Штутгарт (Германия).  

Читать полностью >>>  
По материалам delo.ua 

 
Авиакомпания SkyUp перевезла 870 тысяч пассажиров  

и выполнила почти 5 тысяч рейсов 
21.05.2019 

Украинская авиакомпания SkyUp перевезла 870 тысяч пассажиров и 
осуществила 4963 рейсов. Авиаперевозчик отчитался о первом годе работы. 
Об этом сообщает ЦТС, передает data.ua 

Авиакомпания начала работу в мае 2018 года с 10 маршрутов. Через год расширила 
сеть до 31 регулярного и 15 чартерных направлений. Самыми популярными являются 
Тбилиси, Барселона, Ларнака, Попрад и София. Флот SkyUp насчитывает 7 самолетов - 5 
Boeing 737-800 и 2 Boeing 737-700. Количество сотрудников компании за год увеличилось в 
три раза - до 450 чел. По собственной кадетской программе были подготовлены 40 вторых 
пилотов и 76 бортпроводников. Как сообщалось ранее, SkуUp в течении недели несколько 
раз задерживал как чартерные, так и регулярные рейсы. Так, 15 мая перевозчик вовремя не 
вылетел в  Шарм-эль-Шейх, а 16 мая –  в направлении Египта, Турции и Ларнаки. 

Читать полностью >>>  
По материалам data.ua 

 
Скандинавские авиалинии возобновят полеты  

в Украину в октябре 
22.05.2019 

Компания "Скандинавские авиалинии" (Scandinavian Airlines System, 
SAS) намерены возобновить полеты в Украину, открыв рейс "Осло 
(Норвегия) - Киев" с 26 октября. Об этом сообщает ukranews.com 

"В субботу, 26 октября, SAS начинает прямые рейсы "Осло - Киев", - говорится в 
сообщении посольства Норвегии в Украине. Рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю - 
по вторникам, четвергам и субботам. Однако украинцы пока не могут зайти в систему 
бронирования компании. В 2011 г. SAS закрыла рейс "Киев - Копенгаген". Scandinavian 
Airlines System - мультинациональная авиакомпания (Дания, Норвегия и Швеция), 
базируется в Стокгольме. Выполняет полеты на самолетах Airbus, Boeing и Bombardier. 

Читать полностью >>>  
По материалам ukranews.com 

 
МАУ поповнила свій флот літаком  

Embraer-195 
22.05.2019 

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» 21 травня 2019 року 
поповнила свій флот літаком Embraer-195 на 116 крісел. Про це Укрінформу 
повідомили у прес-службі МАУ. 

"У вівторок, 21 травня, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» поповнила свій 
флот другим середньомагістральним вузькофюзеляжним Embraer-195. Повітряне судно 
отримало реєстраційний номер UR-EMF та стало 7-м літаком бренду Embraer у парку МАУ", 
- йдеться у повідомленні. Також зазначається, що літак ємністю 116 крісел має традиційну 
двокласну компоновку салону – кабіни бізнес та економічного класу. Для пасажирів 
середньомагістральних та внутрішніх рейсів авіакомпанії доступні також переваги 
продукту преміум-економічного класу. Повітряне судно буде експлуатуватися на 
близькомагістральних та регіональних маршрутах мережі МАУ. Виконання перших 
комерційних рейсів літак розпочне 27 травня поточного року. «Другий Embraer-195 
поповнив парк авіакомпанії МАУ в поточному році. Результати двох місяців роботи 
першого повітряного судна Embraer-195, що надійшов до парку МАУ у середині березня, 
підтвердили ефективність роботи літаків цього типу на близькомагістральних і внутрішніх 
маршрутах МАУ", - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька. Вона додала, що 
затримка поставки трьох літаків Boeing-737 MAX через незалежні від авіакомпанії причини 
змусила МАУ переглянути та оптимізувати розклад – деякі рейси були скасовані, на низці 
маршрутів зменшилася частотність. Поставка чергового літака надасть авіакомпанії 
можливість дотримуватися заявленого розкладу та забезпечити пасажирам комфортні й 
пунктуальні перельоти». Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована у 1992 
році. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Авіакомпанія з'єднує Україну з-
понад 50-ма містами та ключовими пунктами Європи, Азії, Америки, Африки, Близького 
Сходу і країн СНД та забезпечує стикування з маршрутами авіакомпаній-партнерів до більш 
аніж 3 тисяч міст світу. Сьогодні до складу флоту МАУ входить 42 авіалайнери різних 
модифікацій, включаючи 28 середньомагістральних Boeing 737 NG із середнім віком 9,7 
років. Середній вік парку МАУ – 11,6 років. МАУ виконує понад 1100 регулярних рейсів на 
тиждень. Базовим аеропортом є Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (KBP). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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P&O Maritime Ukraine сделала первую  
проводку в Одесском порту 

20.05.2019 

P&O Maritime Ukraine выполнила первую буксирную операцию в 
Одесском порту — пришвартовала танкер EMIN REISк 37-му причалу. Об 
этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook. 

«Таким образом, Одесса — третий украинский порт, где присутствует украинская 
«дочка» крупнейшего мирового оператора P&O Maritime. Как и в портах «Южный» и 
«Черноморск», мы намерены предоставлять буксирные услуги по заявкам наших клиентов 
с присущим P&O Maritime Ukraine высококлассным сервисом и качеством», — отметили в 
компании. P&O Maritime Ukraine в ближайшее время рассчитываем на выполнение всех 
правил и непредвзятое отношение со стороны Администрации Одесского порта. «Надеемся, 
наши дальнейшие проводки в акватории порта будут проходить так же слаженно и 
беспрепятственно, как сегодня», — добавили в компании. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroportal.ua 
 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-zacikavlena-u-realizaciyi-proektiv-investicijnogo-planu-ten-t-ivanna-klimpush-cincadze
https://delo.ua/business/aeroport-borispol-narastil-passazhiropotok-na-353108/
https://biz.censor.net.ua/news/3128514/aeroport_julyany_udlinit_posadochnuyu_polosu_dlya_priema_noveyishih_samoletov
https://biz.censor.net.ua/news/3128514/aeroport_julyany_udlinit_posadochnuyu_polosu_dlya_priema_noveyishih_samoletov
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/05/24/648104/
https://delo.ua/business/british-airways-otkazyvaetsja-ot-aviapereletov-v-353329/
https://data.ua/news/society/aviakompaniya-skyup-perevezla-870-tisyach-passazhirov-i-vipolnila-pochti-5-tisyach-reisov
https://ukranews.com/news/633102-skandinavskie-avialinii-vozobnovyat-polety-v-ukrainu-v-oktyabre
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2705748-mau-popovnila-svij-flot-litakom-embraer195.html
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/po-maritime-ukraine-sdelala-pervuyu-provodku-v-odesskom-portu/
http://mtu.gov.ua/
https://kbp.aero/ru/informaciya-dlya-zmi/
http://iev.aero/ru/
https://www.britishairways.com/ru-ru/home
http://skyup.aero/
https://www.flysas.com/ru-ru/
http://www.flyuia.com/
http://www.pomaritime.com/
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За 4 міс. 2019 р. вантажообіг «НІКА-ТЕРИ»  
збільшився на 53% 

21.05.2019 

ТОВ «МСП НІКА-ТЕРА», що входить до групи компаній Group DF, за 
чотири місяці 2019 року перевалив 2,45 млн т вантажів, перевищивши 
аналогічний показник минулого року на 53%. 

Вже на початок травня вантажообіг у порту склав 2,5 млн тонн. При цьому, у 2018 р. 
даний обсяг перевалки був досягнутий на три місяці пізніше – лише до кінця липня. У 
структурі вантажообігу за січень – квітень перевищили вантажі зернової групи, шрот і 
соняшникова олія, склавши понад 2 млн тонн або 82% від загального обсягу перевалки. 
Решта 18% – навалочні вантажі, переважно вогнетривка глина. Обсяг перевалки у квітні 
2019 р. склав максимальні для цього місяця 611 тонн і на 32% перевищив аналогічний 
показник 2018 р. Крім цього, у квітні на причалах «МСП НІКА-ТЕРА» було завантажено 
кукурудзою перше судно для компанії GrainCorp, яка є найбільшою в зерновому бізнесі 
Австралії. З початку року в порту було оброблено 128 суден, з яких 28 у квітні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами GROUP DF 

 
Кому принадлежат крупнейшие  

портовые операторы 
22.05.2019 

Вадатурский, Дерипаска, Петрище и другие. Издание «БизнесЦензор» 
подготовило рейтинг крупнейших портовых операторов (стивидоров) 
Украины и опубликовало на своем сайте. 

Согласно закону «О морских портах», портовый оператор (стивидорная компания) - 
субъект хозяйствования, осуществляющий эксплуатацию морского терминала. Он 
проводит погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание судов и хранение грузов. В 
Украине стивидорную деятельность осуществляют портовые операторы, которые могут 
быть как частной, так и государственной форм собственности. Если говорить о 
государственных портовых операторах, то на территории каждого морского порта 
работают государственные стивидоры. Например, в порту "Південний" осуществляет 
государственную стивидорную деятельность госкомпания Морской торговый порт (МТП) 
"Южный". Стивидоры в рейтинге ранжированы по выручке за 2017 г. с порогом отсечения 
100 млн грн. Нужно понимать, что ТОПы рейтинга, кроме стивидорной деятельности, 
занимаются производством и экспортом или импортом грузов. Определить выручку 
конкретно от стивидорной деятельности затруднительно. В ТОП-10 вошли четыре гос-
стивидора - МТП "Южный", Одесский припортовый завод, МТП "Черноморск" и 
Мариупольский морской торговый порт. Также нужно отметить, что стивидорный бизнес в 
Украине часто имеет не прозрачную структуру собственности. Многие стивидорные 
предприятия принадлежат компаниям из офшорных юрисдикций. В графе "бенефициары" 
указаны секретарские компании или граждане Кипра. В двух компаниях-операторах портов 
мы не смогли достоверно установить конечного бенефициара. В их числе ООО 
"Металзюкрайн Корп ЛТД", которая записана на компании Banly и Black Sea Partners с 
Британских Виргинских островов. А также ООО "Ильичевский зерновой терминал" (ИЗТ), 
которое записано на кипрские компании: Vrondi Holdings, Derisiano Enterprises, Chimera 
Holdings, HT East Grain. До 2018 года считалось, что ИЗТ контролирует компания "Серна", 
которая входит в международную корпорацию Glencore. Однако в 2018 году Glencore 
распродал свои активы в Украине нескольким структурам. Кому отошел ИЗТ, не ясно. В 
госреестре конечными бенефициарами компании указаны граждане Кипра. 

Рейтинг стивидоров Украины за 2017 год >>>                         © Инна Рослик, Сергей Головнев 
По материалам biz.censor.net.ua 

 
КУА "Промышленные инвестиции" сконцентрировала 97,5% акций "Укрречфлот" 

принудительно выкупит у миноритариев акции 
23.05.2019 

Компания по управлению активами (КУА) "Промышленные 
инвестиции" (Киев) принудительно выкупит у миноритариев акции в 
рамках процедуры squeeze-out по цене 3,33 грн за штуку при номинальной 
стоимости 0,35 грн.  

Такая информация содержится в публичном безотзывном требовании от 22 мая 
2019 года, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку НКЦБФР. В число акционеров компании, 
сформировавших группу для выкупа акций у миноритариев, вошло 12 компаний. По 
состоянию на конец марта текущего года им принадлежало 97,836% акций. Крупнейшим 
акционером является венчурный фонд "Пятый" (конечный бенефициар – Леонид 
Пивоваров) под управлением ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент" – 66,11% акций. В 
группе еще один венчурный фонд под управлением ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент" с 
бенефициаром Л.Пивоваровым – "Седьмой"– 1,727%. В группу мажоритариев входит и КУА 
"Промышленные инвестиции", подконтрольная Дмитрию Чирьеву. Компании напрямую 
принадлежит 2,366% акций "Укрречфлота", и она также управляет двумя венчурными 
фондами Д.Чирьева – "Вторым" с 2,396% и "Третьим" с 1,672%. Помимо того Д.Чирьев 
является бенефициаром входящего в группу мажоритариев ЧАО "Страховая компания 
"Скифия" – владельцу всего 0,028% акций "Укрречфлота". В группу также входят Culata 
Limited и Sorkiza Ventures Limited (обе – Кипр), бенефициаром которых выступает Юлия 
Левочкина, с 9,517% и 2,724%, ООО "Сиверина" Николая Марчука с 5,33%, Oltinoro 
Investments Limited (Кипр) (бенефициар не указан) - 5,367%; Metroimpex LTD (Британские 
Виргинские острова) Алексия Александру – 0,43% и ООО "Матрица" Апариаса Мавроматиса 
– 0,169%. "Укрречфлот" – один из крупнейших речных перевозчиков Украины. В его состав 
входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский речные порты. В 
августе 2007 года "Укрречфлот" вошел в группу компаний "Энергетический стандарт" 
бизнесмена Константина Григоришина. Флот компании состоит преимущественно из 
сухогрузов, которые используются для морских и речных перевозок. Выполняет рейсы в 
бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек 
Дунай, Южный Буг, Днепр. "Укрречфлот" в 2018 году увеличил неконсолидированную 
чистую прибыль более чем вдвое – до 43,4 млн грн, нарастив выручку на 6% – до 1 млрд 
191,21 млн грн. Акционеры 22 апреля решили выплатить дивиденды по итогам 2018 года 
на общую сумму 10 млн 285 тыс. 717,2 грн, или 0,06 грн на одну простую акцию. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 
 

 

UPF 2019. Перевалка контейнерів у морських портах: 10-річний 
максимум та подальше зростання 

24.05.2019 

За підсумками минулого року обсяг перевалки контейнерних 
вантажів у морських портах України сягнув найвищої позначки за останні 10 
років. Про це повідомляє прес-служба АМПУ. 

У 2019 році позитивна динаміка продовжується: за 4 місяці темпи зростання 
становили 19%. В рамках Ukrainian Ports Forum 2019, який відбудеться в Одесі 30 травня, 
представники галузі проаналізують ключові тренди та дадуть свої оцінки факторів і 
прогнози зростання ринку. Сьогодні інвестори в українських портах найбільш активно 
вкладають кошти саме у розвиток контейнерних та зернових терміналів. «Наразі водночас 
два стивідори у порту Одеса ведуть підготовку до розширення власних потужностей — 
дочірнє підприємство німецької компанії ННLА «Контейнерний термінал Одеса» (ДП 
«КТО») на Карантинному молі та третя за обсягами контейнерна лінія у світі СMA CGM 
разом з українською компанією «Бруклін Київ». Адміністрація морських портів України зі 
свого боку долучається до цих проектів власними інвестиціями у днопоглиблення та 
модернізацію і ремонт причальної інфраструктури»,— коментує розвиток галузі керівник 
АМПУ Райвіс Вецкаганс. Подальший розвиток контейнерного напрямку в морських портах 
України представники АМПУ, стивідорних компаній та міжнародних контейнерних ліній 
планують обговорити в межах однієї з ключових сесій Ukrainian Ports Forum 2019: 
«Контейнерні вантажопотоки – умови стабільного зростання», що відбудеться 30 травня 
Одесі. Своєю експертизою з цих питань поділяться учасники дискусії, серед яких 
представники компаній COSCOShippingLines,CMACGM, MaerskтаHHLAInternationalGmbH. 
Шукати відповіді та конструктивні для української портової галузі логістичні та 
технологічні рішення допомагатиме учасникам сесії модератор, яким цього разу буде 
директор WSP Рой ван Ейджсден. Серед питань, на яких зосередяться учасники,— ті, що 
допоможуть стимулювати розвиток контейнерних перевезень, виявити слабкі місця та 
визначити конкурентні переваги. Сучасні ринкові тенденції та їхній вплив на Україну, 
можливість створення в Чорному морі контейнерного вузла та вигоди від географічного 
положення України, сильні сторони українського ринку та потенційні перешкоди для 
розвитку, можливості збільшення транзиту і зв’язків з державами Каспію та Балтики – ось 
лише частина питань, включених у порядок денний контейнерної сесії. Серед інших – не 
менш важливі: оцінка конкурентної позиції українських портів і ринку судноплавства, роль 
зв’язків між внутрішніми територіями та перспективи модернізації, а також прискорення 
та оптимізація розвитку галузі. Сесія пройде у форматі відкритої дискусії. Запрошуємо 
учасників та гостей форуму взяти участь в обговоренні. Нагадаємо, що цього року Ukrainian 
Ports Forum в Одесі, буде тривати два дні — 30–31 травня. В рамках пленарної сесії Форуму 
відбудеться дискусія з представниками Єврокомісії, МФО, уряду і бізнесу щодо 
забезпечення сталого розвитку та вільного судноплавства в Азово-Чорноморського 
басейну. З повною програмою Форуму, яка постійно оновлюється новими заходами та 
цікавими спікерами, можна ознайомитись на офіційній сторінці події —  https://upf.com.ua. 
Організаторами Ukrainian Ports Forum 2019 традиційно виступають Адміністрація морських 
портів України та Центр транспортних стратегій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АМПУ 
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Володимир Омелян обговорив з іноземними партнерами  
розвиток Укрзалізниці 

20.05.2019 

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян провів зустріч із 
представниками Світового Банку, Посольства США в Україні та Казначейства 
США щодо ключових питань розвитку Укрзалізниці.  

У заході також взяв участь Голова АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, представники 
Офісу підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури. Міністр інфраструктури 
наголосив, що транспортні та логістичні виклики, які наразі стоять перед Україною, не 
зникнуть самі по собі, вони вимагають виваженого підходу та ефективних дій: «Українська 
політична реальність - величина змінна, інфраструктурні виклики - сталі. Незалежно від 
політичних обставин, процеси, яким ми дали старт, успішно розвиваються: дороги 
розбудовуються, авіація, порти та річковий транспорт демонструють розвиток, а 
Укрзалізниця вимагає реформи та інвестицій в інфраструктуру та рухомий склад». 
Володимир Омелян наголосив, що новий закон про залізничний транспорт, розроблений 
Міністерством інфраструктури, має позитивні відгуки від іноземних партнерів та бізнесу, 
він має бути схвалений парламентом. Учасники зустрічі обговорили ризики та переваги від 
запровадження приватної тяги на залізниці, регулювання з боку держави, а також 
можливості для бізнесу у розрізі вантажних перевезень. … 

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

 
 
 

Бескидський тунель повністю забезпечив пропускну потребу V Критського 
міжнародного транспортного коридору — рік роботи 

24.05.2019 

Минає рівно рік, як Укрзалізниця відкрила регулярний рух поїздів 
через новозбудований двоколійний Бескидський тунель у Карпатах, який 
з’єднує Україну з країнами Євросоюзу.  

Це наймасштабніший інфраструктурний проект, реалізований у нашій країні за 
останні десятиліття. Нині тунель повністю забезпечує як пропускну потребу на дільниці 
Лавочне — Мукачево, так і умови для розширення експортного потенціалу України. Про це 
повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. «Реалізований 
залізничниками проект виконує основне соціально-економічне завдання — забезпечує 
надійне та безпечне функціонування залізничного транспорту в сполученні Львів — Стрий 
— Чоп — Державний кордон, що є частиною V Критського міжнародного транспортного 
коридору. Новий Бескидський тунель створює сприятливі умови для розвитку торгівлі між 
Україною та країнами Європи, безперебійного руху вантажо- та пасажиропотоків цим 
міжнародним транспортним коридором», — зазначив керівник Укрзалізниці. Крім того, 
новий двоколійний тунель гарантує високий рівень безпеки руху. А завдяки збільшенню 
швидкості руху поїздів (вантажних — до 60 км/год, пасажирських — до 70 км/год) та 
можливості паралельного пропуску двома коліями пропускна здатність перегону зросла 
вдвічі. Це позитивно вплинуло на показники роботи залізниці. «Теперішні показники та 
тенденція до суттєвого збільшення вантажних і пасажирських потоків через новий 
Бескидський тунель відповідає розрахункам його окупності. Із червня 2018 року через 
новозбудований тунель у напрямку західних кордонів держави та зворотно пройшло 10,5 
тис. вантажних поїздів загальною кількістю понад 500 тис. вагонів. Вантажообіг в обох 
напрямках склав майже 2,5 млрд тонно-кілометрів брутто», — розповів Євген Кравцов. 
Серед вантажів, що прямують через тунель на експорт, переважає українська продукція 
гірничо-видобувної та металургійної промисловості, а також вантажі в контейнерах. У 
пасажирському сполученні за рік ділянкою V Критського міжнародного транспортного 
коридору в обох напрямках пройшло 8 тис. 590 пасажирських та приміських поїздів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «Укрзалізниця» 
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Компания "Нова Пошта" запустила ХИТ - ключевой объект  
инфраструктуры компании в Западной Украине 

19.05.2019 

Компания "Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный 
терминал (ХИТ) - ключевой объект инфраструктуры компании в Западной 
Украине, сообщается на сайте логиста.  

В Хмельницком будут сортироваться и отгружаться посылки для 71 населенного 
пункта по всей Украине. Это межрегиональные направления (Киев, Одесса, Днепр, Львов, 
Луцк, Тернополь, Черновцы), городские и в пределах региона (Староконстантинов, 
Каменец-Подольский, Шепетовка, Красилов, Дунаевцы, Деражня и все отделения в 
г.Хмельницкий). "На строительство терминала общей площадью 7,7 тыс. кв. м ушло меньше 
года: закладка первого камня состоялась в апреле-2018, а уже в марте 2019 г. был выполнен 
первый тестовый запуск. Особенность инновационных терминалов "Нова Пошта" в 
Хмельницком и Киеве состоит в том, что они оснащены лучшим оборудованием от 
голландской компании Vanderlande мощностью 8,5 тыс. посылок в час. Кроме этого, ХИТ 
оснащен конвейерами и автоматическим сортировочным оборудованием производства 
украинской компании "СМС", - отмечается в сообщении. На Хмельницком терминале 
посылки с сортировочной ленты будут загружаться непосредственно в автомобили с 
помощью специальных конвейеров, что сделает сортировку еще более надежной. "Нова 
Пошта" вложила в ХИТ почти EUR10 млн. Мы постоянно инвестируем в инновации, чтобы 
обеспечить максимально качественную и быструю доставку посылок и грузов каждому 
жителю Украины, ведь количество отправлений растет ежегодно на 20-25% ", - цитируется 
в сообщении директор "Новой Пошты" Александр Бульба. В ближайших планах компании - 
открыть еще шесть инновационных терминалов в ближайшие пять лет в разных городах 
страны. Как сообщалось, "Нова Пошта" поэтапно переводит свои отделения на работу с 
бумагой вторичной переработки вместо пенопласта для заполнения пустот в упаковке. В 
январе-марте 2019 года "Нова Пошта" доставила 47 млн посылок и грузов – на 23% больше, 
чем за аналогичный период 2018 года. Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2018 году доставила 
174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. При этом в 2019 году 
планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений. Основанная в 
2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть 
компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране. 

Читать полностью >>>   
По материалам fixygen.ua 

 
Компания "Укрпошта" получила 1 млрд грн дохода  

от почтовых услуг 
16.05.2019 

Укрпошта в первом квартале 2019 г. получила 1 млрд грн дохода от 
почтовых услуг и 0,7 млрд грн дохода от доставки пенсий и других финуслуг. 
Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский 16 мая. 

"Впервые с января этого года мы вышли на себестоимость по предоплате печатных 
изданий", - констатировал Смелянский. В 2019 году глава компании ожидает сокращения 
тиража предоплаты на печатные издания на 10% - до 7,8 млн экземпляров, при этом, по его 
словам, половина этого сокращения - природный отток клиентов, в том числе из-за 
сокращения населения в малых населенных пунктах. Он также отметил что экономия 
Укрпошты на закупках в первом квартале 2019 года составила 30 млн грн, а в целом за 2018 
год - 150 млн грн. "У нас сегодня самая большая сеть компьютеризированных отделений в 
Украине. Мы больше, чем Ощадбанк, больше ПриватБанка, больше Новой Пошты со всей ее 
франчайзинговой сетью. У нас 4031 компьютеризированное отделение в Украине и еще 7 
тыс. некомпьютеризированных", - сказал глава Укрпошты. По его словам, в апреле 2019 г. 
Укрпошта провела 199 тыс. операций по безналичному расчету (средний объем 120 тыс. 
грн/мес.). До конца года компания планирует существенно увеличить их количество. 
Чистый доход от реализации продукции Укрпошты по результатам января-марта 2019 года 
возрос на 22,1% по сравнению аналогичным периодом 2018 года и составил 1,9 млрд грн. 
Чистый доход от реализации продукции и услуг Укрпошты в 2018 г. увеличился на 1,2 млрд 
грн, или 23%, по сравнению с 2017 г. – до 6,8 млрд грн. Укрпошта в 2018 г. обработала 34,4 
млн международных отправлений, что на 45% больше, чем в 2017 г. Ранее соообщалось, что 
Укрпошта готова продать здание Главпочтамта в Киеве. По словам Игоря Смелянского, 
"если на то будет воля государства", компания с удовольствием продаст историческое 
здание в центре столицы и переедет в более компактное здание в другом районе города. 
При этом он отметил, что подобная стратегия относится не только к киевскому, но и к 
другим сортировочным центрам и офисам Укрпошты в областных центрах. Как известно, 
ПАО Укрпошта входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. 
Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат 
предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. – почтальоны. 

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

 

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

 
 

В акционерах провайдера "Воля" появилась  
австралийская компания 

13.05.2019 

У украинского провайдера кабельного ТВ и интернета "Воля" 
появились новые миноритарные акционеры. Об этом со ссылкой на 
ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор. 

Согласно данным о структуре собственности компании, в акционерах у "Воли" 
появился австралийская "Варама Кепитал птю лтд". Его доля - 5,62%. Warama Capital 
основал Тим Иверс, инвест-банкир из Сиднея. Также в числе новых инвесторов - Ол Груп 
Лтд. (Каймановые о-ва) - 8,4%. При этом из состава инвесторов вышли Итонпарк Мастер 
Фанд Лтд - 5,9%, И-Эл-Кью Инвесторс ІІ Лтд - 8,4%. Основным инвестором по-прежнему 
является Providence Equity Partners - 34,92%. Также крупные пакеты сохраняются за 
компаними Sigma Bleyzer и ЕБРР. 

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

 

 

 
Компанія «Зеонбуд» і Концерн РРТ судяться щодо  

договору й тарифів 
16.05.2019 

Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (Концерн РРТ) та 
цифровий оператор «Зеонбуд» намагаються укласти договір через суд. 
Кожен подав позов щодо своїх умов договору. 

Про це «Детектору медіа» розказав виконуючий обов’язки гендиректора Концерну 
РРТ Сергій Мікрюков. За його словами 16 травня у Господарському суді на прохання 
Концерну РРТ прийнято рішення про об’єднання двох проваджень в одне. «Вони подали на 
нас до суду щодо примушення підписання їх договору, а ми подали аналогічний позов на 
підписання нашого договору. Обидва позови прийняті до розгляду, і було вирішено їх 
об’єднати», - сказав він. Серед позовних вимог обох сторін - визнання їх варіанту договору 
укладеним. «Є два варіанти договору: наш і "Зеонбуду". Вони вважають свій договір 
чинним, а ми свій», - додав Сергій Мікрюков. Як свідчить судовий реєстр, справу за позовом 
«Зеонбуду» суд прийняв до розгляду 18 квітня. Предметом спору є переддоговірний спір 
щодо укладання господарського договору. Після цього ухвалою від 23 квітня задля 
забезпечення позову суд заборонив Концерну РРТ вчиняти дії щодо припинення надання 
телекомунікаційних послуг «Зеонбуду». Справу розглядає суддя Ганна Бондаренко. 
Нагадаємо, «Зеонбуд» заявив, що у 2019 р. піднімає тарифи для мовників на 37%. Компанія 
пояснила це рішення подорожчанням послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку і 
телебачення, який обслуговує передавачі «Зеонбуду». При цьому медіагрупи поки що 
продовжують платити провайдеру за старими розцінками. Із березня 2019р. у Національній 
раді з питань телебачення та радіомовлення тривають зустрічі Концерну РРТ, «Зеонбуду» 
та індустрії. Однак домовитись про тарифи та підписати договір на 2019 рік сторони не 
змогли. У квітні Концерн РРТ запропонував «Зеонбуду» та медіагрупам «проміжні» тарифи, 
які дозволять компанії не бути збитковою при мінімальних операційних витратах 
(заробітна плата, податки, електрична енергія). Однак їх не підтримав цифровий оператор. 

Читати повністю >>>                                                                                       © Наталія Данькова 
За матеріалами detector.media 

 
Ахметов продає компанію Vega мобільному оператору  

Vodafone Ukraine - ЗМІ 
21.05.2019 

Компанія СКМ українського бізнсемена Ріната Ахметова продає 
оператора фіксованого зв’язку Vega. Про це пише Liga.net з посиланням на 
три джерела, повідомляє biz.nv.ua 

За інформацією співрозмовників, покупцем виступить мобільний оператор Vodafone 
Ukraine.  «Угода є. Але не фіналізована», — сказало джерело видання. У СКМ заявили, що «не 
коментують гіпотетичні угоди і ті, які ще не відбулися». У Vodafone цю інформацію не 
прокоментували. Держуповноважені Антимонопольного комітету на правах анонімності 
повідомили виданню, що поки не розглядали заявок від СКМ і Vodafone на предмет 
концентрації ринку. Суму майбутньої угоди співрозмовники видання не знають. Директор 
інтернет-провайдера Тріолан Вадим Сидоренко сказав, що раніше ціна на подібні активи 
була в районі шести річних EBITDA. За показниками 2018 року це близько 1 млрд грн. 
Телеком-оператор Vega надає послуги телефонії (близько 450 тис. абонентів) і доступу в 
інтернет (близько 150 тис.). Дохід компанії в 2018 році становив 641,3 млн грн, що на 4% 
більше, ніж в 2017. EBITDA — 165 млн грн. 

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

 
Компания "Vodafone Украина" в I кв. увеличил доходы  

от торговой розницы 
23.05.2019 

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" по итогам 
января-марта 2019 года вышел на показатель выручки 3,5 млрд грн, что на 
19% больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за первый квартал увеличилась 
на 16% - до 426 млн грн. Показатель OIBDA по итогам трех месяцев увеличился на 19% в 
годовом исчислении и достиг 1,8 млрд грн, маржа OIBDA составила 52,8% (как и в первом 
квартале 2018 года). "Основной причиной увеличения доходов "Vodafone Украина" стал 
рост количества data-пользователей и потребления услуг передачи данных. 4G-клиент 
"Vodafone Украина" по результатам квартала в среднем использовал 7,6 ГБ трафика в 
месяц, а общий объем интернет-трафика в сети "Vodafone Украина" за год увеличился 
вдвое. Количество клиентов, которые пользуются интернетом четвертого поколения связи, 
по результатам первого квартала составляло 3,5 млн", - отмечается в отчете оператора. В то 
же время, в компании отметили, что по итогам января-марта 2019 года у "Vodafone 
Украина" оказался самый низкий на рынке показатель ARPU - 55,4 грн. В пресс-службе 
оператора также отметили, что в первом квартале 2019 года увеличились доходы торговой 
деятельности в связи с расширением собственной розницы. "Торговая сеть компании 
сегодня насчитывает более 200 собственных магазинов. Магазины "Vodafone Украина" 
предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую 
электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги 
"Vodafone Украина" и получить квалифицированную консультацию от экспертов 
компании", - отмечается в пресс-релизе по финотчетности компании. При этом, согласно 
отчету материнской компании "Мобильные Телесистемы" (Россия), в МТС продолжают 
отмечать существенные риски развития сети собственной розницы "Vodafone Украина". 
Кроме того, согласно отчету оператора по результатам января-марта 2019 года 86% 
жителей Украины могли воспользоваться 3G связью "Vodafone Украина", и 57% украинцев 
получили доступ к услугам 4G от оператора. По результатам первого квартала 2019 года 
количество клиентов "Vodafone Украина" составило 19,6 млн – тогда как по результатам 
первого квартала 2018 года у оператора было 20,7 млн клиентов в Украине. "Уменьшение 
абонентской базы в прошедшем году вызвано двумя факторами: недоступностью услуг 
связи на некоторых территориях на востоке страны и снижением потребности абонентов 
мобильной связи в использовании одновременно нескольких sim-карт – общерыночной 
тенденцией, которая проявляется у всех операторов", - отмечается в сообщении. 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 
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IFC впервые выпустила гривневые евробонды  
на 1,35 млрд. грн 

16.05.2019 

Дебютный выпуск гривневых еврооблигаций (XS1991114429) 
Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, 
IFC) состоялся 13 мая. Ставка купона - 15,75%. Срок обращения - 1 год. 

Сообщается, что ценные бумаги были проданы по цене 100% от номинала. 
Организатором размещения выступил Bank of America Merrill Lynch, а депозитариями - 
Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. О том, что IFC планирует выпустить бонды, 
номинированные в гривне, в прошлом году сообщала глава Офиса Национального 
инвестиционного совета Юлия Ковалив. Ранее в IFC заявляли, что рассматривают 
возможность войти в капитал государственного Укргазбанка до конца текущего года. 

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

 

Європейський інвестиційний банк надав уряду України  
кредит розміром EUR200 млн 

23.05.2019 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України надав Кабінету Міністрів 
довгостроковий кредит із низькими відсотками на суму EUR200 млн. 

Глава представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон під час відкриття шести 
відремонтованих медзакладів Харкова повідомив, що кошти використовуються з метою 
інвестування у відновлення ключових об'єктів інфраструктури в Донецькій і Луганській 
областях, а також для забезпечення належних умов проживання для внутрішньо 
переміщених осіб. Жан-Ерік де Загон зазначив, що метою кредиту є поліпшення рівня 
життя жителів Східної України. "Надзвичайну кредитну програму для відновлення України 
було розроблено спеціально для того, щоб допомогти жителям Східної України, зокрема 
тисячам ВПО, вирішувати складні проблеми, з якими вони стикаються внаслідок збройного 
конфлікту. Ця програма на суму EUR200 млн є частиною нашого загального кредитного 
портфеля для України в розмірі EUR5,8 млрд. Вона має на меті покращити рівень життя 
людей, а саме умови проживання, охорону здоров'я та освіту. Й це переконливий доказ того, 
що Україна, як пріоритетний партнер ЄС, може отримати велику користь від підтримки та 
фінансування ЄС. Ми раді надати допомогу там, де вона найбільше потрібна, і це поліпшить 
життя звичайних громадян", - сказав він. Відповідну фінансову угоду між Україною та ЄІБ 
було підписано в Києві в грудні 2014 року. Виконує проект Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Забезпечити прозорість і 
підзвітність програми допомагає ПРООН. Програма поширюється на підконтрольні Україні 
території Донецької та Луганської областей, сусідні Дніпропетровську, Запорізьку, 
Харківську області, а також міськради Київської, Одеської, Полтавської та Херсонської 
областей з великим напливом внутрішньо переміщених осіб. Для субпроектів Донецької та 
Луганської областей виплати кредиту повністю здійснюються з державного бюджету, 
субпроекти в інших областях передбачають внесок із місцевого бюджету. Станом на 
травень 2019 року уряд відібрав 293 субпроекти загальною вартістю 3,25 млрд грн, 
зокрема ремонт медзакладів, шкіл, дитячих садків, житлових і громадських будівель. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Підтверджено рейтинг 
АТ "СІТІБАНК" 

13.05.2019 

Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про 
підтвердження кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) 
на рівні uaAAА за національною шкалою. 

Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.03.2019 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" 
(Н1) коливався в межах 1,333-1,726 млрд. грн. Станом на 01.03.2019 Н1 Банку складав 1,726 
млрд. грн., що з великим запасом перевищувало встановлене НБУ граничне значення на 
рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) 
протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року коливався в діапазоні 20,75-45,20%. Станом 
на 01.03.2019 Н2 Банку склав 29,62%, що на 19,62 п.п. перевищило встановлене НБУ 
граничне значення. Крім того, Н2 Банку протягом вказаного періоду аналізу на постійній 
основі перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. В 
контексті аналізу показників капіталу Агентство звертає увагу на дані НБУ за результатами 
оцінки якості активів банків (оцінки стійкості банку в поточному році), згідно яким АТ 
"СІТІБАНК" не має потреби (недостачі) в капіталі в 2019 році. Таким чином, на думку 
Агентства, АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, на що 
вказують значення відповідних нормативів. Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року 
норматив регулятивного капіталу (Н1) та норматив адекватності регулятивного капіталу 
(Н2) Банку з великим запасом перевищували встановлені НБУ мінімальні межі, що 
нівелювало ризик потреби Банку у докапіталізації. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами РА «Експерт-Рейтинг» 

 

Владимир Зеленский встретился с банкирами: 
о чем говорили 

14.05.2019 

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с 
руководителями ведущих иностранных банков (FLIFI) и представителями 
Независимой ассоциации банков Украины.  

На встрече присутствовали представители Райффайзен Банк Аваль, Pravex Bank - 
Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, SEB, Piraeus, Credit West 
Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также члены Зе-команды - Айварас 
Абромавичус, Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов, Виктория Страхова. 
"Владимир Зеленский заверил, что как президент будет гарантом каждому крупном 
инвестору. Новоизбранный глава государства также подчеркнул, что считает 
приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, 
сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов", 
- отметили в пресс-службе. Зеленский поддержал мнение банковского сообщества, что 
судебная реформа - краеугольный камень для привлечения инвестиций. Также он 
выступил за реформу корпоративного управления в государственных банках, которая 
устранила бы политическое влияние на них. Новоизбранный президент выразил надежду 
на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для 
домохозяйств. "Уменьшение ставок по кредитам станет толчком к экономическому росту. 
Потому что сейчас люди напуганы и не доверяют банкам", - сказал он. В свою очередь, 
банкиры отметили, что ожидают от президента поддержки и неизменности реформ, 
начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста. 

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

 

 
Національний банк відкликав банківську ліцензію в  

АТ "Вернум Банк" 
14.05.2019 

Національний банк України рішенням Правління від 14.05.2019 
№335-рш відкликав банківську ліцензію у АТ "Вернум Банк". Про це 
повідомляє прес-служба відомства на своєму сайті. 

Єдиний акціонер АТ "Вернум Банк" прийняв рішення про припинення цим банком 
банківської діяльності без ліквідації юридичної особи. АТ "Вернум Банк" – сьомий банк, 
який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної 
особи. Раніше НБУ вже відкликав ліцензії у "БМ Банк", "ДіВі Банк", КБ "Фінансовий 
партнер", "Апекс-Банк", "Промислово-фінансовий банк" та "Кредит Оптима Банк". 
Нагадаємо, що процедура припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної 
особи стала можливою завдяки прийняттю у березні 2017 року Закону України "Про 
спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків". Передумовою для відкликання 
банківської ліцензії є погодження банками з Національним банком плану припинення та 
повне виконання зобов’язань, пов’язаних із здійсненням банківської діяльності. 

Читати повністю >>>    
За матеріалами НБУ 

FinAwards-2019: ТАСКОМБАНК – 
народний банк 

16.05.2019 

В Києві відбулася церемонія нагородження премії FinAwards-2019, яка 
визначила кращих гравців фінансового ринку в 15-ти номінаціях. Про це 
повідомляє прес-служба TAS group 

ТАСКОМБАНК визнаний одним з кращих у номінації «Народний банк» і посів другу 
позицію. Завдяки сервісу оцінки обслуговування в банках, що створений порталом 
«Мінфін», звання «Народний банк» дійсно народне. Адже місце в рейтингу визначається на 
основі реальних відгуків клієнтів банку та їх оцінок якості обслуговування фінансової 
установи. А думка клієнтів — найцінніша. «Ми дорожимо довірою наших клієнтів і завжди 
докладаємо максимум зусиль, щоб відповісти на всі питання, що цікавлять, і допомогти в 
будь-якій ситуації. Ми впевнені, що якісна клієнтська підтримка така ж важлива, як і якість 
банківських продуктів. Адже саме на цьому будується довіра між клієнтом і банком, без якої 
неможливе довготривале співробітництво. Високі позиції в цьому рейтингу — це, перш за 
все, індикатор якості підтримки. Проте ми не стоїмо на місці, постійно навчаємо персонал, 
вдосконалюємо чат-ботів, розвиваємо нові канали комунікацій», — підкреслив Денис 
Раковський, Директор з продажів роздрібного бізнесу ТАСКОМБАНКУ.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами TAS group 

 

Членом правления БИС-Банка назначена  
Людмила Снигур 

17.05.2019 

Членом правления БИС-Банка, начальником департамента по 
финансовому и валютного мониторингу назначена экс главный менеджер по 
финмониторингу Райффайзен Банка Аваль Людмила Снигур.  

Согласно сообщению банка в системе раскрытия НКЦБФР, такое решение набсовет 
банка принял 13 мая т.г. Снигур до прихода в Райффайзен Банк Аваль занимала должность 
начальника отдела комплаенса Укрсоцбанка (2014-2017 гг.). БИС-Банк основан в 2005 г. По 
данным Национального банка Украины (НБУ) на 1 января 2019 года, его крупнейшими 
акционерами являлись Сергей Лагур (17,5% акций), Степан Ивахив (23,3%), Андрей Попов 
(15%), Петр Дыминский (5,67%), Инна Москаленко (9,3792%), Жанна Дыминская (4,33%), 
Валерий Горбатюк (4,19%). По размеру чистых активов на 1 апреля 2019 года БИС-Банк 
занимал 30-е место (4,506 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

НБУ виграв у пов'язаних із Коломойським компаній суди  
щодо кредитів рефінансування 

22.05.2019 

НБУ і ПриватБанк виграли у пов'язаних з екс-співвласником банку 
Ігорем Коломойським компаній суди, через які вони хотіли зняти з себе 
зобов'язання за кредитами рефінансування. 

"14 травня 2019 року Велика палата Верховного суду поставила крапку в справах 
№№910/16744/17, 910/16979/17 за позовами майнових поручителів, пов'язаних із 
колишніми власниками ПриватБанку, за кредитами рефінансування, до НБУ і ПриватБанку 
про зобов'язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку на 
погашення заборгованості з рефінансування та зобов'язання ПриватБанку погасити 
заборгованість перед НБУ", - сказав представник прес-служби. Згідно з судовими 
матеріалами, НБУ і ПриватБанк виграли судову справу за позовами Нікопольського 
феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії "Тровелко Холдінгз Лімітед", які вимагали 
через суд звільнити їх від зобов'язань із рефінансування, яке НБУ видав ПриватБанку, на 2,6 
млрд грн та 143 млн грн відповідно. За словами представника прес-служби центробанку, 
метою зазначених позовів, яких загалом було подано близько 30, є звільнення від 
відповідальності не лише юридичних осіб, пов'язаних із колишніми власниками банку, які 
передали належне їм майно в заставу Нацбанку, а й фінансового поручителя - 
Коломойського. Зазначену категорію справ розглядали суди всіх інстанцій починаючи з 
2017 року. Господарський суд Києва і Київський апеляційний господарський суд спочатку 
задовольняли всі подібні позови і лише після того, як Касаційний суд у складі Верховного 
Суду висловив правову позицію на підтримку НБУ і ПриватБанку та скасував попередні 
судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на бік регулятора. 
Згодом майнові поручителі, враховуючи правові позиції апеляційного та касаційного судів, 
спробували оскаржити відповідне рішення, звернувшись до Великої палати Верховного 
Суду. Проте і Велика палата відмовила в задоволенні касаційних скарг майнових 
поручителів, пов'язаних із колишніми власниками банку. … 

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

 

АО "Универсал Банк" решил увеличить уставный 
капитал на 300 млн грн 

22.05.2019 

АО "Универсал Банк" (Киев) решил увеличить уставный капитал на 
300 млн грн, или на 9,7%, - до 3,403 млрд грн путем дополнительного 
выпуска акций. Об этом сообщает fixygen.ua 

Решение отражено в протоколе годового общего собрания акционеров 
финучреждения 25 апреля, который опубликован на сайте банка. Номинальная стоимость 
акции допвыпуска составит 10 грн. Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена 
Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и 
промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных 
проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две 
страховые компании, ряд других организаций. Согласно данным Нацбанка Украины, по 
состоянию на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 20-е 
место (12,471 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

https://inventure.com.ua/news/ukraine/ifc-vpervye-vypustila-grivnevye-evrobondy-na-135-mlrd.-grn
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/589038.html
http://expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_kreditnye_reitingi_bankov_sitibank_pidtverdzheno_reiting_at_sitibank(2)/
https://finance.liga.net/bank/novosti/zelenskiy-vstretilsya-s-bankirami-o-chem-govorili
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=94563804&cat_id=55838
http://www.tas.ua/ua/press_room/news/1497/
http://www.fixygen.ua/news/20190517/chlenom-pravleniya.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/588708.html
http://www.fixygen.ua/news/20190522/universal-bank.html
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
http://www.eib.org/
http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html
http://flifi.ua/
http://vernumbank.com/
http://www.tascombank.com.ua/
http://www.bisbank.com.ua/
http://www.privatbank.ua/
http://www.universalbank.com.ua/
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Уряд обновив наглядові ради ПриватБанку,  
Укрексімбанку та Ощадбанку 

23.05.2019 

Кабінет Міністрів України призначив кандидатури незалежних членів 
та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ 
“Ощадбанк”, АТ “Укрексімбанк” та АТ КБ “ПриватБанк”. 

“До кожної наглядової ради увійшло шість незалежних членів та два представники 
держави. Строк повноважень членів наглядової ради становить три роки”, - йдеться в 
повідомленні. Члени наглядової ради в Приватбанку: Енгін Акчакоча (Engin Аkcakoca), 
Андреа Монета (Andrea Moneta ), Сіліг Стівен (Steven Seelig), Шерон Іскі (Sharon Easky), Надір 
Шейх (Nadir Shaikh), Еран Кляйн (Eran Klein), як незалежні члени, а представниками 
держави -Артем Шевальов (від КМУ) та Сергій Олексієнко (від ВРУ). В Укрексімбанку: Пауль 
Торстен (Paul Thorsten), Стівен Фішер (Steven Fisher), Дімітрі Чічло (Dimitri Chichlo), Оляна 
Гордієнко (Olyana Gordiyenko), Сергій Коновець (Sergiy Konovets), Домінік Меню (Dominique 
Menu) як Незалежні члени, а представниками держави - Юрій Буца (Від КМУ) Та Алла 
Шульга (Від ВРУ). В Ощадбанку: Шевкі Аджунер (Sevki Acuner), Байба Апін (Baiba Apine), 
Олексій Резніков (Оleksii Reznikov), Олексій Грінченко (Оleksi Grinchenko), Міхаель 
Вайнштейн (Michael Weinstein), Пітер Бріггс (Peter Briggs), як незалежні члени, а 
представниками держави -Даніель Білак (від КМУ) та Дмитро Власов (від ВРУ). 

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

 
Украинская дочка нидерландского ING Bank направит  

на дивиденды все 510 млн прибыли 
24.05.2019 

ПАО "ИНГ Банк Украина" решило направить на выплату дивидендов 
акционерам 510,98 млн грн по итогам работы в 2018 году по сравнению с 
190,172 млн грн годом ранее. 

КАк говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение 
было принято на собрании акционеров 17 апреля. Дивиденды будут выплачиваться в 
период до 6 октября 2019 года. Чистая прибыль банка в 2018 году составила 510,98 млн 
грн. Как сообщалось, по итогам 2017 года "ИНГ Банка Украина" направил на выплату 
дивидендов 190,17 млн грн. "ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным 
акционером к 1 января 2019 года оставался ING Bank N.V. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 
2019 года "ИНГ Банк Украина" по размеру чистых активов занимал 21 место (11,35 млрд 
грн) среди 77 действовавших украинских банков. 

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

 
Банк "Львов" увеличит уставный капитал  

на 100 миллионов гривен 
24.05.2019 

Банк "Львов" намерен увеличить уставный капитал на 104 млн грн, 
или на 23,5%, до 547,37 млн грн, путем дополнительного выпуска акций. Об 
этом пишет издание biz.censor.net.ua 

Как сообщил банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, вопрос об увеличении уставного капитала внесен в 
повестку дня собрания акционеров, намеченного на 25 июня. В 2018 году швейцарская 
компания по управлению активами responsAbility Participations AG (Цюрих) приобрела 
мажоритарный пакет акций банка "Львов" в размере 51%. Согласно информации на сайте 
Нацбанка Украины на начало этого года, более 60% акций ResponsAbility Participations AG 
принадлежит швейцарским финансовым учреждениям, в том числе Raiffeisen Schweiz 
Genossenschaft, Baumann&Cie, Pensionskasse der F.Hoffmann-La Roche AG, PKE-CPE 
Vorsorgestiftung Energie, Nest Sammelstiftung, 19,23% – германской KfW Bankengruppe, 
остальное – частным инвесторам, менеджменту и сотрудникам компании. ResponsAbility 
Participations специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки. Банк "Львов" 
зарегистрирован в 1991 года. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2019 
года по размеру общих активов (2,511 млрд грн) банка "Львов" занимал 37 место среди 77 
действовавших в стране банков. 

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

 
 

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ 
 

 
 

Лізингова компанія Укрексімбанку продовжила надання послуг фінансового  
лізингу за програмою компенсацій від Уряду Білорусі 

24.05.2019 

У травні 2019 року між ТОВ «Ексімлізинг» та Міністерством 
промисловості Республіки Білорусь укладено угоду про продовження дії 
програми компенсації частини винагороди лізингової компанії. 

У програмі беруть участь понад 80 білоруських виробників техніки та обладнання, 
зокрема, МАЗ, БелАЗ, МТЗ та інші відомі підприємства. Програма поширюється на всі 
договори, укладені до 31 грудня 2020 року, і за якими товари передані в фінансовий лізинг. 
Строк лізингу  становить від 1 до 5 років. Фінансовий лізинг надається за підтримки 
надійного державного банку і є комплексною послугою, яка вже включає реєстрацію і 
страхування, та забезпечує низку переваг при придбанні основних засобів. Також завдяки 
наявності у лізингової компанії статусу фінансової установи, підприємства державної 
форми власності (або з державною часткою в статутному капіталі) можуть придбати 
основні засоби за допомогою інструменту фінансового лізингу за спрощеною процедурою. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ексімлізинг» створене 2006 року Державним 
експортно-імпортним банком України з метою доповнення продуктів банку у частині 
надання лізингових послуг. У червні 2018 року лізингова компанія набула статусу 
фінансової установи та отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з 
надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу. Публічне 
акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» – універсальна 
фінансова установа, 100% статутного капіталу якої належать державі. Незмінно входить до 
групи найбільших банків України, обслуговує значну кількість українських підприємств-
експортерів приватної та державної форм власності, має найрозгалуженішу в країні мережу 
банків-кореспондентів, успішно співпрацює з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним 
банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, іншими провідними міжнародними 
фінансовими організаціями, іноземними банками та фінансово-кредитними інститутами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «Укрексімбанк» 
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Рейтинг продуктовых сетей по суммарной общей  
площади по итогам 2018 года 

22.05.2019 

Исследовательская компания GT Partners Ukraine подготовила отчет 
об изменении в 2018 году торговых площадей 150 продуктовых розничных 
сетей работающих в Украине.  

Retailers представляет изменения суммарной торговой площади первой десятки 
ритейлеров по итогам 2018 года и сравнивает с их показателями за 2016-2017 года. 
Согласно данным GT Partners Ukraine, сеть Varus вошла в десятку продуктовых сетей по 
объему торговых площадей в 2017 году. Другие сети меняли свои позиции за последние 
три года в пределах десятки. Неизменными лидерами остаются "АТБ-маркет" и Fozzy Group. 
Если смотреть на динамику роста в разрезе последний трех лет, то количество торговых 
площадей сократилось у "Таврии-В", "Великой Кишени", "Фуршет" и незначительно у "Эко-
маркет". Не изменились площади у Metro C&C. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
За январь-апрель 2019 розничный товарооборот  

увеличился на 7,9% год к году 
22.05.2019 

При этом в апреле наторговали на 2,2% меньше по сравнению с 
мартом, зато на 9,1% больше по сравнению с апрелем 2018-го. Об этом 
сообщает Государственная служба статистики Украины.  

Как отмечается в релизе ведомства, индекс физического объема оборота розничной 
торговли в январе-апреле 2019 года относительно января-апреля 2018-го в сопоставимых 
ценах составил 107,9%. В апреле текущего года против апреля 2018-го этот индекс 
розничного товарооборота составил 109,1%, а по сравнению с мартом текущего года — 
97,8%. В денежном выражении объем розничной торговли за четыре месяца составил 
319,89 млрд грн, причем больше 70% этой суммы (231,6 млрд грн) приходится на 
юридических лиц. Апрельский  оборот этих предприятий составил почти 61 млрд грн. 
Примечательно, что в отличие от розницы, оптовая торговля сокращает свои обороты 
(падение индекса в январе-апреле 2019 года на 5,3% к аналогичному периоду прошлого 
года). Ее объемы за четыре месяца этого года составили 680,9 млрд грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 
 

 
 ХОЛДИНГИ. КОРПОРАЦІЇ. ГРУПИ КОМПАНІЇ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА.  

 
ЧАО "АСНОВА Холдинг" увеличило чистую  

прибыль вдвое – до 128 млн грн 
19.05.2019 

ЧАО "АСНОВА Холдинг" (Киев) по итогам 2018 года увеличило чистую 
прибыль вдвое по сравнению с 2017 годом – до 128,3 млн грн. Об этом 
сообщает служба новостей портала fixygen.ua 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, общим собранием 
акционеров 23 апреля 2019 года было принято решение о выплате дивидендов из прибыли 
за 2018 год в размере 40 млн грн. На одну акцию номиналом 1 тыс. грн выплатят по 3,278 
тыс. грн дивидендов. Согласно годовой отчетности ЧАО по итогам 2018 года, его чистый 
доход увеличился на 21% по сравнению с 2017 годом – до 6,7 млн грн. Нераспределенная 
прибыль в 2018 г. увеличилась на 7,9% – до 931,9 млн грн, при этом текущие обязательства 
незначительно сократились - до 100 млн грн, долгосрочные обязательства отсутствуют. 
Активы "АСНОВА Холдинга" в 2018 году возросли на 5,9% – до 1,2 млрд грн. ЧАО "АСНОВА 
Холдинг" создано в 1992 г. Занимается дистрибуцией, логистикой, розничными продажами, 
IT-услугами и интернет-торговлей. В его состав входят официальный дистрибутор 
компании-производителя FMCG-сектора Procter&Gamble – компания Savservice, сеть 
магазинов Wine Time, IT-компания "Айпиленд", логистический центр класса "А" в пгт 
Калиновка (Киевская обл.), интернет-магазин Bel Gusto, компания "Эсма", сдающая в аренду 
офисные и складские помещения общей площадью более 35 тыс. кв. м. Основными 
акционерами ЧАО "АСНОВА Холдинг" по состоянию на третий квартал 2018 г. являлись 
Максим Сафонов, Олег Барышевский, Анатолий Строган (по 20,7% акций), Владимир 
Шаповалов (19%). Уставный капитал "АСНОВА Холдинг" составляет 12,2 млн грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
 

 FMCG Retail 
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ 
 FMCG 

Скільки конкурентів поглинула торговельна мережа  
за два десятки років 

14.05.2019 

З 1998 року, коли відкрився перший магазин під вивіскою Сільпо, ця 
мережа «проковтнула» кількох менш щасливих конкурентів. Коли, як і кого 
– в ретроспективному огляді RAU. 

 

Як все починалося. Торгова мережа Сільпо входить до складу Fozzy Group, яку в 
1997 році заснували Володимир Костельман, Роман Чигирь, Олег Сотніков та Юрій 
Гнатенко. Вони володіють компанією і зараз. За словами Володимира Костельмана, 
бізнесом колишні однокласники зайнялися ще на початку 90-х, торгуючи продуктами 
харчування у Дніпропетровську (тепер Дніпро). Потім зосередилися на оптовій торгівлі 
чаєм, а взимку 1997 р. переїхали до Києва. Першим магазином, відкритим співвласниками 
Сільпо, був гіпермаркет Fozzy (оптовий склад з відкритою викладкою). Він почав роботу в 
1997 році в місті Вишневе під Києвом. На даний момент мережа торгових об’єктів Fozzy 
Cash & Carry об’єднує 10 гіпермаркетів в 7 містах України. Крім Fozzy та Сільпо, бізнесмени 
володіють брендами Le Silpo, Фора, Thrash!, Favore. Роком заснування мережі Сільпо 
вважається 1998-й. Тоді бізнесмени відкрили перший супермаркет у Києві. У 2001 р. Сільпо 
розрослася до п’яти магазинів. Мережа розширювалася в основному шляхом придбання та 
оренди торгових площ, а потім перейшла до поглинання інших мереж. 

 

Перші жертви. В кінці 2002 року власники Сільпо, викупивши акції у трудового 
колективу, придбали мережу з 38 гастрономів Дніпрянка, переважна частина яких була 
розташована в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Разом з магазинами також 
була придбана й продовольча база, яку перетворили в розподільний центр. Також у ВАТ 
«Дніпрянка» була лабораторія з аналізу якості продукції. До літа 2003 року процес 
поглинання був на фінальній стадії. На місці 30 колишніх гастрономів згодом відкрилися 
магазини мережі Фора, яка з’явилася в 2002 році. Як повідомляв тоді керівник торгової 
мережі гастрономів-дискаунтерів Фора Дмитро Фільченков, перспективи розвитку такого 
формату торгівлі компанія бачила в невеликих інвестиціях, необхідних для створення 
мережі. У реконструкцію та облаштування всіх 30 магазинів вклали близько 20 млн грн. 
Спочатку переобладнали тільки чотири гастрономи і цілий рік тестували їх роботу, 
визначаючи переваги споживачів, сезонні коливання попиту, асортимент і формат 
магазину. Тестування показало, що оптимальним варіантом дискаунтера є магазин площею 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1802461-uryad-onoviv-naglyadovi-radi-privatbanku-ukreksimbanku-ta-oschadbanku
https://biz.censor.net.ua/news/3128797/ukrainskaya_dochka_niderlandskogo_ing_bank_napravit_na_dividendy_vse_510_millionov_pribyli
https://biz.censor.net.ua/news/3128793/bank_lvov_uvelichit_ustavnyyi_kapital_na_100_millionov
https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku/lizingova-kompaniya-ukreksimbanku-prodovzhila-nadannya-poslug-finansovogo-lizingu-za-programoyu-kompensacij-vid-uryadu-bilorusi.html
https://retailers.ua/news/menedjment/9044-reyting-produktovyih-setey-po-summarnoy-obschey-ploschadi-po-itogam-2018-goda
http://allretail.ua/news/60319/
http://www.fixygen.ua/news/20190519/asnova-holding.html
https://www.eximb.com/
http://www.minfin.gov.ua/
http://ingbankukraine.com/ua/home
http://www.banklviv.com/
http://eximleasing.com.ua/
http://asnova.com/kompaniya/
http://www.fozzy.ua/ua/
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до 400 кв. м, а вартість його оснащення не повинна перевищувати $300 за кв. м (дані на 
травень 2004 року). Керівництво проекту Фора оцінювало ємність київського ринку 
дискаунтерів в 150-200 магазинів. Адаптація формату «дискаунтер» на території 
пострадянського простору привело до виникнення «економічного супермаркету», до якого 
Фора і належить. Основний принцип роботи мережі полягає в наданні покупцям товарів з 
мінімальною націнкою за рахунок економії на витратах. Зараз під вивіскою Фора по всій 
Україні працює 248 магазинів. 

 

Невдалий штурм. На початку 2000-х ринок роздрібної торгівлі в Україні динамічно 
розвивався, а частка цивілізованої роздрібної торгівлі продтоварами не перевищувала 6%. 
Тому темпи розвитку вражали: мережі Fozzy Group в таких тепличних умовах щорічно 
зростали в 2-3 рази за кількістю об’єктів. У грудні 2002 року компанія намагалася вийти на 
російський ринок. У Москві на вулиці Окській запустили пілотний проект – супермаркет з 
торговою площею 400 «квадратів». Але виявилося, що організувати торгівлю за кордоном і 
налагодити відносини з постачальниками набагато важче, ніж вдома. А займатися імпортом 
товарів з України заради однієї точки – невигідно. Тому вже усерпні 2003 року керівництво 
Fozzy Group вирішило закрити єдиний працюючий супермаркет Сільпо в Москві та 
призупинити проект зі створення там власної мережі з трьох магазинів, оскільки прибуток 
виявився нижчим за очікування. Місце Сільпо зайняла нова мережа Семен Семеныч, 
розвитком якої зайнялися колишні російські менеджери Сільпо на гроші власника 
приміщень Олексія Душутіна (один магазин Fozzy Group у нього купила, а два орендувала). 
Куплене приміщення продали, компанія зосередилася на розширенні мережі Фора і Сільпо 
в Україні. 

 

Нові придбання. В процесі розвитку Fozzy Group неодноразово використовувала 
злиття та поглинання для масштабування бізнесу, в тому числі – мережі Сільпо. Більшість 
угод компанія провела в «золотий» для української економіки час – в період з 2004-го по 
2008 р. У 2004 р. компанія купила 2 супермаркети Тіко-Маркет в столиці на площі Перемоги 
та на Оболоні. Це були магазини більше 1000 кв. м, тому на їх місці відкрили звичайні 
універсами Сільпо з асортиментом 6000-12000 найменувань продуктів харчування та 
супутніх товарів. Тоді учасники ринку оцінювали вартість операції приблизно в $2 млн (з 
розрахунку $1000 за квадрат). У лютому 2005-го стало відомо про угоду з поглинання 
восьми магазинів російської компанії Далпорт Сіті (торгова марка Да! Маркет). Всього у 
Далпорт Сіті було 10 магазинів в Києві і 3 – у Вінниці. Останні цікавили Fozzy Group 
найбільше, так як з’явилася можливість вийти в Вінницький регіон. На думку експертів, 
сума угоди могла скласти $3 млн. Втім, не виключено, що замість покупки мала місце 
переуступка прав оренди мережі, яка заборгувала постачальникам. Ймовірно тому подібні 
придбання не фігурують в офіційній історії Fozzy Group. Наступного року Fozzy придбала у 
банку Південний мережу з 14 магазинів Рорус в Одесі та Херсоні. Через деякий час всі вони 
пройшли ребрендинг і зараз працюють під вивіскою Сільпо. Крім магазинів, до складу 
менеджменту Fozzy перейшла значна частина ключових співробітників мережі Рорус. Тоді 
ж, у 2006-му, відбулося поглинання мережі з 12 дискаунтерів Панич, на площах яких 
незабаром відкрилися гастрономи Фора. Мережа Панич, засновником якої був Київський 
універсальний банк, налічувала п’ять об’єктів в Києві (чотири з яких мали площу близько 
300-400 кв. м, один – 2000 кв. м), магазин у Вишгороді, а також шість торгових точок в 
Маріуполі. На момент здійснення операції працювало всього чотири точки, а борги по 
кредитах перед банком становили 80 млн грн. За словами учасників ринку, Fozzy Group 
тільки переоформила на себе права оренди, а не боргові зобов’язання, тому й заперечувала 
факт покупки. В інтерв’ю ЗМІ Володимир Костельман тоді говорив, що близько 60% 
нерухомості перебуває у власності Fozzy Group і тільки 40% -це орендовані приміщення. Всі 
свої магазини розміщували в уже існуючих будівлях. 

 

Велика закупівля. Зате в 2007 р. відбулося відразу дві великі покупки Fozzy Group. У 
вересні 2007 року Fozzy Group і компанія БМ-Трейд (її кінцевий бенефіціар – литовський 
рітейлер Sanitex) уклали договір, в результаті чого понад 40 магазинів, що працювали під 
брендом Бумі-Маркет, стали до кінця 2008 р. частиною торгової мережі Фора. Загальна 
площа магазинів мережі – 24 000 кв. м в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській та 
Житомирській областях. У власність холдингу перейшли як торгові площі, так і операційна 
частина бізнесу БМ-Трейд, що дозволило компанії посилити позиції в Києві та області. 
Вартість угоди оцінювали в $30-50 млн, оскільки велика частина магазинів працювала на 
орендованих площах. Через два місяці, в листопаді 2007 року, компанія завершила операцію 
з поглинання запорізької торгової мережі КИТ (17 магазинів в Запоріжжі та 1 – в 
Бердянську). Мережа з 24 магазинів (ще 6 готувалися до відкриття в різних містах 
Запорізької області) була оцінена господарями в $30 млн. За умовами угоди, Fozzy 
встановив контроль над операційною діяльністю запорізької мережі. Крім того, холдинг 
отримав право довгострокової оренди приміщень магазинів, що включали в себе відразу 
чотири формати: магазини преміум-класу Кит-Фаворит, звичайний маркет КИТ, мінімаркет 
Хіт і cash & carry ЄвроКит. Тоді компанія Інтермаркет підрахувала, що «цивілізований 
роздріб» вже займає 33% українського роздрібного ринку. Згідно з дослідженням 
міжнародної консалтингової компанії A.T. Kearney, Україна в 2006 році зайняла 4-е місце за 
інвестиційною привабливістю для міжнародних торговельних мереж. У свою чергу 
національні торгові мережі активно розвивалися за рахунок регіонів, бо в Києві відчувався 
дефіцит торговельних площ, а конкуренція між мережами значно зросла. 

 

Розподіл конкурентів. У 2010 році Fozzy Group збільшила товарообіг своїх торгових 
мереж на 37,5% – більш ніж до 16 млрд грн. До кінця року загальна кількість магазинів у 
продуктових торгових мережах групи склала 323 точки. Не в останню чергу за рахунок 
зайняття площ, які раніше належали конкурентам. Так, в липні 2010 року на місці чотирьох 
магазинів Spar в Черкасах відкрилися точки Cільпо, завдяки угоді з переуступки прав 
оренди на магазини, склади й устаткування. У грудні 2010 року Сільпо викупив торгові 
площі 7 магазинів ЮСІ в Харкові. Приватна промислово-торговельна фірма ЮСІ об’єднувала 
8 продовольчих магазинів, 7 з яких були розташовані в Харкові і 1 – в Рівному. Сумарна 
торгова площа мережі становила близько 5000 кв. м. Магазини мережі ЮСІ працювали в 
різних форматах (торгова площа від 300 до 1200 кв. м), тому тільки частина з них змінила 
вивіску на Сільпо. У серпні 2011 року Сільпо зайняли місце трьох київських магазинів 
Rainford дніпропетровських бізнесменів Олександра Мартинова і Бориса Цейтельмана. Ще 
Rainford переуступив право оренди на сім магазинів в Запоріжжі та Дніпропетровську. 
Всього в мережі на той момент було 16 магазинів (включаючи куплені раніше точки 
«Большая ложка»). Переговори про продаж велися й з Varus, який розділив з Сільпо торгові 
точки, що лишилися. Цікаво, що перший магазин Fozzy Group спочатку працював під 
вивіскою «Партнер-Вишневий», а сам бренд «Партнер» належав Rainford, з якою працювали 
на умовах франшизи. Так колишній покупець франшизи купив свого франчайзі. Втім, 
скуповували не тільки магазини конкурентів. Вересень 2015-го ознаменувався придбанням 
за $10-16 млн магазину DIY Нова лінія площею близько 5000 кв. м. Через чотири роки, в 
2015-му, після закриття мережі супермаркетів Амстор, на їх місці відкрилися магазини 
Сільпо. В даному випадку мова не йде про поглинання або передачу прав оренди, але для 
надання максимально повної інформації про історію розвитку мережі, цей факт ми 
залишили у таблиці. Влітку 2015-го супермаркет Сільпо на 2900 кв. м відкрився в Рівному в 
ТРЦ Чайка на площах, раніше займаних магазином мережі Край, яка була виставлена 
власником, Анатолієм Юркевичем, на продаж. Роком раніше аналогічний магазин відкрився 
на місці Край в ТЦ Фестивальний на житловому масиві Троєщина в Києві. Також Сільпо 
активно поглинав майданчики Фуршет в торгових центрах Києва, наприклад, в ТЦ 
Гуллівер. У жовтні 2015 року було відкрито Сільпо на Оболоні, де раніше розташовувався 
преміум-супермаркет мережі Маленький Принц (до цього називався Delight) компанії Іллі 
Грінберга. У вересні 2017 року було відкрито 240-й за рахунком Сільпо. Цей магазин на 
1300 кв. м з’явився в Києві на місці, де понад десять років працював супермаркет мережі 
West Line, яка в 2016-му остаточно пішла зі сфери роздрібної торгівлі. Після чого рітейлер 

зосередився на оновленні вже існуючих об’єктів, підвищенні ефективності бізнесу й 
органічному розвитку в нових локаціях, в тому числі в ТРЦ, що відкриваються. Інформації 
про нові або майбутні операції поки що немає, але напевно власники групи придивляються 
до привабливих об’єктів, в тому числі й працюючих мереж. Посилення конкуренції та брак 
майданчиків посилюють боротьбу за доступні площі, тому можна очікувати появи нових 
Сільпо замість менш щасливих суперників. 

 

З’їли і переварили. Методика інтеграції нових магазинів в мережу Сільпо виглядає 
приблизно так: створюються робочі групи по кожному об’єкту. Первісне їх завдання – 
визначити формат магазину, який буде розміщений в купленому або орендованому 
приміщенні, а також мережі, до якої увійде дана точка (Сільпо, Фора і т.д.). Виходячи із 
прийнятого рішення визначається обсяг робіт (ремонт, розміщення обладнання) і 
складається план реструктуризації управління (якщо це вже діючий магазин). Успішний 
досвід окремих регіонів впроваджується по всій мережі. Робота магазинів порівнюється за 
різними показниками. Наприклад, якщо в магазині працює 100 осіб, а в іншому з такими ж 
показниками тільки 20, то потрібно працювати так, як працюють в другому регіоні. І так 
далі, по всіх сферах і напрямках. 

Читати повністю >>>                                                                                     © Симоненко Константин 
За матеріалами rau.ua 

VolWest Group открыла в апреле  
12 магазинов 

17.05.2019 

Инвестиционная группа VolWest Group открыла в апреле 12 магазинов: 4 
магазина сети SPAR и 8 магазинов «Наш Край». Это самое большое количество 
торговых заведений, открытых в течение месяца в 2019 году.  

Все торговые заведения работают по системе франчайзинга. Торговые заведения 
«Наш Край» были открыты пгт. Черняхов (Житомирская обл.), городах Гадяч (Полтавская 
обл.), Богуслав (Киевская обл.) Херсон (Херсонская обл.), Яблонев (Ивано-Франковская 
обл.), Днепр (Днепропетровская обл.), Рожнов (Ивано-Франковская обл.),Лукавцы 
(Черновицкая обл.), Пгт. Лиманское (Одесская обл.). Магазины сети SPAR начали работу во 
Львове (2 магазина), Черновцах (1 магазин) и Хмельницком (1 магазин). Инвестиционная 
группа VolWest Group успешно работает на рынке франчайзинга с 2002 года. Ей 
принадлежит управление двумя сетями супермаркетов в Украине - сеть «Наш Край» и 
международная сеть SPAR. Сеть «Наш Край» была основана в 2002 году и является одним из 
основных франчайзеров в сфере ритейла. С международной компанией SPAR International 
инвестиционная группа VolWest Group подписала соглашение о сотрудничестве и развитие 
сети по системе франчайзинга в Украине в 2017 году. С даты подписания уже открыто 24 
магазина, один из которых - первый в Украине EUROSPAR в г.. Винница. 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 

 

Без посередників: власний імпорт Metro Cash&Carry Ukraine 
забезпечує 10% обороту мережі 

17.05.2019 

При цьому компанія збирається й надалі збільшувати частку товарів, 
що закуповуються безпосередньо у виробників, та імпортуються в Україну 
без участі дистриб’юторів. 

Про це на презентації нового продукту власного імпорту Metro Cash & Carry Ukraine – 
преміального шампанського французького виробника Vranker-Pommery Monopole Group – 
повідомила комерційний директор компанії Олена Вдовиченко. Як зазначила топ-
менеджер, товари, що закуповуються безпосередньо у виробників та імпортуються в 
Україну без посередників, приносять рітейлеру приблизно 10% виручки в країні. При цьому 
всього 4 роки тому цей показник становив 4%, збільшившись за цей час в два з половиною 
рази. Точну кількість SKU вОлена назвати не змогла, але уточнила, що товари власного 
імпорту Metro Cash&Carry Ukraine присутні у всіх продуктових категоріях, причому в деяких 
вони становлять понад 50%. «В першу чергу, мова йде про товари, які в Україні не 
виробляються, і не мають аналогів, – додала Олена Вдовиченко. – У таких випадках наші 
команди закупівельників налагоджують прямі контакти з виробниками, щоб гарантувати 
клієнтам максимальний вибір якісного товару по найменш можливим цінам». Топ-
менеджер конкретизує, що серед товарних категорій власного імпорту Metro Cash&Carry 
Ukraine є багато non-food товарів, а також продукти харчування: фрукти, овочі, риба тощо. А 
серед категорії «вина та шампанське» частка власного імпорту досягає 60%. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 

В 2019 году продуктовая сеть "Фуршет"  
закроет 12−13 магазинов 

24.05.2019 

О закрытии 11-12 магазинов до конца года рассказал совдалец  
"Фуршет" Игорь Баленко изданию "Новое время". Об этом сообщаетслужба 
новостей онлайн издания retailers.ua 

Он пояснил, что компания от наименее рентабельных магазинов. На конец 2018 года 
сеть насчитывала 66 магазинов, а на конец марта этого года уже 64 торговых точек, следует 
из данных GT Partners Ukraine. «Мы закроем все магазины, которые расположены далеко от 
наших логистических центров. Затраты на логистику очень высокие и могут доходить до 
10% от стоимости товара. В тоже же время наценка на некоторых продуктах составляет 5%. 
Зачем возить продукцию за 500−600 км в убыток», — говорит Игорь Баленко. Сеть 
планирует развиваться в Киеве, Киевской области и на западной Украине. После 
завершения оптимизации сети ритейлер планирует приступить к модернизации 
магазинов. Сумма инвестиций в ремонт каждой торговой точки составит около $ 500 000. 
Игорь Баленко не уточнил в какие сроки будет проведена модернизация. Зная количество 
магазинов на конец года и число планируемых к закрытию можно подсчитать, что общая 
сумма затрат на модернизацию составит $27-27,5 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 

В Днепре становится все меньше  
«Сільпо» 

24.05.2019 

Как стало известно порталу All Retail, с 15 мая текущего года в г. 
Днепре по просп. Дмитрия Яворницкого, 105 прекратил свою деятельность 
супермаркет «Сільпо».  

О закрытии торговой точки свидетельствуют и фотографии, сделанные снаружи и 
внутри объекта (размещенные в онлайн-СМИ), а также тот факт,  что данная локация уже 
отсутствует на официальном сайте сети «Сільпо». При этом, информация о реальных 
причинах закрытия ритейлером этого обьекта пока остается неизвестной. Отметим, что 
коммерческое помещение по просп. Дмитрия Яворницкого, 105 официально будет работать 
до 31.05.2019 г, а имеющиеся здесь арендаторы вскоре переедут по новым адресам. Как 
сообщалось ранее, компания Fozzy Group готовит запуск объекта сети «Сільпо» в 
областном центре Волыни в конце третьего квартала 2019 г. Торговая сеть «Сільпо» - одна 
из крупнейших национальных сетей продуктового ритейла Украины. «Сільпо» - это 
магазин самообслуживания, ассортимент которого насчитывает до 35 000 наименований 
продуктов питания и сопутствующих товаров в зависимости от размера торговой площади. 
Сеть предлагает только качественные товары собственных торговых марок и собственного 
импорта. По состоянию на 01.05.2019 сеть «Сільпо» насчитывает 244 супермаркета. 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 

Читайте также: Сільпо закрывает на реконструкцию 
один из самых успешных киевских магазинов >>> 

https://rau.ua/novyni/silpo-poglotyla-torgovaya-set/
http://allretail.ua/news/60249/
https://rau.ua/novyni/metro-cash-carry-ukraine-3/
https://retailers.ua/news/menedjment/9056-v-2019-godu-produktovaya-set-furshet-zakroet-1213-magazinov-i-zaymetsya-modernizatsiey-ostavshihsya-zatrativ-na-eto-okolo-27-mln
http://allretail.ua/news/60270/
http://allretail.ua/news/60270/
http://allretail.ua/news/60350/
http://allretail.ua/news/60352/
http://allretail.ua/news/60352/
http://www.volwestgroup.com/ru/page/view/1
http://www.metro.ua/
http://furshet.ua/
http://silpo.ua/ua/
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Компания «Брокард-Украина» открыла  
первый магазин Kiehl 

22.05.2019 

В одесском ТЦ «Европа» прошло открытие первого в городе магазина 
Kiehl's – культового бренда с аптечным прошлым из самого сердца Нью-
Йорка, который в Украине развивает компания «Брокард-Украина».  

Магазин расположился на улице Дерибасовской, 21. В фирменном бутике клиенты 
могут пройти бесплатную диагностику состояния кожи, получить профессиональную 
консультацию от экспертов и пробники культовых средств в подарок. Аптечный бренд из 
Нью-Йорка комбинирует классические рецепты с инновационными технологиями, 
используя при этом ингредиенты натурального происхождения. Ассортимент состоит из 
разнообразных средств по уходу для женщин и мужчин, детской линии, а также ухода за 
телом и волосами. Культура Kiehl’s и ориентированный на клиента подход всегда лежали в 
основе каждого продукта бренда на протяжении всей его 168-летней истории. Kiehl’s не 
только тщательно изучает ингредиенты и тестирует безопасность формул, но и уделяет 
большое внимание индивидуальному оформлению магазинов – его адаптируют к 
потребностям клиентов каждой страны. Kiehl’s всегда предоставляет клиентам 
исключительный сервис, внимание и заботу – специалисты Kiehl’s профессионально 
разбираются в ингредиентах косметических средств и могут подобрать 
персонализированную программу ухода за кожей и волосами, которая будет 
соответствовать индивидуальным потребностям клиента. Магазины Kieh'l в Украине 
работают в ТРЦ Gulliver (Киев), ТЦ «Европа» (Одесса), а также в формате shop-in-shop в 
магазинах BROCARD в ТРЦ Ocean Plaza (Киев) и ТРЦ «Мост сити» (Днепр). 

Читать полностью >>> 
По материалам trademaster.ua 

 
Мережа магазинів КОСМО стала членом  

Асоціації рітейлерів України 
23.05.2019 

Один з найбільших гравців у сегменті drogerie в Україні – КОСМО – 
приєднався до профільного об’єднання гравців ринку роздрібної торгівлі. 
Про це повідомляє служба новин порталу rau.ua 

Магазини КОСМО відповідають європейському формату drogerie, що передбачає 
наявність усієї продукції першої необхідності для дому, краси та здоров’я. Так, у магазинах 
КОСМО на вибір покупців представлено найширший асортимент косметики й товарів для 
догляду за тілом, продукції для здорового способу життя й сімейного затишку, побутової 
хімії, парфумерії, товарів для мам і немовлят, товарів категорії wellness (ароматичні олії, 
солі, SPA) та безліч іншої корисної продукції від провідних українських виробників і 
найкращих світових брендів. Кількість торгових об’єктів на території України: 108. 
Кількість співробітників в компанії: 1200. Керівництво та колектив RAU вітають вступ 
КОСМО в Асоціацію і сподіваються на довгу, успішну та взаємовигідну співпрацю. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Ритейлер корейской косметики ISEI выходит  

с новым позиционированием 
24.05.2019 

ISEI, крупнейший ритейлер корейской косметики, обновил 
позиционирование и запускает коммуникационную кампанию «Твої бьюті 
запити реальні!». Ануш Товмасян, СЕО сети ISEI:  

«Мы были первопроходцами: вышли на массовый рынок Украины, когда Китай-
Корея-Япония смешивались у покупателя в одно. Сейчас, конечно, корейская косметика в 
тренде и продается повсюду. Но за это время мы наработали экспертизу и знание этого 
продукта. И хотим идти дальше — говорить о сохранении красоты, молодости, активности, 
невзирая на возраст и доход. В этом — новая миссия компании». В обещании, которое 
сформулировала компания, «ISEI — Твої бьюті запити реальні!», каждое слово несет свой 
смысл.   «Твої» — потому что ISEI, как пионер рынка корейской косметики и ухода, глубоко 
знает продукт и способен подобрать средство под индивидуальные потребности каждого 
покупателя. «Бьюті» отражает продуктовую категорию, в которой работает ISEI: уход за 
телом, лицом, декоративная косметика, гигиена, уход за домом. «Запити реальні» означает, 
что компания готова ответить на любой запрос. ISEI инвестирует в развитие экспертности 
всех членов команды, как в офисе, так и в магазинах, чтобы приставка «консультант» к 
позиции «продавец» не была формальностью. «Когда мы совершаем покупки, нам 
внутренне хочется найти продукт, который сразу удовлетворит все запросы. Особенно если 
речь идет о бьюти. Такие запросы на первый взгляд могут казаться нереальными, но мы 
должны по максимуму их удовлетворить. И тогда счастливые покупатели будут 
возвращаться снова и снова», — говорит Николай Гавриленко, маркетинг-директор сети 
ISEI. Отдельный элемент обновлённого бренда — коралловый цвет. На нем  построен 
дизайн большинства магазинов. 

Читать полностью >>> 
По материалам trademaster.ua 
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В Киеве открылась первая  
инновационная аптека 

24.05.2019 

Теперь покупка в аптеке станет намного удобнее. 26 апреля в Киеве 
открылась инновационная  EXPRESS PHARM – аптека, которая живет в ритме 
большого города. 

EXPRESS PHARM удачно объединила и предлагает посетителям, как последние 
технологические инновации, так и традиции классической фармацевтической экспертизы. 
Кроме удобных технологических новинок в обслуживании, которые максимально ускоряют 
и облегчают процесс покупки, каждый клиент имеет возможность получить подробную 
консультацию квалифицированного провизора и приобрести исключительно 
лицензированные препараты. Геннадий Карлинский, директор по маркетингу: «Особое 
внимание в EXPRESS PHARM уделено путешествию покупателя (customer journey). Наша 
цель – сопровождать клиента от момента возникновения потребности, предложить 
удобный оптимальный именно для него путь выбора, сравнения и логистики необходимых 
препаратов. Комплексное удовлетворение запроса клиента, фармацевтическая экспертиза, 
комфорт покупки и сервис выше ожидания должны сформировать впечатляющий 
клиентский опыт. Такой опыт, который побуждает посетителя возвращаться к своему 
любимому бренду, уверенно полагаться на его экспертизу и вызывает впечатления, 
которыми хочется поделиться с близкими или в социальных сетях». Понимая потребности 
современного человека и ориентируясь на лучшие мировые практики обслуживания 
клиентов, EXPRESS PHARM первой среди розничных аптечных сетей Украины предлагает 
посетителям ряд услуг, которые облегчают и ускоряют процесс выбор… 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 
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ДП "Адидас" открывает новые 
магазины в Киеве 

15.05.2019 

Компания "Адидас" открывает новые магазины в Киеве ДП "Адидас-
Украина" арендовало 600 кв. м площадей под два магазина в строящемся в 
Дарницком районе столицы ТРЦ River Mall  

Как сообщили в пресс-службе ТРЦ River Mall, площадь магазина Аdidas составит 
почти 412 кв. м, магазина Reebok - 186 кв. м. Оба магазина откроются в новых для Украины 
концепциях: дизайн торговой точки Adidas будет оформлен в соответствии с концепцией 
Stadium, а Reebok – в новой для Европы концепции FitHib 2.0. Объекты разместятся на 
втором этаже ТРЦ River Mall, в зоне спортивных товаров и панорамных лифтов. 
"Ассортимент магазинов будет представлен современной спортивной одеждой для занятий 
профессиональным спортом и активного отдыха, всего – более 300 позиций", - 
прокомментировали в компании. ДП "Адидас-Украина" основано в 1996 году, занимается 
продажей товаров для спорта. Собственником компании является Adidas AG (Германия). … 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

В Україні розпочала роботу нова мережа магазинів  
дитячих товарів – Babyshop 

16.05.2019 

Що являє собою нова мережа дитячих товарів Babyshop, які 
нововведення та інновації реалізовані в її магазинах та як компанія буде 
масштабувати проект. Про це пише rau.ua 

 «Перші магазини мережі відкрилися в київському ТЦ Олімпійський і хмельницькому 
ТРЦ Оазис. Ще один торговий об’єкт почав роботу в лютому цього року в одеському ТРЦ 
City Center», – каже Таїсія Литовченко, директор компанії Retail&Development Advisor, яка 
займалася пошуками оптимальної локації для проекту. Як розповіли RAU представники 
компанії, каталізатором запуску формату Babyshop стала зміна споживчих вподобань і 
прагнення компанії відповідати очікуванням клієнтів. Поведінка споживачів швидко 
змінюється, ми конкуруємо не просто з іншими магазинами дитячих товарів, але і в цілому 
боремося за частку у витратах сімей, за їх час і увагу. Саме тому формат Babyshop пропонує 
максимальну кількість рішень для сімей з дітьми, і оптимальний набір брендів… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 

В ТРЦ Dream Town откроется крупнейший  
в Киеве магазин House 

22.05.2019 

Польская fashion-группа LPP откроет крупнейший в столице 
торговый объект сети House в торгово-развлекательном центре Dream 
Town. Об этом сообщает издание rau.ua 

С открытием нового магазина сеть House в Украине вырастет до 20 торговых точек. 
Напомним, бренд House, созданный в 1997 г., был одним из первых польских торговых 
марок в сегменте street wear. Он предлагает одежду для мужчин и женщин от спортивного 
стиля и городского casual, до классики и модного стиля винтаж. Отметим, что кроме сети 
House группа LPP в Украине также развивает fashion-бренды Reserved, Mohito, Cropp и 
Sinsay. Польская LРP S.A. была создана в 1995 г., а первый магазин (Reserved) открыла в 
2000 г. По состоянию на февраль 2018 г. компания управляла более 1700 магазинами в 18 
странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока. В Украине сети LРP 
развивает дочернее предприятие «ЛПП Украина». Первый магазин ритейлера в стране 
открылся в 2003 году, а сейчас это одна из крупнейших fashion-компаний в Украине по 
количеству магазинов и товарообороту. По состоянию на начало 2018-го сеть LPP в стране 
насчитывала 88 торговых точек общей площадью около 49 000 кв. м. 

Читать полностью >>> 
По материалам rau.ua 

 

Шведи йдуть в регіони: H&M веде переговори про відкриття 
в ТРЦ Караван в Харкові та Дніпрі – ЗМІ 

23.05.2019 

Група DCH, яка належить бізнесмену Олександру Ярославському й 
управляє трьома ТРЦ Караван в Харкові, Дніпрі та Києві, сподівається 
залучити шведський бренд H&M в свої комплекси. 

Генеральний директор DCH I&RE Данило Владов розповів, що компанія веде 
переговори зі шведським рітейлером H&M про відкриття магазинів в регіональних 
торгово-розважальних центрах Караван в Харкові та Дніпрі. За його словами, в київський 
Караван H&M залучати недоцільно, так як об’єкт поетапно буде переформатовано в аутлет-
центр. “Бренд H&M в форматі аутлет не входить. На даний момент їм не потрібен цей 
формат, та й як такого його у них немає. З ними ведуться переговори, і, думаю, вони зайдуть 
в наші регіональні проекти в Харкові та Дніпрі”, – прокоментував топ-менеджер. Нагадаємо, 
H&M тривалий час був одним з найбільш очікуваних в Україні брендів. Після декількох 
років роздумів, рітейлер 18 серпня 2018 року відкрив перший магазин в нашій країні в 
київському ТРЦ Lavina Mall. За два місяці, 18 жовтня, друга торгова точка бренду почала 
роботу в столичному ж ТРЦ SkyMall. Про подальші плани з розвитку керівництво 
українського підрозділу шведської групи тоді вважало за краще промовчати. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
В 2018 году омниканальные продажи Intertop выросли в 4 раза.  

За счет чего компании это удалось? 
24.05.2019 

В 2018 году количество клиентов Inertop зашедших на сайт перед 
походом в кирпичный магазин сети составило более 80%, тогда как еще 
пять лет назад их было 50-60%.  

И если онлайн продажи в прошлом году выросли на 122%, то омниканальные - в 4 
раза. Об этом рассказала директор по маркетингу Intertop Валерия Толочина на iForume. 
Приводим пересказ ее выступления. Омниканальность выросла по нескольким причинам. 
Одна из них - добавление единого стока. Это когда клиент, который пришел в магазин, к 
примеру, в Житомире и получает ассортимент всей сети - это 5 млн SKU, а не только тот 
который представлен на полках. Товар он может выбрать на инфо-стойках размещенных 
внутри торговых точек. При этом заказ может быть доставлен как со склада, так и с других 
магазинов. Выбирается кратчайший путь. Больше 98% заказов Intertop доставляет в 
течение 1-2 дней. Чем больше ассортимент, тем сложней выбрать товар. В прошлом году в 
нашем интернет-магазине запустили сервис по подбору look-а. За первые пять дней было 
сделано больше 150 000 look-ов, из них больше 50% - переходы в корзину. Второй год 
компания открывает небольшие магазины Intertop площадью 150 кв.м. в городах, где не 
выгодно открывать торговые точки на 500 кв.м. В таких магазинах 50-60% товара 
продается благодаря омниканальности. Эффект ROPO (Research online, purchase offline — 
«ищи онлайн, покупай офлайн» - Ред.) Вместе с Google и нашим агентством провели анализ 
данных. Выгрузили 83 000 офлайновых транзакций за определенный период. … 

Читать полностью >>>                                                                                     © Людмила Будина 
По материалам retailers.ua 
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COMFY став членом Асоціації  
рітейлерів України 

15.05.2019 

Одна з найбільших мереж магазинів техніки та електроніки в Україні 
COMFY приєдналася до профільного об’єднання гравців ринку роздрібної 
торгівлі. Про це пише rau.ua 

COMFY – перший омніканальний рітейлер в Україні, лідер по ефективності в галузі. 
Компанія заснована в 2005 р. Штаб-квартира знаходиться в місті Дніпро. Станом на травень 
2019 р. мережа представлена 95-ма магазинами сучасного формату в 58-ми містах України. 
У компанії працює більше 3500 співробітників. Керівництво та колектив RAU вітають вступ 
COMFY в Асоціацію і сподіваються на довгу, успішну та взаємовигідну співпрацю. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Фокстрот внес в бюджет Украины более  

655 миллионов гривен 
20.05.2019 

В 2018 году предприятия торговой сети Фокстрот внесли в 
государственный бюджет Украины 655 665 164,06 грн. Об этом сообщает 
TradeMaster.UA з посиланням на пресс-релиз компании.  

Разница между 2017 и 2018 годом – 22,6%, с позитивной динамикой. В Фокстроте 
считают, что сознательная уплата налогов – параметры законопослушного бренда. Кроме 
того, деньги, которые ГКФ вкладывает в бюджет, - прямая инвестиция в развитие 
экономики и благополучие украинцев. Эксперты образовательного проекта «Цена 
государства», партнерами которого в 2018 году стала Группа компаний Фокстрот, 
подсчитали, на что можно потратить деньги, внесенные в государственный бюджет. 
Например, за эти средства можно купить 300 полностью укомплектованных автомобилей 
Скорой помощи ( тип В). Или за эти деньги можно целый год обучать на бюджете 18 тысяч 
студентов в учебных заведениях III-IV уровня аккредитации (ВУЗы). Исполнительный 
директор сети Фокстрот Вячеслав Поврозник прокомментировал статистику так: «Как 
компания с внедренной в стратегию развития социальной ответственностью, Фокстрот 
принципиально выполняет свои налоговые обязательства…. 

Читать полностью >>> 
По материалам trademaster.ua 
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Украинская сеть датского бренда JYSK  
открывает 50-ый магазин 

23.05.2019 

В киевском ТРЦ Dream Town 30 мая начнет работу 50-ый магазин 
датской сети JYSK в Украине в формате 3.0. Об этом сообщает служба 
новостей он-лайн издания allretail.ua 

По словам кантри-менеджера JYSK Евгения Иваницы, это открытие символизирует 
новый этап развития, ведь в планах удвоить количество магазинов за следующие четыре 
финансовых года. Магазин будет размещён на 1-м этаже торгового центра и займет 
площадь 1 179 кв. м. Широкий ассортимент магазина способен удовлетворить потребности 
самых взыскательных покупателей: здесь можно будет подобрать мебель для дома и сада в 
лаконичном скандинавском стиле, разнообразный декор, а также товары для сна: матрасы, 
подушки, одеяла, постельное белье. В магазине также будут представлены товары летнего 
сезона, среди которых уличные зонты, шезлонги, павильоны, мебель для отдыха под 
открытым небом и др. Любой из покупателей также сможет воспользоваться 
преимуществами сервиса сети, среди которых гарантия цены в течение месяца, услуга 
«Закажи и забери» и возврат товара без ограничения. … 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 
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Владислав Чечеткин: Rozetka - это  
очень большое медиа 

24.05.2019 

На iForum 2019 СЕО и основатель интернет-магазина Rozetka 
рассказал о трендах e-commerce, влиянии контента на прибыль, стоимости 
и планах компании. Об этомпишет biz.liga.net 

 

"Люди, которые изменили мир", - так озаглавили организаторы iForum 2019 
публичное интервью одного из топ-спикеров этого года - Владислава Чечеткина, СЕО и 
основателя интернет-магазина Rozetka. Интервью Чечеткина совпало по времени с 
выступлением президента Владимира Зеленского, который занял соседний павильон и 
перебрал на себя основное внимание публики. "Я так понимаю, тут собрались 25%", - 
пошутил Чечеткин, выходя на сцену. В зале ответили смехом и аплодисментами. LIGA.net 
записала интервью Чечеткина и выбрала самое интересное.  

 

О финансовых показателях, стоимости компании и выходе на IPO: Rozetka - 
непубличная компания, оценить, сколько она стоит – невозможно. Нужно понимать, что мы 
находимся в Украине и наша реальность сильно на нас давит. Наверное, если бы мы с 
нашими показателями были не в Украине, а, например, в Польше, оценки стоимости 
компании были бы в несколько раз выше – больше 1 милрд. Выход на биржу – один из 
вариантов развития. Но сказать, что это есть в планах, я не могу. У нас в партнерах есть 
Horizon. Конечно, для них сделать Rozetka публичной компанией - хорошее решение. 

 

О роли контента и завоевании аудитории: В штате Rozetka созданием контента 
занимается большая команда. Есть люди, которые креативят: снимают обзоры, фотографи-
руют, делают сравнения. Их порядка 60 человек. Есть большой отдел, который состоит из 
сотен человек, которые занимаются более механической работой: заведением карточки 
товара, описанием продукта. Еще в 2007 году я говорил, что в моем бизнесе контент – 
король. И это понятно – мы можем продать только то, что описали и сфотографировали и 
представили для просмотра на вашем гаджете. Создавая качественный контент, мы, во-
первых, можем больше продать, во-вторых – снижаем риски возврата. У нас - до 15% 
возвратов по одежде. Это очень низкая цифра для одежников. Мы очень большое медиа. 
Мы вкладываем в производство контента сильно больше денег, чем другие отраслевые 
медиа, специализирующиеся на электронике. С помощью контента мы влияем на умы 
наших покупателей. Он позволяет нам продавать. Это первая и последняя точка 
взаимодействия с нашим потенциальным покупателем. Нет контента, что он будет 
покупать? Это все ради конверсии. С хорошим контентом мы получаем SЕО трафик и 
прямые заходы. Сейчас Rozetka превратилась в энциклопедиею покупателей. …   

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.liga.net 
 

 ПОСЛУГИ B2C 

 CABARE & CATERING (ІНДУСТРІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ) 
 

 
 

Пищевая цепочка. Почему десятки ресторанов в Киеве  
выставлены на продажу 

11.05.2019 

Количество желающих продать свой ресторан в Киеве выросло в 
несколько раз. Об этом рассказала НВ Бизнес генеральный директор 
компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова.  

 

«Два года назад ко мне обращались владельцы одного-двух заведений в месяц с 
предложением продать их актив. А за март и апрель этого года я получила около 40 
подобных предложений», - говорит Ольга Насонова. И добавляет, что обращаются 
представители кофеен, пиццерий и ресторанов. Такой тренд может стать следствием 
бурного развития ресторанного рынка, который наблюдался в прошлом году. 

 

Объявления на любой вкус. Информацию о продаже ресторанов можно найти даже 
на сайтах бесплатных объявлений. По информации OLX, кафе в здании ЗАГСа Деснянского 
района площадью 450 кв м можно купить за $200 000. Загородный комплекс в селе 
Красиловка (Броварское направление) с банкетным залом и отдельными домиками на 
территории — за $65 000. Ресторан-кальянная в подвале на Пушкинской улице площадью 
132 кв м продается за $180 000 (без оборудования) или за $200 000 (с оборудованием). 
Самым дорогим активом, который обнаружил журналист НВ Бизнес, стал ресторан в 
районе станции метро Шулявская с новым ремонтом и полным комплектом оборудования. 
Его стоимость составляет $550 000. Среди потенциальных покупателей таких объектов - 
сетевые заведения. "Владельцы помещений, которые мы рассматриваем для открытия 
нашего ресторана, довольно часто предлагают нам его арендовать исключительно с 
оборудованием от предыдущего заведения вплоть до посуды и столовых приборов. Если 
потенциал помещения оправдывает дополнительные затраты на выкуп имущества 
предыдущего арендатора, то мы можем согласиться. Некоторое оборудование можно 
использовать, а то что не подошло — продаем, что то списываем и утилизируем», — 
рассказывает генеральный директор сети Сушия Антон Ходысько. Но договориться о цене 
выкупа, говорит эксперт, довольно непросто и нередко сеть отказывается от подобных 
предложений. Большинство ресторанов, которые выставляются на продажу, убыточны, 
признает совладелец сети Pesto Café Дмитрий Погребицкий. «Крайне редко удается 
изменить его работу и получать доход. Чаще всего приходится переделывать все — от 
концепции, меню и до отделки зала», — говорит бизнесмен. В этом случае ресторатор 
тратит деньги и на демонтаж перед ремонтом.   

 

Рестораны будут закрываться. Массовая продажа ресторанов — прогнозируемая 
тенденция, признает Ольга Насонова. В прошлом году инвесторы открыли в Киеве 
рекордное количество заведений общественного питания — 265, а их общее количество в 
столице выросло до 1800, подсчитали в Ресторанном консалтинге. Ажиотаж связан с 
невысоким порогом вхождения в бизнес — открыть заведение можно при бюджете в $200 
000, быстрым возвратом инвестиций и «модой на ресторанный бизнес». Вернуть вложения 
за два года действительно можно, соглашается Дмитрий Погребицкий. «Но для этого надо 
не допустить ошибок — создать правильную концепцию, выстроить грамотную работу и 
держать качество», — говорит эксперт. А добиться этого удается единицам. Из десяти 
новых ресторанов, говорит Погребицкий, успеха удается добиться не более чем трем. 
Остальные либо плохо работают, либо закрываются. Начинающие рестораторы делают 
несколько типичных ошибок. Главные среди них — неправильное месторасположение и 
неверно выбранная концепция, говорит Ольга Насонова. Например, элитный ресторан 
французской кухни может оказаться невостребованным на Борщаговке или на Троещине. 
«Многие новички создают заведения только по своему вкусу и вводят в меню свои 
любимые блюда и напитки. Потом оказывается, что вкусы собственников гости не 
разделяют», — говорит она. Проблемы могут возникать и с арендодателями. «Если в 
договоре не прописана фиксированная сумма аренды за помещение, то ее могут повысить. 
Работа ресторана становится нерентабельной, и он закрывается», — рассказывает 
директор сети Шоколадница Вадим Высочин.  Рестораны закрываются, поскольку теряют 
свою актуальность, говорит совладелец ресторанного холдинга !Fest Андрей Худо. В такой 
ситуации, говорит эксперт, не поможет маркетинг в широком понимании этого слова. 
Огромная ошибка, которую совершают 90% молодых рестораторов, это подмена понятий 
«маркетинг» и «реклама», добавляет ресторатор Дмитрий Борисов. По его словам, когда 
ресторан открывают без четкого понимания продукта и его ценности, когда инвестируют в 
интерьер, а в последнюю очередь думают про меню, когда не налажен сервис, а сам 
собственник не знает, почему в его ресторан должен прийти гость... «Тогда начинается 
паника, и ресторатору кажется, что все дело в том, что "просто мало рекламы". Наступает 
время хаотичных действий - от массового промо в социальных сетях до раздачи флаеров 
или рекламы на радио, у кого на сколько хватит бюджета. Но на самом деле все проще. Про 
мои рестораны часто говорят, "что это все маркетинг". Я уточняю: «Потому что маркетинг - 
это все». То есть это продукт (еда, сервис и скорость выдачи блюда), цена (которая будет 
мотивом прийти, создаст ощущение выгодной сделки у гостя), это место, люди и, в 
последнюю очередь, продвижение в классическом понимании. Как работать с аудиторией? 
Нужно создать продукт, в который она влюбится. А счастливые гости с помощью 
современных технологий, сторис и стримов, обеспечат такую рекламу, которой позавидует 
любое агентство», — говорит Борисов. Инвестор готов ждать три-четыре месяца и если не 
получает доход, то начинает нервничать, говорит Ольга Насонова. «Некоторые сдаются 
через год. И тогда на людей страшно смотреть — они дергаются, поскольку понимают, 
сколько денег потратили. Чтобы выручить хоть что-то они и выставляют ресторан на 
продажу», — говорит Насонова. Как правило, инвесторы готовы приобретать заведения за 
30-50% от его реальной стоимости. Но только те, которые находятся в очень удачном 
месте. Остальные распродают свое оборудование и закрываются. Ольга Насонова 
прогнозирует, что в этом году с карты Киева исчезнет не менее 100 заведений 
общественного питания. 

 

Читать полностью >>>                                                                               © Александра Некращук 
По материалам biz.nv.ua 
 

 

Олександр Савілов, Salateira: Демократичний  
кейтеринг для івентів 

15.05.2019 

CEO і керуючий партнер fast-healthy мережі Salateira Олександр 
Савілов про принципи доставки, послугу кейтерингу, закриття ресторану в 
Іспанії і майбутній флагман. 

Власники української мережі ресторанів Salateira не бояться експериментів – 
експансія на зарубіжні ринки, салати-трансформери, сервіс миттєвого зворотнього зв’язку 
клієнтів з директором, успішна франшиза. Ці та інші «інгредієнти» в сумі зробили мережу 
лідером серед мережевих операторів здорового харчування в Україні. У найближчих планах 
компанії – поліпшення сервісу, скорочення часу обслуговування в ресторанах, запуск 
служби доставки готових страв, просування демократичних послуг кейтерингу. Ще одним 
проектом в мережі називають відкриття флагмана під кодовою назвою «Salateira 2.0». Як 
будуть реалізовані нові проекти, що відбувається з вже існуючими, які тренди на 
ресторанному ринку і чому закрився заклад в Іспанії, RAU розповів CEO і керуючий партнер 
fast–healthy мережі Salateira Олександр Савілов. 

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

 

https://rau.ua/novyni/comfy-rau/
https://trademaster.ua/news/22019
http://allretail.ua/news/60336/
https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/vladislav-chechetkin-pochemu-rozetka---eto-ochen-bolshoe-media
https://biz.nv.ua/markets/biznes-v-ukraine-pochemu-restoratory-massovo-prodayut-zavedeniya-50020505.html
https://rau.ua/novyni/aleksandr-savylov-salateira/
http://comfy.ua/
https://www.foxtrot.com.ua/
http://jysk.ua/
http://rozetka.com.ua/
http://salateira.ua/
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Амфітеатр, басейн, фуд-корт: у Києві відкривається  
оновлений «Зелений театр» 

17.05.2019 

«Зелений театр» на Парковій дорозі відкриють 17 травня. Заклад 
працюватиме за новою концепцією. Як повідомляють організатори, вечірка 
з нагоди відкриття «Зеленого театру» триватиме два дні. 

Хедлайнером першого дня стане американський діджей та продюсер BORGEOUS. 
Другого дня гостей чекатимуть дует Digitalism і легенда електронної сцени Marc Romboy. 
Нагадаємо, що у минулому році «Зелений театр» відновив свою роботу після 4 років 
перерви. У сезоні 2019 року організатори обіцяють багато змін на локації. Зокрема, 
працюватимуть дві сцени. Зона амфітеатру зможе розмістити 1500-2000 людей, а у форматі 
фан-зони – 3000. Окрім того, тут з’явиться зона басейну із патіо, а також сучасний фуд-корт. 
Із червня локація поповниться великим екраном, де будуть транслюватися фільми, які 
зможуть відвідувати кияни та гості столиці. «Я пишаюся цим проектом і вірю у його 
потенціал. І я радий, що у його потенціал повірила міська влада», – розповів засновник 
Дмитро Сидоренко. Він додав, що проект реалізовано за підтримки Департаменту культури 
КМДА. «Зелений театр» – культове місця для Києва. Він був побудований на схилах Дніпра у 
1949 році. Елементом театру є одна з двох тюремних стін колишньої військової споруди XIX 
століття Нової Печерської фортеці.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 

 
Владельцы львовской "Криївки" открыли  

кофейный хаб в Никарагуа 
21.05.2019 

Львовский "эмоциональный холдинг" !FEST, владеющий рестораном 
"Криївка" открыл кофейный хаб в Никарагуа. Об этом сообщил 
соучредитель холдинга Андрей Худо в интервью ЭП. 

"Сейчас у нас работает полноценный кофейный хаб с лабораторией в Никарагуа. 
Наши специалисты контрактуют нам кофе, открыли там даже собственную кофейню La 
Tostaderia и отель Estrela", - сказал Худо. "Встретились с "донами" - латиноамериканскими 
фермерами. Начали путешествие в Сальвадоре, потом поехали в Гватемалу, Гондурас и 
закончили в Никарагуа. С фермерами важно не просто познакомиться, но и установить 
доверие, что является ключевым в бизнесе", - рассказал он. Фермерам дарили по бутылке 
Пьяной вишни из львовской мастерской, на что те отвечали кофейным ликером 
Тимошенко. "Но это не та Тимошенко. Это генерал советской армии Тимошенко, которого 
они очень уважают", - отметил Худо. Большинство клиентов холдинга – украинцы, но уже 
продали два контейнера премиального кофе speciality в Германию и Польшу. "Мы пошли в 
премиальную нишу, где рынок не так велик. Торгуем кофе класса speciality. … 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 

 
Новий маркетинг-директор McDonald’s Ukraine  

про роботу з клієнтами 
21.05.2019 

У своєму першому інтерв’ю на новій посаді директор з маркетингу 
McDonald’s Ukraine Ольга Васильєва розповіла про поставлені цілі і 
завдання, кастомізації ресторану, розвитку бренду, впровадженні інновацій 
та багато іншого. 

 

У квітні Ольга Васильєва призначена новим директором з маркетингу McDonald’s 
Ukraine – замість Юлії Бадрітдінової, яка перейшла на пост генерального директора 
компанії . В інтерв’ю MMR Ольга розповіла про своє призначення, діджіталізацію процесів, 
екологічних ініціативах і багато іншого. RAU вибрала найцікавіші тези інтерв’ю. 

 

Про застосування нових технологій. Специфіка маркетингу в компанії в тому, що 
ми не тільки формуємо досвід всередині ресторану, а й говоримо про цей досвід людині 
ззовні. Тому ми як інноваційний бренд ростемо і розвиваємося. Компанія весь час 
знаходиться в пошуку нових підходів в маркетингу. Безпосередньо моя задача – бути на 
хвилі змін. Наприклад, в команді є фахівець, який відповідає за Brand Engagement, адже 
сьогодні ми системно працюємо з digital та Influencer Marketing. Сьогодні ми єдині в 
індустрії, хто професійно об’єднав новітні технології і високий рівень гостинності. Уже 
з’явилися ресторани нового формату, де є сенсорний екран для здійснення замовлення і 
послуга вибору обслуговування за столиком. З одного боку, ми йдемо в digital і прискорення 
всіх процесів, а з іншого – у нас з’явилися експерти гостинності, які готові в будь-який 
момент передбачити запит клієнта в ресторані і допомогти йому. Кількість таких закладів 
буде рости, замінюючи ресторани традиційного формату. McDonald’s вже купив штучний 
інтелект від Dynamic Yield, який буде передбачати замовлення клієнта в залежності від 
погодних умов, пробок в місті, останніх новин та інших факторів. Технології є 
найважливішим елементом нашої глобальної стратегії, але вони всі будуть слідувати 
виключно потребам наших клієнтів.  

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

Читайте повне інтерв'ю 
Ольги Васильєвой (ru) >>> 

 
Открытие нового WOG CAFE  

в аэропорту «Киев»! 
24.05.2019 

Отныне пассажиры международного аэропорта Киев (Жуляны), 
которые путешествуют через новый терминал «А» могут насладиться 
любимыми вкусностями и кофе в обновленном WOG CAFE. 

Новое кафе удобнее и больше предыдущего (общая площадь 72,0 кв.м.), 
работает круглосуточно, без выходных и рассчитано на 30 посадочных мест. «На днях мы 
отмечаем вторую годовщину работы WOG CAFE в аэропорту« Киев » и за это время 
заведение стало очень популярным и любимым многими. Мы прислушались к клиентам, 
учли их пожелания и открыли обновленное WOG CAFE в новом терминале аэропорта Киев. 
Это удобное и комфортное место со стильным интерьером, где пассажиры могут 
приобрести любимые блюда и напитки из знакомого меню по демократичным ценам. 
Надеемся, что новое заведение станет первой точкой приятного путешествия каждого 
пассажира аэропорта », - рассказывает Максим Пятаков, руководитель направления 
общественного питания WOG. В меню, как и всегда: разнообразные кофейные напитки, чай, 
блюда и десерты. Также есть каши, фреш-сэндвичи, лаваши, хот-доги, роллы, круассаны, 
маффины, профитроли, пончики, сырники, блины и многое другое. Посетители могут 
провести время за столиком или воспользоваться форматом «to go», который позволяет 
каждому пассажиру взять с собой еду и напитки на борт самолета. В новом заведении, как и 
во всех WOG CAFE действует программа лояльности PRIDE. Воспользовавшись 
приложением, каждый посетитель заведения может накапливать бонусы за покупки и 
списывать их на продукцию в WOG CAFE и WOG MARKET. С открытием обновленного 
заведения развитие не завершается. Уже скоро свои двери для пассажиров откроет WOG 
CAFE в международном аэропорту Львова им. Даниила Галицкого. 

Читать полностью >>> 
По материалам WOG 
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Собственник сети медцентров Добробут  
купит клинику Борис 

16.05.2019 

Антимонопольный комитет разрешил медицинскому центру 
Добробут через кипрскую компанию Satumco Limited купить больше 50% в 
уставном капитале клиники Борис, говорится в сообщении АМКУ. 

В ходе рассмотрения заявки АМКУ установил, что покупка не приводит к 
"монополизации или ограничению конкуренции" на товарных рынках Киева. По данным 
комитета, совокупная доля участников концентрации на рынке медицинской помощи в 
пределах города, по итогам 2016-2017 гг. и первого полугодия 2018 г. не превышает 35%. 
Кроме того, рынок медицинской помощи в пределах Киева является высококонкурентным. 
Законодательство не проводит разграничения в определении медицинских услуг государ-
ственными / коммунальными и частными учреждениями здравоохранения. "Государствен-
ные и частные учреждения предоставляют стандартизированные услуги, являются 
взаимозаменяемыми, а частные клиники испытывают значительную конкуренцию, в 
первую очередь, со стороны государственных учреждений здравоохранения. В условиях 
медицинской реформы, которая вводится в Украине, конкуренция между частными и 
госучреждениями за пациента только усиливается", - заключили в АМКУ. Сеть Добробут 
через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвесткомпании Concorde Capital Игоря 
Мазепы и совладельцу сети магазинов Люксоптика Олегу Калашникову. Клиника Борис - 
Михаилу Радуцкому, Льву Хлявичу и Алле Кармалит, следует из реестра юрлиц 
Министерства юстиции. Мазепа и Калашников купили Добробут в 2014 году у владельца 
корпорации UBG Руслана Демчака. Участники медицинского рынка говорят, что среди 
совладельцев бизнеса может присутствовать и Борис Ложкин - старый друг и партнер 
Калашникова по Люксоптике. Сам Ложкин отрицает свое присутствие среди конечных 
акционеров Добробута, заверила LIGA.net его пресс-секретарь Мария Попова. 

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

 
Группа компаний «Эффективные инвестиции» завершила  

сделку по покупке IT компании DOC.UA 
21.05.2019 

Компания «Эффективные инвестиции» приобрела крупнейший 
агрегатор частных медицинских учреждений страны у Chernovetskyi 
Investment Group (CIG). Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Размер сделки не разглашается, однако обе стороны отмечают, что довольны 
достигнутым соглашением. Глава совета директоров Игорь Лиски рассказал о причинах 
приобретения проекта группой компаний «Эффективные инвестиции». «Эффективность во 
всех решениях — это наша главная ценность. Мы инвестируем во множество успешных 
проектов, модернизируем целые отрасли. Потому для всей команды и для меня лично 
очень важно выбирать проекты, которые способны созидать. Каждый из наших проектов 
создает вокруг себя экосистему, дает возможность каждому сотруднику и клиенту 
развиваться, расширяет возможности Украины в целом. DOC.UA — это инвестиции в 
улучшение качества медицинского обслуживания в нашей стране. Это также значительный 
шаг для IT сектора, в успехе которого я уверен. Мы приобрели не только лидера отрасли на 
украинском рынке, мы инвестировали в уникальную команду специалистов. DOC.UA будет 
масштабироваться, его технология и команда способны совершенствоваться и удивлять 
весь мир», — поделился Игорь Лиски. В 2014 г. Chernovetskyi Investment Group (CIG) 
инвестировала в DOC.UA, онлайн сервис поиска врача и записи на прием. За пять лет 
компания DOC.UA стала крупнейшим игроком на рынке Украины. Степан Черновецкий, 
основатель CIG и акционер DOC.UA, отмечает: «Это была не просто венчурная сделка: мы 
создали успешный проект и развили его до лидера на рынке. Считаю, что CIG и DOC.UA – это 
один из самых блестящих примеров партнерства в предпринимательстве». Владимир 
Кривко, управляющий партнер CIG и ментор в DOC.UA, детализирует: «Мы не просто 
инвестировали в компанию, которую создал предприниматель, а мы вместе с ним создали 
эту компанию: совместно проводили анализ рынка, писали стратегическую концепцию 
развития, набирали команду. Фактически компания DOC.UA прошла бизнес-инкубацию на 
платформе CIG. В этом проекте мы выполняли роль не просто инвестора, а полноценного 
партнера, обеспечивавшего правовую поддержку, создававшего продукт и развивавшего 
бизнес. Это очень редкое явление не только на украинском рынке, но и в мировой 
практике». Сергей Казанцев, основатель и СЕО DOC.UA, который начал разрабатывать 
данное направление в 2013 г., подчеркивает уникальность проекта: «Проект DOC.UA 
значительно вырос за последние пять лет. Несомненно, сейчас нас ждут большие вызовы. 
Однако, новый акционер полностью поддерживает нашу стратегию развития компании. 
Кроме того, желание масштабироваться и общие с акционером ценности позволят 
компании покорять новые высоты». Компания CIG получила успешный выход из 
инвестиций, а группа компаний «Эффективные инвестиции» — результативного лидера 
украинского рынка в сфере онлайн поиска докторов. 
 

DOC.UA  
онлайн сервис поиска врачей, запущенный в 2014 году. Сегодня DOC.UA объединяет 
более 1300 клиник и 7000 врачей в 24 городах Украины. Сервис решает проблему 
выбора нужного специалиста и быстрой записи на прием. Для пациентов DOC.UA 
абсолютно бесплатный и не имеет скрытых наценок или комиссий. Пользователи 
агрегатора имеют возможность выбрать клинику или врача, отталкиваясь от 
реальных отзывов пациентов, цен на услуги, режима работы или места 
расположения медицинского центра. Для удобства пациентов в марте 2019 года 
была запущенна возможность записываться к врачу онлайн. Подробнее: doc.ua 
 
Эффективные инвестиции (EFI) 
группа компаний, основанная в 2007 г. Корпоративный центр группы компаний 
осуществляет свою деятельность в различных сферах экономики: целлюлозной 
промышленности, строительстве, газовой промышленности, энергетике, сельском 
хозяйстве, креативной индустрии. Стратегические бизнес-активы группы: 
«Житомирский картонный комбинат»; «Энергия Украины», компания с 
экспертными знаниями в газовой отрасли и сфере энергоэффективнности; завод по 
производству меда «Бихайв»; анимационный хаб Unimage; производитель 
пиломатериалов «Форест Технолоджи»; «Эфи Агро», специализирующаяся на 
поставке продуктов питания; компания по производству экологически чистых 
детских конструкторов PAGL, проект солнечных жалюзи Solar Gaps, мебельная 
компания Pufetto. Подробнее: efi.ua 
 
Читать полностью >>>  

 
По материалам Компании «Эффективные инвестиции» 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://glavcom.ua/kyiv/news/amfiteatr-baseyn-fud-kort-u-kijevi-vidkrivajetsya-onovleniy-zeleniy-teatr-594335.html
http://allretail.ua/news/60305/
https://rau.ua/personalii/marketyng-mcdonalds-ukraine/
https://mmr.ua/show/eho-zhelanij-potrebitelya-o-marketinge-makdonaldz-ukraina-v-intervyu-s-novym-cmo
https://mmr.ua/show/eho-zhelanij-potrebitelya-o-marketinge-makdonaldz-ukraina-v-intervyu-s-novym-cmo
https://wog.ua/ru/news-detail/vidkrittya_novogo_wog_cafe_v_aeroportu_kiyiv_/
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/sobstvennik-seti-medtsentrov-dobrobut-kupit-kliniku-boris
https://efi.ua/ru/grupa-kompanij-efektivni-investicii-uklala-ugodu-z-kupivli-it-kompanii-doc-ua/
http://www.fest.lviv.ua/
http://www.mcdonalds.ua/
http://wogcafe.ua/
http://www.boris.kiev.ua/
https://doc.ua/
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 HOTEL & RESORTS 
 

 
 

Фонд гарантування виставляє на аукціон судно  
«Готель Баккара» 

21.05.2019 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 31 травня 
2019 року виставляє на відкриті торги (аукціон) судно «Готель 
Баккара», що перебуває на балансі АТ «ВТБ Банк».  

Початкова ціна лоту  становить 83,7 млн грн., повідомляє прес-служба ФГВФО.  
Торги відбудуться в електронній системі ProZorro. Судно «Готель Баккара», регістровий 
№2-305849, побудоване 2007 року, пришвартоване на річці Дніпро у районі Північно-
західної частини Венеціанського острову у Києві. Судно використовується в якості готелю 
на воді, має 200 номерів, ресторан з відкритою терасою та літнім майданчиком, конференц-
зал тощо. Дата проведення аукціону призначена на 31 травня 2019 року о 14:34. Кінцевий 
строк подання цінових пропозицій – 30 травня 2019 року о 20:00. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
Сідлецьку Ірину призначено на посаду генерального  

директора Vertex Hotel Group 
 
З березня 2019 року одного з поважних експертів готельного ринку 

Сідлецьку Ірину призначено на посаду генерального директора Vertex Hotel 
Group. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

VHG – це керуюча компанія в готельній сфері, комерційної нерухомості та 
wellness індустрії. Сьогодні портфоліо компанії включає в себе 3 готелі 4-5 зірок в Києві та 
Одесі, а саме President Hotel Kyiv, Bristol Hotel Odessa, Londonskaya Hotel Odessa. Кожен 
готель – це можливість отримати якісний сервіс, насолодитися прекрасною атмосферою та 
доторкнутися до історії. Активну позицію компанія займає на ринку wellness індустрії. В 
управлінні VGH один з найкращих преміальних фітнес клубів Одеси «Формула», який в свою 
чергу розвиває 4 напрямки – це спорт -клуб, інноваційні послуги SPA та Medical SPA. 
Стратегія подальшого розвитку компанії буде грунтуватись на вдосконаленні системи 
внутрішнього управління та збільшенні ефективності діяльності існуючих готельно-
ресторанних активів, а також розширення портфоліо за рахунок реконструкції та 
придбання діючих обєктів готельної нерухомості. Попередній багаторічний досвід Ірини 
становив розвиток готельної мережі Premier та значної кількості реалізованих проектів 
консалтингу на ринку готельного девелопменту. «Я сподіваюся, що найближчим часом 
компанія Vertex Hotel Group зможе досягти нових етапів у своєму розвитку, щодо створення 
успішних кейсів у сфері гостинності та проведення ділових заходів. Глобальна місія 
компанії – це сформувати гарний вплив на туристичну привабливість України. Київ а Одеса 
має величезний туристичний потенціал, який ще не розкритий світу. Я впевнена, що 
синергічними спільними зусиллями з регіональними управліннями з розвитку туризму та 
галузевих організацій ми зможемо досягти всіх стратегічних планів для гостинної сфери 
нашої країни. Основна мета - стати лідером на ринку і мати вплив на сталий розвиток галузі 
та зростання інвестиційного рейтингу галузі» 

Дізнатись більше про компанію >>> 
За матеріалами Vertex Hotel Group 
 
 

 
 TOURISM & REST 
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК, В ЦІЛОМУ 
 

 
 

Уряд посилив ліцензійні вимоги  
до туроператорів 

22.05.2019 

Уряд України ухвалив ініційовані та розроблені Мінекономрозвитку 
зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності. Про це 
повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

“Туристичний сезон вже розпочався. Уряд має сьогодні завдання захистити 
українців від дій недобросовісних туристичних операторів, щоб уникнути туристичного 
колапсу, який виникав у попередні роки. Для цього ми ініціювали низку важливих змін до 
ліцензійних умов ведення туроператорської діяльності. Цими змінами ми зобов’язуємо 
туроператорів мати постійне фінансове забезпечення перед туристами, а також працювати 
максимально відкрито у правовому полі”, – відзначив Перший віце-прем’єр-міністр – 
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. Відповідно до ухвалених 
Урядом змін для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію 
перед туристами. Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі 
здійснення виплати відшкодування туристам туроператор повинен відновити суму 
фінансової гарантії наступного робочого дня. Крім цього, туроператор, що надає послугу, 
пов’язану з перевезенням туристів, має за 8 та за 2 години до запланованого відправлення 
рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш 
ніж 4 години, туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному веб-сайті, а 
також проінформувати електронною поштою орган ліцензування – Мінекономрозвитку. 
Туроператори на власному веб-сайті відтепер мають надавати інформацію про турагентів, з 
якими вони працюють – найменування фізичної чи юридичної особи, строк дії агентського 
договору, реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи, а також 
інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо 
туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування. 
Суб’єкти туроператорської діяльності відтепер зобов’язані забезпечувати усі необхідні 
умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час їх 
відпочинку. Недотримання будь-якої з цих вимоги може тягнути за собою анулювання 
ліцензії туроператора. 

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

 

 

 

 
Як Львів реагує на зменшення  

кількості туристів 
22.05.2019 

Ще не так давно сфотографуватись поруч з написом "Я люблю Львів" 
у центрі міста стояла черга. Тепер тут значно спокійніше - туристів 
поменшало.  Про це пише Вікторія Прихід на dw.com 

Скаржаться на меншу завантаженість роботою і львівські гіди-екскурсоводи.  Ірина 
Замрій, яка регулярно водить екскурсії містом, каже, що найактивнішим був 2016-ий. Якщо 
тоді у неї могли бути замовлення ледь не щодня, то тепер, здебільшого, лише на вихідних і 
під час святкових днів та канікул. Дедалі частіше доводиться нудьгувати й продавцям 
сувенірів. "Колись навіть у дощову погоду, тут були туристи. А тепер навіть у сонячну - не 
так багато. Це сумно, бо від цього залежать мої прибутки", - розповідає львів'янка Наталія 
Кулик, яка вже не один рік торгує виробами зі шкіри на площі Ринок. За її словами, уже 
минулий рік був помітно гіршим, ніж попередні. Говорити про покращення ситуації й нині 
не доводиться. Скорочення туристів у Львові підтверджує й офіційна статистка. За даними 
Львівської міської ради, якщо у 2016-2017 роках Львів відвідувало близько 2,6 мільйона 
туристів щорічно, то в 2018-ому - лише 2,2 мільйона.  

Не лише "безвіз". "Ситуація змінилась після запровадження "безвізу", - пояснює  Ігор 
Губіліт, керівник туристичної фірми, яка також відчула падіння кількості клієнтів. - 
Туристам з Маріуполя чи Дніпра тепер не цікаво їхати до Львова, товктися в поїзді, а можна 
сісти на лоукост і летіти в Європу за досить невеликі гроші". Витримати таку конкуренцію 
не легко. Фірма Губіліта пропонує понад 50 маршрутів по Львівщині, 20 - по Закарпаттю.  
Щороку відкривають нові напрямки, але охочих на них починає бракувати, визнає підприє-
мець. Але не лише через "безвіз" Львів не дорахувався туристів. Особливо провальним, за 
словами Губіліта, став минулий зимовий сезон. Тут, на його думку, зашкодив більше 
воєнний стан, який налякав людей, котрі скасували навіть те, що було замовлене раніше. За 
кордон люди їдуть за новизною, вважає Тетяна Гончаренко, керівник Громадської ради при 
Львівському управлінні туризму,  яка охоплює місцевих рестораторів та готельєрів. 
Львівський туристичний продукт, на її думку, давно не змінювався, тому став нецікавим. 
"Він існує на ринку 5-7 років і більшість туристів його вже бачили. Немає нічого принци-
пово нового. Так, з'являються якісь фестивалі, але мабуть, їх замало, або завузька на них 
аудиторія. Крім того, треба врахувати, що в людей змінилися цінності, вони почали в інший 
спосіб розважатись, тому ми маємо дати їм нову пропозицію", - говорить Тетяна Гончарен-
ко. Тому цей спад навпаки може стати поштовхом до розвитку й оновлення галузі. 

Ціна та рівень сервісу. Представники турбізнесу визнають, що для туристів має 
значення ціна й сервіс. Часто вартість послуг в Україні є такою ж, а інколи навіть і вищою, 
ніж за кордоном. "Так трапилось, наприклад, з термальним курортом Косино, де підняли 
ціни, чого не сприйняли наші клієнти, - ділиться досвідом Ігор Губіліт. - В Угорщині, 
Словаччині відвідування подібних термальних басейнів коштує в півтора-два рази менше. А 
туристи - мудрі люди, тому обирають оптимальний для них варіант".  Ще один недолік, 
який шкодить внутрішньому туризму, за словами керівниці управління туризму Львівської 
міської ради Ліни Остапчук, це - відсутність швидкісного сполучення між українськими 
містами. Вона каже, що Львів не може, наприклад, пропонувати тури на вихідні для деяких 
міст. "Для Києва - так, вони мають "інтерсіті".  Але ми не можемо такі "сіті-брейки" запропо-
нувати Харкову чи Дніпру, бо вони тільки в дорозі проведуть два дні", - пояснює Остапчук. 

Що робить міська влада. У Львові спостерігається парадоксальна ситуація: попри 
зменшення кількості туристів, надходження за рахунок туризму не впали, а навпаки - 
зросли. Торік вони становили 151 млн грн, тоді, як роком раніше було лише 128 млн грн. 
Заспокоюватися тут, однак, не доводиться, зауважують експерти. Адже здебільшого це 
відбулось через зростання цін на послуги і збільшення відпочинкових закладів. Дещо 
зросла частка іноземних туристів, які живуть у місті по кілька днів і залишають в 
українських закладах більше грошей. Але загалом тенденція щодо кількості туристів 
негативна. Тим часом у Львівській міськраді замислились над новою стратегією для роз-
витку туризму. "Ми хотіли б більше розвивати конференц-індустрію", - розповідає Остап-
чук. В міськраді вважають, що цей напрямок фінансово вигідніший. "Конференц-делегати 
витрачають більше коштів, ніж відпочинкові туристи. Вони живуть у готелях, приїжджають 
за день або можуть залишитись день після конференції. Це - туристи-інтелектуали, яких би 
ми хотіли бачити в місті", - говорить Остапчук.  Ще один напрямок, який хочуть розвивати - 
медичний туризм. Основою  мають стати приватні клініки, які готові надавати такі послуги. 
Серед головних напрямків: стоматологія, репродуктивна медицина. І ще важливий акцент - 
залучення іноземних туристів. В цьому році особливо активно почали організовувати 
промо-тури для компаній скандинавського напрямку. Саме на іноземних туристів, за 
словами Тетяни Гончаренко, розраховують готельєри. Тому, навіть попри дані про падіння 
туризму, вони планують відкриття у Львові чотирьох нових готелів. 

Читати повністю >>>                                                                                         © Вікторія Прихід 
За матеріалами dw.com 
 
 
 КОМПАНІЇ. ПОСЛУГИ 

 
Крупнейший туроператор Европы TUI Group увеличил в 1,8 раза убыток  

в первом полугодии 2019 финансового года 
16.05.2019 

Крупнейший туроператор Европы TUI Group увеличил в 1,8 раза 
убыток в первом полугодии 2019 финансового года на фоне ряда 
неблагоприятных факторов, обусловивших снижение маржи прибыли.  

Убыток до налоговых, процентных и амортизационных выплат за шесть месяцев, 
завершившихся 31 марта, составил 300,6 млн евро против 169,7 млн евро за аналогичный 
период годом ранее. Чистый убыток вырос на 20% и составил 341,3 млн евро по сравнению 
с 280,9 млн евро за годом ранее. Выручка туроператора увеличилась на 1,7%, до 6,7 млрд 
евро. Во ІІ финансовом квартале компания зафиксировала скорректированный убыток в 
размере 217 млн евро по сравнению со 133 млн евро годом ранее, чистый убыток вырос до 
202,0 млн евро со 171,7 млн евро. При этом выручка уменьшилась на 1,4%, до 3,1 млрд евро. 
Сокращение прибыли в компании объясняют, в частности, "ослаблением потребительского 
доверия и неопределенностью вокруг Brexit". Кроме того, отмечается сдвиг предпочтений 
клиентов от отдыха в странах Западного Средиземноморья к странам Восточного 
Средиземноморья и Северной Африки. Туристическая компания подтвердила прогноз, 
согласно которому в текущем фингоду ожидается повышение выручки примерно на 3%. 
TUI Group является владельцем 1,6 тыс. туристических агентств и онлайн-порталов, 5 
авиакомпаний (около 150 самолетов), более 380 гостиниц, 17 круизных лайнеров. Акции 
TUI подорожали на 1,8% в среду в Лондоне. С начала года капитализация компании 
снизилась на 27,2%, до 4,73 млрд фунтов стерлингов. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА 
 
 

Відділ реклами:  

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

https://mind.ua/news/20197462-fond-garantuvannya-vistavlyae-na-aukcion-sudno-gotel-bakkara
https://www.facebook.com/vertexhotelgroup/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-posiliv-licenzijni-vimogi-do-turoperatoriv
https://p.dw.com/p/3IrdQ
http://www.fixygen.ua/news/20190516/krupnejshij-turoperator.html
https://www.facebook.com/vertexhotelgroup/
http://www.bakkara-hotel.com.ua/
https://vhg.com.ua/
http://www.tui.ua/
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 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)  
 OUT-DOOR 

Китаїв планують перетворити на  
археологічний парк 

15.05.2019 

Київ планує розширити межі пам’ятки археології національного 
значення «Китаївське городище і курганний могильник» та перетворити на 
археологічний парк. 

«У міста є бачення щодо створення археологічного парку. Вже розроблена облікова 
документація обох ділянок, що відносяться до Китаїва у частині розширення меж пам’ятки. 
Вона пройшла вже консультаційну раду, де було рекомендовано об’єднати цю територію у 
єдину і зробити одну облікову картку, де будуть прописані межі. Зараз вона на 
доопрацюванні у розробника. Ми чекаємо від них доопрацювання зауважень 
Консультативної ради, щоб передати на розгляд Мінкультури, яке надасть статус пам’ятки, 
у разі відсутності зауважень до оформлення картки», – розповів директор Департаменту 
охорони культурної спадщини Олександр Никоряк. Він додав, що такі місця, як Китаїв, не 
повинні забудовуватися. На його думку, ідеально, щоб на цій території з’явився 
археологічний парк, який включав би постійні розкопки, музеєфікацію, часткову 
реконструкцію та загальний благоустрій території. 

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

 

Острови Труханів і Міжмостний оголошено ландшафтним  
заказником місцевого значення 

16.05.2019 

Територію островів Труханів і Міжмостний оголошено ландшафтним 
заказником місцевого значення «Труханів острів». За відповідне рішення 
проголосували депутати Київради, аби зберегти цінні природні комплекси. 

Ландшафтний заказник орієнтовною площею 27,44 га буде створено без вилучення 
земель у землекористувачів. Управлінню екології та природних ресурсів доручено 
організувати передачі цих територій під охорону комунального підприємства «Дарницьке 
лісопаркове господарство» та комунального підприємства по охороні, утриманню та 
експлуатації земель водного фонду «Плесо». Надання статусу об’єкта природно-заповідного 
фонду унеможливить використання цих земель для забудови та меліорації, допоможе 
зберегти цінні природні комплекси та представників острівної флори і фауни, оскільки 
нині через надмірне антропогенне навантаження спостерігається деградація природних 
екосистем дніпровських островів у межах Києва. Територія, що входить до створюваного 
ландшафтного заказника, представлена 14 озерами та листяним лісом, а також значним 
угрупуванням рідкісних видів рослин (козельці українські, тирлич звичайний, півники 
сибірські, фіалки багняну, пальчастокорінник м’ясочервоний, зозулинець болотяний, 
сальвінія плавуча, альдрованда пухирчаста та інші) і тварин (дозорець-імператор, 
стрічкарка червона, орлан-білохвост, канюк звичайний, американська норка, червоновола 
гагара тощо), які внесені до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування у Європі від 19 вересня 1979 року, Європейського Червоного списку, 
Червоної книги України та інших актів законодавства. 

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

 
Об’єкту «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва»  

на надано статус пам’ятки національного значення 
22.05.2019 

Уряд схвалив зміну категорії пам’ятки «Ділянка прибережного 
міського кварталу Середньовічного Києва» на Поштовій площі у м. Києві на 
категорію національного значення та присвоїв їй охоронний номер 260094.  

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 22 травня. 
Пам’ятка «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва», виявлена у 
ході археологічних досліджень на Поштовій площі у місті Києві, має особливу історичну та 
культурну цінність, а саме артефакти, які стосуються найдавніших сторінок історії України 
загалом та міста Києва зокрема, а також потребує забезпечення її подальшого збереження 
та музеєфікації. «Поштова Площа у місті Києві є унікальним осередком України-Руси. 
Пам’ятка надзвичайно цікава та цінна з археологічної та історичної точки зору, адже ці 
знахідки датуються Х-ХІ століттям. Ці фрагменти вулиць стародавнього Києва є свідченням 
нашої прадавньої історії.  Міністерство культури з моменту виявлення пам’ятки підтримало 
ініціативу щодо надання цьому об’єкту статусу пам’ятки національного значення. Відтепер 
«Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва», а в народі просто 
«Поштова» стала пам’яткою археології та історії національного значення. Дякую колегам по 
Уряду за розуміння та підтримку цього важливого питання, а також небайдужій громаді 
Києва», – зазначає Міністр культури України Євген Нищук. Нагадаємо, що згадану пам'ятку 
виявлено в процесі археологічних розкопок у І кварталі 2015 року. Вона розташована в 
історичному середмісті м. Києва, під сучасною Поштовою площею, що обмежується 
береговою лінією Дніпра, між проїжджою частиною Володимирського узвозу та вул. 
Боричів узвіз. Межі об’єкта з південного сходу поки не виявлено. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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HR-директором Multiplex призначений колишній  
топ-менеджер Intertop і Алло 

21.05.2019 

Директором з персоналу в мережі кінотеатрів Multiplex призначений 
Ігор Гур’янов. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі 
Facebook, передає служба новин rau.ua 

«Спасибі компанії Інтертоп за досвід і круті проекти! Дякую команді за позитив і 
професіоналізм! Спасибі СЕО за менторство! Ракета летить далі без мене! А у мене попереду 
нові горизонти», – написав уже екс-директор з персоналу Intertop. Пізніше він уточнив, що 
його новим місцем роботи стала найбільша в Україні мережа кінотеатрів – Multiplex, куди 
топ-менеджер також прийшов на пост HR-директора. “Як і всі великі компанії, ми прагнемо 
наймати кращих працівників та цінуємо чесність, відкритість, бажання розвиватися, 
інклюзивність і співробітництво. Основна мета hr-команди буде не тільки створити кращий 
клієнтський досвід, але й зробити кращим досвід наших співробітників. Корабель 
будується не тому , що ти навчив людей шити вітрила, кувати цвяхи, читати по зірках; 
корабель будується тоді, коли ти пробудив у них пристрасть до моря”, – прокоментував Ігор 
Гур’янов своє призначення. Відзначимо, що раніше Ігор також обіймав посаду заступника 
директора по персоналу в мережі магазинів техніки Алло. Крім того, в його портфоліо 
робота в компаніях Comfy і Vodafone. Що стосується Multiplex, то за останній рік в компанії 
відбулися значні кадрові перестановки. Зокрема, генеральним директором компанії замість 
Інни Янакаевої був призначений Віталій Писаренко, який з грудня 2015 року обіймав 
посаду комерційного директора. До цього в мережі кінотеатрів також змінився склад 
наглядової ради. Так, пост голови наглядової ради залишив Антон Пугач, який 
пропрацював у компанії 15 років. Також були припинені повноваження членів наглядової 
ради Ігоря Князєва та Ігоря Марненко. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ (НОТАРІАТ. & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ) 
 

 
 

Астерс визнана "Юридичною фірмою року в Україні" на церемонії  
Benchmark Litigation Europe 2019 

23.05.2019  

Benchmark Litigation, авторитетне дослідження провідних 
європейських юридичних фірм та експертів з вирішення спорів, визнало 
Астерс найкращою юридичною фірмою 2019 року в Україні. 

Співкеруючий партнер Астерс Олексій Дідковський був визнаний "Юристом року в 
Україні". Перша в історії церемонія Benchmark Litigation Europe Awards, що відбулася у 
Лондоні 15 травня 2019 року, стала першою для Benchmark Litigation у Європі. До того 
видання протягом 8 років успішно проводило нагородження у США, Канаді та Азії. 
Benchmark Litigation відзначає трендсеттерів – найсильніші практики з вирішення спорів – 
на основі масштабного дослідження та безпосередніх відгуків з ринку. Команда з 
вирішення спорів Астерс є провідною на українському ринку і налічує понад 50 юристів та 
10 партнерів (Олексій Дідковський, Сергій Свириба, Гліб Бялий, Сергій Гребенюк, Маркіян 
Ключковський, Тамара Луканіна, Ярослав Петров, Андрій Пожидаєв, Олексій Резніков та 
Світлана Чепурна) у судовій, кримінальній практиках, практиці міжнародних арбітражних 
та судових спорів, а також у практиці альтернативного вирішення спорів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Астерс 
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Зеленський зустрівся з міжнародними рекрутерами –  
обговорили кадрову політику 

16.05.2019 

Новообраний президент України Володимир Зеленський обговорив 
кадрову політику з представниками світових рекрутингових агенцій і 
компаній. Про це повідомляє unian.ua 

На зустрічі Президента та його HR-команди з представниками великих міжнародних 
рекрутингових і HR-агенцій обговорили можливу співпрацю в пошуку кадрів на ряд посад у 
системі державного управління. «Ми справді хочемо знайти нових талановитих людей, 
хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це – наша мета. І ми 
розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції й орієнтовані на 
конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці у цій сфері», 
– сказав Зеленський. «Ми маємо певну кількість кандидатур, наприклад, на посади 
очільників ОДА у різних областях України, але й тут нам потрібна ваша допомога з 
інструментами адекватної оцінки цих людей. Тому що загалом ми хочемо провести 
прозорий конкурс на ці посади, знайти найкращих менеджерів, які прагнуть позитивних 
змін у своїх регіонах, мають стратегію розвитку та здатні залучати локальні й іноземні 
інвестиції», - додав він. У зустрічі взяли участь Ілона Шарова (Hudson), Роман Бондар 
(Оdgers Вerndtson), Олексій Долгих (Bayden), Юлія Згєєва та Ігор Габузенко (Ward Howell). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua  

 
 
 

 
 

 ЗМІ. ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Кадровые изменения в топ-менеджменте  
«Медиа Группы Украина» 

15.05.2019 

Директор компании «Медиа Группы Украина» Евгений Лященко 
принял решение уйти из компании и развивать карьеру вне Группы. Об этом 
сообщает пресс-служба компании. 

В ближайшее время к обязанностям директора приступит Евгений Бондаренко, 
ранее занимавший пост операционного директора в StarLightMedia. Александр Баринов, 
глава Наблюдательного совета «Медиа Группы Украина»: «“Медиа Группа Украина” - 
уникальный медиа-холдинг, объединяющий активы, которые являются лучшими в своих 
сегментах. Мы благодарны Евгению Лященко за то, что ему удалось собрать команду 
опытных, творческих и нацеленных на победы профессионалов. Евгений инициировал 
немало эффективных изменений в холдинге, которые смело отвечали на вызовы рынка и 
позволили нам достичь и удержать лидерские позиции. Определены масштабные планы 
развития “Медиа Группы Украина” на ближайшие годы и, уверен, что команда способна их 
успешно реализовать». Евгений Лященко, директор «Медиа Группы Украина»: «За годы 
работы в Группе я, прежде всего, получил доказательство того, что команду мечты собрать 
и сплотить возможно. А с такой командой можно воплотить в жизнь самые смелые планы и 
мечты. “Медиа Группа Украина” за годы моего руководства пережила не один кризисный 
период, но каждый раз мы становились сильнее и удивляли коллег, конкурентов и себя, 
доказывая, что нет ничего невозможного. Благодарен каждому члену команды за то, что 
были рядом в этот важный период в моей жизни. Мы смогли многое сделать вместе». 

Читать полностью >>>  
По материалам ООО «Медиа Группы Украина» 

 
Медиахолдинг UMH Курченко подлежит  

конфискации – Луценко 
24.05.2019 

Медиахолдинг UMH беглого бизнесмена Сергея Курченко подлежит 
конфискации. Об этом в интервью LIGA.net заявил генеральный прокурор 
Украины Юрий Луценко. 

"Сам актив Курченко UMH явно подлежит конфискации. Еще два года назад мы 
наложили арест на этот медиахолдинг", - сказал Луценко. Он также добавил, что 
прокуратура попыталась передать UMH в специальный орган, который должен управлять 
конфискованными активами, - АРМА. Но заинтересованные лица приостановили эту 
передачу по решению суда. В этом году мы снова пошли в суды", - подчеркнул генпрокурор. 
Напомним, что 5 декабря 2018 года Луценко заявил, что прокуратура проводит действия, 
связанные со спецконфискацией медиахолдинга Курченко. 22 декабря Печерский 
районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group 
Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными 
активами. Причина: прокурор не представил доказательств, что стоимость арестованного 
имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума. UMH, или Украинский 
Медиа Холдинг - один из крупнейших медиахолдингов Украины. В его состав входят 
печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы 
и новостные агрегаторы, такие как bigmir.net, tochka.net, korrespondent.net. С 2013 года 
холдинг принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура 
выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков 
госкомпаниям. Тогда же бизнесмена включили в санкционный список ЕС. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.liga.net 
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Инвестбанкир рассказал о причинах роста  
гривни и большом риске 

16.05.2019 

Росту гривни по отношению к доллару способствует спрос со 
стороны иностранных инвесторов на украинские гособлигации. Об 
этом заявил основатель и главы инвесткомпании Concorde Capital 
Игорь Мазепа. 

"Мы видим, что с начала года нерезиденты вернулись на украинский рынок и то 
укрепление гривни, которое мы видим сейчас, является следствием как раз вот такого 
повального интереса интереса иностранных инвесторов к украинским бондам", - объяснил 
он на конференции "Game of thrones: final season?". "Учетная ставка НБУ сейчас на уровне 
17,5% мотивирует к этому. Пока интерес к украинским бумагам очень высокий. Но правда, 
есть и большие риски, что эти деньги, которые сейчас заходят в Украину, будут выходить 
из страны в августе-сентябре и Нацбанк будет вынужден продавать ту валюту, которая 
скопилась", - сказал Мазепа. "У нас растет ВВП - 2-3% в год... Все равно это еще позорно по 
отношению к тому, как растет весь остальной мир и, тем более, развивающиеся рынки. Тем 
не менее, для Украины многие считают это большим достижением. Немного не согласен с 
этим, но техническим мы видим такую макроэкономическую стабилизацию с точки зрения 
роста ВВП. И понятное дело, что по-прежнему, коммодити и агрокультуры являются 
драйверами этого роста", - утверждает Мазепа. "Поледние три года усилия Нацбанка дали о 
себе знать. НБУ на деле подтверждает свою приверженность таргетированию инфляции. За 
последние три года она снизилась до разумных уровней, и в этом году мы идем на 8%, что 
дает какую-то возможную стабильность для принятия решения, в том числе 
инвестиционных. И это также имеет свое влияние на курс доллара", - рассказал Мазепа. "По 
словам наших коллег, которые вкладывают в развитые рынки, нынешняя ситуация (с 2016 
по 2019 гг. - ЭП) является идеальным базисом для дальнейшего укрепления гривни по 
отношению к доллару... Тем не менне, поживем - увидим", - резюмировал он. 

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

 

Призначення Зеленським людей з орбіти Коломойського  
загрожують відтоком інвестицій з України 

22.05.2019 

Інвестори негативно відреагували на перші призначення 
президента Володимира Зеленського, а подальші призначення на 
високі посади людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського можуть 
спричинити відтік інвестицій з України, вважає президент 
Європейської бізнес асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital 
Томаш Фіала. 

"На жаль, інвестори - за реакціями на єврооблігації і на українську гривню - 
відреагували на ось ці перші призначення негативно. Перша реакція негативна", - сказав він 
на форумі "Відповідальність, довіра, інклюзивність: бачення реформ завтрашнього дня. 
Пропозиції громадянського суспільства". Подальші призначення співтовариство інвесторів 
також оцінить як сигнал, додав Фіала. "Чим більше буде серед призначень людей з орбіти 
Коломойського, тим більше це призводитиме до зростання вартості наших запозичень, тим 
складніше буде для корпорацій і для уряду залучати гроші і в Україні, і за кордоном. Ці 
гроші будуть дуже дорогими, може навіть трапитися відтік інвестицій", - сказав він в 
кулуарах форуму. "Ми дуже сподіваємося, що глава Адміністрації президента (Андрій 
Богдан - ІФ) спрямує свої зусилля в правильне русло. Але є певний скепсис щодо його трек-
рекорду і його близькості до одного з олігархів у країні", - додав Фіала. За його словами, в 
інвесторів виникає скепсис щодо подальшого потенціалу України рухатися в напрямі 
встановлення верховенства права, що вкрай важливо для залучення інвестицій у країну. 
"Складно уявити, як людина з орбіти Коломойського, котра займалася зворотним, зараз 
змінить напрям своєї діяльності на 180 градусів і діятиме не на благо олігархів, а на благо 
країни", - зазначив Фіала, кажучи про новопризначеного главу Адміністрації президента 
Андрія Богдана. Він звернув увагу на те, що раніше озвучені Зеленським імена радників з 
економічних реформ, а саме екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса 
Абромавичуса і екс-глави Мінфіну Олександра Данилюка, не фігурують серед перших 
призначень. "Призначення Абромавичуса і Данилюка ми вважали б позитивним сигналом. 
Зеленський презентував їх інвесторам і зовнішньому світу як людей, до думки яких він 
прислухається. Але зараз ми поки що їх не бачимо серед призначень", - сказав Фіала. 
"Призначення Геруса представником президента в Кабміні я не назвав би суперпозитивним 
маркером", - додав він. За словами Фіали, він поки що не бачить, хто в Адміністрації 
президента відповідатиме за роботу з бізнесом або за економічну політику. "Не хотілося б, 
щоб виправдалися песимістичні прогнози про те, що цих людей (озвучених раніше 
радників Зеленського з питань економіки - ІФ) використовують для виборчої кампанії, а 
потім для них знайдуть другорядні і третьорядні ролі", - наголосив Томаш Фіала. Водночас 
він зазначив, що Україні вкрай необхідно залучити хоча б один транш від Міжнародного 
валютного фонду до кінця 2019 року. "Без цього ми не отримаємо і макрофінансової 
допомоги від ЄС, Світового банку. Доведеться запозичувати величезну суму на зовнішніх і 
внутрішніх ринках. Інвестори вміють це рахувати - і в такому випадку вимагатимуть 
набагато вищої дохідності. Нам це обійдеться дуже дорого", - сказав він. За словами Фіали, 
вартість запозичень може залишитися на торішньому рівні. "У жовтні минулого року ми 
запозичили п'ятирічні гроші під 9%, а десятирічні - під 9,75%. Я думаю, в такому випадку 
(якщо Україна не отримає траншу МВФ у 2019 р. - ІФ) запозичення будуть на такому самому 
рівні, можливо, трохи дешевші. Залежно від суми... Якщо сума запозичень буде $2-3 млрд, 
їхня вартість може і перевищити торішній рівень", - спрогнозував Фіала. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Тигипко, Косюк, Жеваго, Бахматюк: что  
в голове у олигархов? 

16.05.2019 

О Зеленском, Порошенко, политике и экономике рассуждали четыре 
бизнесмена и инвестбанкир. Редкий публичный разговор действительно 
крупного бизнеса, пишет Сергей Шевчук на finance.liga.net 

Самый центр Киева, пятизвездочный отель Intercontinental, глава компании 
Concorde Capital Игорь Мазепа рассказывает Сергею Тигипко, Константину Жеваго, 
Юрию Косюку и Олегу Бахматюку анекдот: «Собрал как-то один из прежних 
президентов Украины у себя олигархов и обратился к ним такими словами: "Мы долго 
зарабатывали, я дал вам заводы, пароходы, вертолеты. Пора бы уже подумать и о 
людях". На что первым откликнулся Юрий Косюк: "Прекрасная идея! Душ по 500 
каждому не помешает!"». Смеялись все… 

 

Эта история могла бы стать одной из многочисленных баек о жизни украинских 
олигархов, если бы ее не наблюдали несколько сотен участников конференции, 
организованной Concorde Capital. Событие посвящено инвестпривлекательности Украины, 
но уникальная "VIP-бизнес-панель" сместила акценты всей встречи. Тигипко (группа ТАС), 
Косюк (Мироновский хлебопродукт), Бахматюк (Ukrlandfarming) и Жеваго (Ferrexpo) 
вместе с Мазепой, который модерировал их дискуссию, тоже говорили об экономике, но так 
или иначе беседа все равно уходила в сторону политики. Бизнесмены обсудили многое: 
ошибки и непрофессионализм властей, причины поражения действующего президента и 
вероятное будущее Украины при президенте Владимире Зеленском. По видеосвязи к 
дискуссии должен был подключиться Игорь Коломойский, который прилетел в Украину 
сегодня ночью. Но скандальный олигарх так и не вышел на связь. Не пришел на ивент и 
Владимир Зеленский: его пригласили открывать мероприятие, но избранный президент 
был занят важным делом – обсуждал с депутатами дату своей инаугурации. Но и без этого 
редкая публичная встреча крупнейших представителей украинского бизнеса была очень 
интересной и даже острой. LIGA.net рассказывает самое примечательное. 

 

Как живут олигархи? "Живем мы хорошо. Будет ли лучше с новым президентом? Я 
думаю, что да", – первым слово взял Юрий Косюк. Среди всех участников разговора он был 
самым оптимистичным. Остальные не разделяли его настроений. Тигипко назвал рост ВВП 
в 2-3% в год "поражением украинской экономики", а Константин Жеваго провел аналогии с 
1989 годом, когда в результате торговой войны между США и Японией сильно просели 
мировые цены на сырье, что подкосило многие сырьевые экономики, в том числе СССР. 
"Мы с партнерами с 2007 года инвестировали в Ferrexpo $3 млрд, сейчас стоимость 
компании – $1,5 млрд, хотя вложись мы, например, в румынские или венгерские активы, 
инвестиции удвоились бы, в случае с австралийскими – утроились, – сетовал Жеваго. – Все 
из-за обесценивающей политики всех наших правительств". Бахматюк, который был самым 
немногословным среди участников разговора, заметил, что торговые войны в мире дают 
Украине большие возможности для роста. Но для этого нужно вспомнить о политике 
протекционизма. Тигипко на своем примере подтвердил, что сейчас действительно эпоха 
больших возможностей для крупных покупок. "Рынки просто сошли с ума – то, что можно с 
нуля построить за $100 млн, сейчас стоит $4-5 млн, – сказал он. – Если вы спросите, что я 
буду делать, когда наступит дефолт, я отвечу: "покупать и еще раз покупать". Жеваго 
добавил, что в ситуации, когда экономика не растет, а активы дешевеют, один выход – 
развивать экспорт и работать в других странах. Тигипко подчеркнул, что Украине стоит 
забыть об иностранных инвестициях с ростом экономики ниже 5%. "Но если мы покажем 
7%, инвесторы будут выстраиваться в очередь, – заключил он. – И неважно, пусть даже у 
нас здесь будут стрелять прямо на улицах".  

 

Кто виноват в проблемах экономики? "Знаете, кто нанес наибольший урон 
экономике Украины? Не Путин, а глава нашего центробанка – Валерия Гонтарева", – 
выпалил до сих пор сдержанный Бахматюк в ответ на вопрос Мазепы о погибших банках (у 
Жеваго – Финансы и Кредит; у Бахматюка – VAB и Финансовая инициатива). Владелец 
Ferrexpo также не скрывал своего негодования действиями Нацбанка. "Мы первая страна в 
мире с 1945 года, в которой регулятор по своей инициативе убрал с рынка 90 банков, в том 
числе из топ-10, – возмутился Жеваго. – Где такое еще было, чтобы Центробанк возглавлял 
человек, ни дня не проработавший в этой сфере?". Непрофессионализм руководства НБУ 
стал главной причиной медленного роста экономики, согласился с ним Бахматюк. 
"Конечно, система олигархического банкинга должна была уйти в прошлое, но это можно 
было сделать постепенно, тем более, что у всех нас была готовность к переговорам, – 
заявил собственник Ukrlandfarming. – Но Нацбанк решил обрубить сразу 40% экономики, 
хотя можно было обойтись гораздо меньшими потерями". Неожиданно монологи 
бизнесменов прервала сама Гонтарева. Мазепа, который связался с экс-главой НБУ (она 
проживает в Лондоне) через мессенджер, дословно передал аудитории ее слова: "Бахматюк 
и Жеваго украли средства рефинансирования НБУ, выданные еще до моего прихода. И ни 
копейки с того времени не вернули". На обвинения Гонтаревой ответил Жеваго: «Я бы 
попросил допускать поменьше демагогии и побольше профессионализма, НБУ в 
обеспечение под рефинанс брал активы с твердыми залогами и потом вполне успешно 
взыскивал их через суды". 

 

Что делать с экономикой? Банкопад – не единственная претензия большого 
бизнеса к НБУ. По словам Тигипко, для более динамичного роста экономики нужно 
простимулировать банковскую систему к кредитованию вместо инвестиций в ОВГЗ. С этим 
тезисом не согласился Мазепа. По его мнению, благодаря тому, что НБУ удерживает 
инфляцию в разумных рамках, украинские бизнесмены имеют возможность 
реинвестировать доходы в развитие своих компаний. Еще одна серьезная структурная 
проблема Украины - 30% ВВП генерирует одна сфера – агропроизводство, добавил Жеваго. 
По его мнению, это буквально угрожает стране голодом - в случае неурожая у нас просто не 
будет другой отрасли, которая сможет компенсировать проблемы в АПК. Тигипко 
поддержал эту мысль: "Если в АПК ты спокойно можешь получить 20% годовых в долларах, 
то, например, для нашего метизного завода 5% рентабельности – это счастье, для 
производства вагонов 12% – это уже большой успех. А такие низкомаржинальные отрасли 
тоже нужно развивать". По словам Жеваго, главная задача нового руководства страны – 
провести либерализацию во всех сферах экономики. В первую очередь речь о приватизации 
ключевых предприятий и объектов инфраструктуры, в том числе портов, уточнил олигарх. 
"Я считаю, что это будет колоссальной ошибкой, если сейчас политика в Украине 
отстранится от экономики. – отметил Тигипко. – Я имею в виду эпоху, когда многие страны 
мира возвращаются к политике протекционизма. Нам тоже нужно подумать об этом". Из 
общего контекста выбился только Косюк, который предложил жалующимся на жизнь 
"коллегам", поискать причину в себе. "Я вам скажу, почему АПК сейчас так взлетел - потому 
что это самая модерновая и проворная отрасль, не только у нас, но и в мире, – сказал Косюк. 
– Вместо того, чтобы сидеть на старом суку, нихрена не делая, лучше бы подумали об этом".  

 

О причинах поражения Порошенко. "Я не знаю, что должна сделать новая власть, 
чтобы кардинально испортить ситуацию", – подчеркнул в самом начале разговора 
владелец МХП. Спокойное отношение бизнеса к результатам выборов отметил и Тигипко. 
Никого не удовлетворяла экономическая политика прежних властей, ситуацию усугубляло 
отсутствие борьбы с коррупцией, заявил он. "За последний год все силовые ведомства 
словно с цепи сорвались, – рассказал он. – Я думаю, их вклад в поражение Порошенко очень 
высок". По мнению Жеваго, слабый рост экономики – основная причина, по которой 
Порошенко "с треском провалился на выборах". Косюк вспомнил о том, что предупреждал 
президента о том, что в его окружении "много воров". "Я не поддерживал его политику, а 
когда указал на людей, которые его окружают, он сильно обиделся", – рассказал Косюк. 

 

Нужна ли олигархам власть. По мнению Тигипко, после 2014 года запрос на 
бизнесменов во власти иссяк. Косюк добавил, что власть слабо помогает чьим-либо бизнес-
интересам. Бизнесмен знает о чем говорит: с июля по декабрь 2014 года он поработал в 
должности замглавы Администрации президента Порошенко. "Мой опыт показывает, что 
власть сама по себе не страшна и абсолютно импотентна, – уверен Косюк. – Если у вас 
нормально работающий прозрачный бизнес, никакая власть вам ничего не сможет 
сделать". Если бы ему пришлось заниматься обновлением чиновничьего корпуса, он 
предпочел бы нанимать "простых и честных, а не умных, но вороватых". Тигипко, у 
которого также есть большой опыт работы во власти, отметил, что не видит причин менять 
систему политического устройства в Украине. "Я не думаю, что нам нужно переходить к 
парламентской республике, текущая система работает нормально, – сказал он. – Просто 
нужно два хороших лидера. До сих пор нам с ними не везло".  
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Украинский корпоративных гигантов  
стоит беречь и развивать 

17.05.2019 

Я помню, как в начале 1990-х в Восточной Европе вовсю шел переход 
от плановой экономики к рыночной. Я также помню, насколько большим 
был дефицит хороших идей и мыслей о том, как осуществлять такой 
переход. 

Ведь советский лагерь распался неожиданно быстро, и не существовало никаких 
исследований или разработок для осуществления такого перехода. На сегодня в мировом 
масштабе в тренде экономисты либерального толка. Их кредо - рынок знает лучше. Их 
предложения Восточной Европе, поддержанное МВФ и Мировым банком, предусматривали 
приватизацию, либерализацию цен и внешней торговли. Идея была в том, что если 
местные монополисты, частные или государственные, будут определять цены, то они этим 
правом будут злоупотреблять. Чтобы этого избежать, снимаем торговые барьеры и 
приглашаем иностранных конкурентов. В том же русле либеральных идей были и 
предложения о судьбе убыточных предприятий: закрывать или, на худой конец, 
реструктуризировать. В те времена как-то наивно "государственное" отождествлялось с 
"убыточным", хотя даже тогда мир знал немало государственных компаний, которые 
замечательно работали. Если перемотать ленту, то 30 лет спустя в Восточной Европе почти 
полностью отсутствуют большие местные компании. Почему? Шаг 1: в 1990-х гг. все 
интересное, к примеру, "Шкода" в Чехии, было быстро скуплено транснациональными 
компаніями (ТНК). Шаг 2: Многие прибыльные компании купили местные бизнесмены. Шаг 
3: Многие убыточные компании закрыли, абсолютно не принимая во внимание аккумули-
рованного в них капитала в форме нематериальных активов. Если убыточное - закрывай. 
Почему-то когда американские General Motors и Chrysler оказались в такой же ситуации в 
2009 г., обе компании получили государственную поддержку. Тоже самое - с французской 
Alstom в 2003 г. В результате Восточная Европа стала королевством, в котором большие 
компании или в руках ТНК, или у местных олигархов, или обанкротились. Многие могут 
сказать: а в чем проблема? Тем более, говорят они, посмотрите на Германию, яркий пример 
экономики, позвоночник которой - маленькие и средние предприятия. Это совсем не так. 
Львиная доля немецких МСП не живет в какой-то своей вселенной. Они работают на 
компании-гиганты и крутятся в их орбитах. Экономическая сила этих гигантов настолько 
велика, что в их орбите живут и немало МСП из Восточной Европы. Проблема с неимением 
успешных национальных гигантов - в отсутствии значимой добавленной стоимости в 
экономической деятельности и в снижении конкурентоспособности национальной 
экономики в глобальном масштабе. ТНК редко выносят за пределы родной страны ценные 
куски цепочки стоимости, например, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. Вот и в Восточной Европе можем увидеть, что в деятельности ТНК чаще всего речь 
идет о производственной сборке, услуге back оffice и продаже-потреблении. Не лучше 
обстоят дела у больших компаний, принадлежащих местным олигархам. Там общая идея - 
выжать максимум с минимумом вложений, особенно в человеческий капитал и НИОКР. Весь 
регион полон примерами работы по схеме "приватизация - выжимание - банкрот". Бизнес 
построен на порочном симбиозе с чиновниками и имеет мало общего с нормальной 
конкурентоспособностью. В результате в Восточной Европе отсутствуют большие 
успешные местные компании. Они очень важны, потому что приносят большие деньги в 
казну, тратят деньги на НИОКР, дают больше добавленной стоимости и предоставляют 
работу многим МСП в их орбите. Они же являются значимыми работодателями. Один из 
самых больших мифов, живущих в среде либеральных экономистов, звучит так: мы живем в 
постиндустриальном обществе. Закроем заводы или перенесем их в Китай и все будем 
официантами, айтишниками, страховщиками, продавцами, инструкторами по аэробике, 
мелкими предпринимателями. Это миф. В него поверили в Великобритании, но, 
испугавшись деиндустриализации страны, с 2015 года правительство начало произносить 
запретное ранее словосочетание "индустриальная политика". Посмотрите на маленькую 
Финляндию: Nokia — даже без телефонов, Wartsila — каждый третий судовой двигатель в 
мире, Kone — один из четырех крупнейших производителей лифтов в мире, Stora-Enso, 
UPM-Kymmene. Пять фирм с общей выручкой 57 млрд евро в год в стране с населением чуть 
больше 5 млн! Вывод: нужно беречь украинских корпоративных гигантов и помогать им. 
Развивать их в разы легче, чем строит новые. Что означает "развивать"? Тут нет 
революций: профессиональный наблюдательный совет, команда топ-менеджмента с ясным 
видением и стратегией, кропотливая работа, терпение и понимание факта, что успех не 
придет сразу. Кто еще может помочь? Государство. Не деньгами, а разумными налоговыми 
стимулами оно должно мотивировать инвестиции в НИОКР, поднятие уровня 
квалификации менеджмента и всех сотрудников, для государственных компаний — 
создавать системы выбора и отчетности членов наблюдательных советов. Безусловно, 
легко увидеть, как в Украине и в Восточной Европе любая поддержка больших компаний 
может превратиться в очередную схему по разграблению очередных денег и не будет 
иметь никакого эффекта. Чтобы избежать этого, стоит делать акцент на налоговые и 
организационные стимулы, для государственных компаний — ввести четкие ключевые 
показатели эффективности для менеджмента и наблюдательного совета. Стоит подумать, 
как налоговыми льготами стимулировать частные предприятия,инвестировать больше в 
НИОКР и развитие человеческого потенциала. Как пример можно привести Эстонию. 
Прибыль, которая реинвестируется в развитие компании или просто остается на счетах, не 
облагается налогами. В развитых странах фирмы направляют на корпоративное обучение 
3,5-10% доходов. Во Франции законодательство требует от предприятия расходовать на 
внутреннее обучение не менее 1% фонда оплаты труда. В Германии, Швеции, Японии, 
Корее обучение стимулируется налоговыми льготами и субсидиями. Какие шансы на успех 
в Украине? Я оптимист и могу сказать: большие. Самое главное — в Украине и, к слову, в 
Белоруссии, еще есть большие работающие местные компании, в том числе 
государственные. Есть на кого ставить! Многим они кажутся устаревшими и 
безнадежными, но у них есть сверхценные нематериальные активы: знания, умения, 
навыки, цепочки стоимости. На их создание ушли годы и море усилий, глупо выбросить все 
на ветер. Многие украинские менеджеры и предприниматели впечатляют своими 
знаниями, умениями и драйвом. То есть два самых важных актива — компании и 
управленцы — на месте. Требуется немного патриотизма и системного стратегического 
мышления со стороны правительства и законодателей. 
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Экономические провалы І квартала-2019  
в Украине 

21.05.2019 

Государственная служба статистики озвучила некоторые 
экономические итоги І квартала 2019 года. Результаты, мягко говоря, не 
утешительные. Об этом пишет Александр Карпец на fraza.ua 

Пока   страна была увлечена шоу под названием «выборы президента», наблюдалось 
замедление экономики, а также существенный рост отрицательного сальдо торгового 
баланса. Впрочем, ничего неожиданного здесь нет. В первом квартале фактически 
продолжились тенденции, которые наблюдались в 2018 году, но не попадали в фокус 
общественного внимания из-за скандальной предвыборной кампании. Сейчас же время 
красочных шоу подходит к концу и наступают суровые будни стагнирующей экономики, 
балансирующей на грани кризиса, несмотря на уверения правительства Гройсмана о том, 
что «все хорошо, прекрасная маркиза!». Таковыми уверениями Кабмин кормит электорат в 
преддверии парламентских выборов, поскольку львиная доля членов правительства 
мечтает если не сохраниться в должностях, то хотя бы избраться в парламент, чтобы 
получить иммунитет и обезопасить себя от уголовно-процессуальных последствий своей 
бурной деятельности. Итак, согласно данным официальной статистики, рост ВВП Украины 
в первом квартале текущего года замедлился до 2,2% по сравнению с 3,5% в четвертом 
квартале прошлого года и 3,3% в целом по 2018 году. Реальный ВВП в первом квартале 
2019 года вырос всего на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Словом, 
макроэкономические новости отнюдь не утешительные... Впрочем, замедление 
экономического развития в первом квартале было ожидаемым. Первые месяцы нынешнего 
года проходили под знаком ухудшения макроэкономических прогнозов различных 
институций. Напомним, что бюджетом на 2019 год предусмотрен рост ВВП на 3%. В то же 
время уже в мае, до получения уточненных данных статистикой, Нацбанк снизил прогноз 
по первому кварталу до 2,4%, а позднее Минэкономразвития и торговли — до 2,2%. В конце 
апреля Нацбанк также снизил прогноз роста ВВП в 2019 году до 2,5%. Снизив оценку роста 
реального ВВП в январе-марте 2019 года, в Министерстве экономического развития и 
торговли называют факторы, которые к такому сокращению привели. Это запрет России на 
ввоз некоторых видов продукции машиностроения, сокращение спроса на электроэнергию 
из-за теплых погодных условий, а также ремонт на некоторых энергогенерирующих 
объектах. МЭРТ указывает, что важнейшим фактором, ухудшающим макроэкономические 
показатели являются военный конфликт на Донбассе, усиление инфляционных и 
девальвационных процессов, а также ожидаемый негативный эффект новых санкций 
России, которые вводятся с 1 июня 2019 года. В связи с этим сводный индекс товаров и 
услуг по основным видам экономической деятельности в первом квартале сократился до 
0,9%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года он составлял 3,1%. Снизили прогноз 
роста экономики Украины и международные финансовые организации. Если МВФ пока что 
прогнозирует рост ВВП в 2019 году на уровне 2,7%, то Европейский банк реконструкции и 
развития ухудшил прогноз до 2,5%. Снижение темпов экономики эксперты банка 
обосновывают политической неопределенностью, вызванной выборами, а также 
замедлением экономического развития в тех странах, которые являются основными 
торгово-экономическими партнерами Украины. Существенное негативное влияние, по 
мнению аналитиков банка, оказывает на экономику страны тот факт, что на 2019-2020 
годы приходятся крупные выплаты по внешним долгам, к тому же в условиях 
неопределенности в сотрудничестве с внешними кредиторами. Речь идет о том, что в 
настоящий момент сотрудничество с МВФ зашло в тупик, а значит, автоматически 
тормозится другая международная финансовая помощь, которая так или иначе зависит от 
успешного сотрудничества с МВФ. Крайнее беспокойство вызывает рост отрицательного 
сальдо внешнеторгового баланса. В первом квартале 2019 года оно составило 390,5 млн 
долларов, что на 75,4% выше, чем в первом квартале прошлого года, когда отрицательное 
сальдо составило 222,6 млн долларов. При этом отрицательная разница имеет место во 
всех отраслях экономики, кроме услуг. По данным Государственной службы статистики, в 
январе-марте 2019 года экспорт товаров и услуг вырос на 8,3% до 14,726 млрд долларов, а 
импорт возрос на 9,4% до 15,117 млрд долларов. Таким образом, закрепилась негативная 
тенденция, имевшая место в 2018 году. В целом по 2018 году, по данным официальной 
статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 5,83 млрд 
долларов. Это в 2,3 раза хуже, чем в 2017 году. В частности, только за четвертый квартал 
прошлого года экспорт возрос на 6,9% и составил 15,41 млрд долларов, а импорт вырос на 
12,5% и достиг 17,79 млрд долларов, то есть дефицит составил 2,38 млрд долларов, что в 
1,7 раза выше, чем в аналогичный период 2017 года. В целом по 2018 году экспорт товаров 
и услуг вырос на 8,6% и составил 57,12 млрд долларов. В то же время импорт вырос на 
14,3%, достигнув 62,94 млрд долларов. Структура дефицита платежного баланса вызывает 
много вопросов. По данным Госстата, в 2018 году экспорт в страны СНГ увеличился всего на 
0,3% и составил 10,71 млрд долларов, зато импорт из стран бывшего Союза возрос аж на 
14,5% и достиг 13,88 млрд долларов. Такой перекос свидетельствует о том, что сколько бы 
пока еще действующая власть ни твердила об «остаточном прощавай» в отношении 
Москвы и СНГ, Украина все еще сильно зависит от импорта целого ряда товаров с 
постсоветского пространства. А поскольку по целому ряду причин, в первую очередь 
политического свойства, Украина теряет на востоке рынки, прежде всего 
высокотехнологичной продукции и вообще продукции с высокой добавленной стоимостью, 
то и возникает указанный перекос, выражающийся в резко отрицательном платежном 
балансе с постсоветскими странами. Более того, именно здесь кроется причина указанного 
выше торможения экономического развития, прежде всего по причине падения 
производства, в первую очередь высокотехнологичного. Что же касается торговли с 
Евросоюзом, то и здесь дела пока идут неважно, хотя динамика более утешительная. 
Экспорт в Европу в 2018 году возрос на 14,3% до 23,03 млрд долларов, зато импорт рос 
медленнее — на 12,7% до 26,29 млрд долларов. Таким образом, и здесь платежный баланс 
имеет отрицательное сальдо, но оно хотя бы уменьшается, а экспорт в ЕС растет. Вот 
только радоваться особо не стоит... Известно, что в ЕС Украина экспортирует 
преимущественно сырье, полуфабрикаты и вообще товары с низкой добавленной 
стоимостью и глубиной переработки. Зато на рынки постсоветских стран Украина 
поставляла в значительной мере высокотехнологичную продукцию. Словом, указанный 
перекос свидетельствует о том, что Украина все более превращается в сырьевую отсталую 
страну! Ситуация еще сильнее ухудшится после введения с июня санкций Кремля, которые 
создают препятствия для экспорта наших высокотехнологичных товаров, в частности 
продукции машиностроения. Таким образом, дефицит платежного баланса в первом 
квартале 2019 года не появился из ниоткуда, а является продолжением 
макроэкономических проблем, заложенных ранее политикой властно-олигархической 
верхушки. Наследство новой власти весьма незавидное, и пока не видно, чтобы она 
адекватно оценивала происходящее в экономике. В частности, под угрозой гривна. Под 
давлением растущего отрицательного платежного баланса и больших выплат по внешнему 
долгу в условиях торможения и без того слабого и сомнительного роста может начаться 
обвальное падение гривны. 

Читать полностью >>>                                                                           © Александр Карпец, «Фраза» 
По материалам fraza.ua 
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У Вакарчука розповіли, коли  
назвуть своїх донорів 

16.05.2019 

Політична сила Святослава Вакарчука "Голос" наразі є на етапі реєстрації, і 
щойно вона буде офіційно зареєстрована, будуть озвучені донори партії Про це 
заявив член політсили Ярослав Юрчишин. 

 
«Вже зараз ведуться переговори і є домовленості із близько 10-12 підприємствами, 

які за українськими мірками можна назвати середньо-великими, але оскільки ці 
переговори ще в процесі, тобто ніхто з бізнесу не готовий інвестувати поки не з’явиться 
якесь політичне тіло, яке можна підтримати», - зазначив він. Cеред донорів новоствореної 
політсили не фігуруватимуть прізвища українських олігархів. Крім того, за словами 
Юрчишина, рішення про висунення партії на парламентських виборах було прийняте ще 
перед першим туром виборів президента, який відбувся 31 березня. Нагадаємо, 16 травня 
лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оголосив про те, що йде в політику і представив 
свою партію. До неї увійшли екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко, виконавчий 
директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боїв за Донецький 
аеропорт Андрій Шараскін, відомий під позивним "Богема", професор-кардіолог Юрій 
Соколов і екс-виконуюча обов'язки голови Одеської ОДА Соломія Бобровська. Клименко є 
адмінкерівником команди Вакарчука, Юрчишин – консультант з питань політики та 
антикорупції, PR-спеціаліст Ярина Ключковська керує всіма питаннями з комунікації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами depo.ua 
 

 
ЦВК буде діяти виключно в межах  

законодавства 
23.05.2019 

23 травня 2019 року опубліковано Указ Президента від 21 травня 2019 
року "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та 
призначення позачергових виборів". 

Відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" виборчий 
процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування 
Указу, тобто 24 травня 2019 р. без прийняття Центральною виборчою комісією будь-якого 
рішення щодо його початку. Центральна виборча комісія діє лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією України та законами України, 
відповідно до яких не має повноважень щодо встановлення конституційності чи 
неконституційності Указів Президента, а також фактично позбавлена можливості 
звернення до Конституційного суду України. Центральна виборча комісія готова і здатна 
здійснювати встановлені законом функції щодо проведення позачергових виборів 
депутатів 21 липня 2019 р. Центральна виборча комісія наголошує, що і Президент України, 
і Парламент, і політичні партії та кандидати в депутати, які братимуть участь у виборах, 
мають усвідомлювати відповідальність за легітимність всього виборчого процесу та його 
результату. Центральна виборча комісія неодноразово зауважувала, що існує низка питань, 
які потребують додаткового законодавчого врегулювання. Закон України "Про вибори 
народних депутатів України" містить застарілі положення, які не відповідають іншим 
чинним законам, неврегульовані положення, а також положення без механізму реалізації, 
серед яких питання встановлення факту проживання, голосування військовослужбовців, 
які беруть участь в ООС, подання декларацій, тощо. Крім того, законодавство про державні 
закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, який в 
даному разі триватиме лише 58 днів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ЦВК 

Ігор Коломойський готується до  
парламентських виборів 

24.05.2019 

Український олігарх Ігор Коломойський заявляє, що консультує новий 
всеукраїнський політичний проект, який створюється для участі в виборах 
до Верховної Ради. Про це він розповів в інтерв’ю українським журналістам. 

За словами олігарха, після прильоту в Україну він зустрічається з лідером партії 
“Відродження” Віталієм Хомутинником і бізнесменом Павлом Фуксом. “У нас є спільні 
питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний 
проект створюється? Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій буде представлена 
велика кількість мерів… Ви ж розумієте, що після президентських виборів має відбутися 
перезавантаження тих проектів, які були неуспішні? “Відродження” було на президентсь-
ких виборах, вступило благородно до 1%”, – сказав Коломойський. За його словами, в 
проект увійдуть партія “Відродження”, частина “Волі народу”, партія мера Одеси Геннадія 
Труханова “Довіряй справам”. Він також зазначив, що завжди симпатизував партії 
“Відродження”. На питання про його участь в проекті Коломойський відповів: “Консульта-
тивна, звичайно”. Фукс, за словами Коломойського, є найближчим другом Кернеса, тому він 
є в цьому проекті. “Фукс сам особисто на вибори не йде. Але він зацікавлений, тому що там 
Харків повинен бути представлений досить представницький. І у “Відродженні” багато 
мажоритарників по Харкову. І в Одесі точно так само”, – сказав бізнесмен. Відзначимо, 
міський голова Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов мають 
намір повести у Верховну Раду України нову партію. При цьому, він зазначив, що він, а також 
Труханов "були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси". Нагадаємо, 2 березня 
2015 р. слідчими ГПУ Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, 
передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення 
людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) 
КК України та оголошено про завершення досудового розслідування. 10.08.2018 р. 
Київський райсуд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням 
Кернеса та його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від 
обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і 
їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення. ГПУ подала апеляцію на 
рішення суду про закриття справи проти Кернеса. Також нагадаємо, що мер Одеси Геннадій 
Труханов є одним з 8 фігурантів у справі заводу "Краян". За даними НАБУ, Одеська міська 
рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, 
на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень. 14 
лютого в аеропорту "Бориспіль" затримали Труханова та його заступника. Одеського 
міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 
ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами today.ua, unn.com.ua 
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Уряд більш ніж удвічі підвищив розмір стипендій  
Президента та КМУ для молодих вчених 

15.05.2019 

Уже 1 липня цього року розмір стипендій Президента України та 
Кабінету Міністрів України для молодих вчених зросте більш ніж удвічі. 
Відповідна постанова прийнята 15 травня 2019 р. під час засідання Уряду. 

Так, розмір стипендії Президента для молодих науковців збільшиться з 2305,2 грн на 
місяць до 6021 грн, а розмір стипендії КМУ – з 1921 грн на місяць до 4014 грн. Кожна із цих 
стипендій призначається на 2 роки. «Щорічно Президент та Уряд надають ці стипендії 
найталановитішим молодим вченим, щоб підтримати їх, мотивувати до подальшого 
розвитку. Однак останніми роками склалася ситуація, що розмір саме цих стипендій був 
найменшим серед усіх премій та стипендій для молодих вчених в Україні. Звісно, нам треба 
було змінити цю ситуацію, і цього року ми знайшли в бюджеті необхідні кошти, щоб більш 
ніж удвічі підняти ці виплати. І дуже важливо, що це підвищення буде не в кінці року, а вже 
з 1 липня», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич. … 

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

Читайте також: До кінця 2019-го в українських 
вишах працюватиме 16 ЦККНО >>> 

 

Запуск Фонду розвитку інновацій виходить  
на фінальну пряму - Гройсман 

16.05.2019 

Запуск Фонду розвитку інновацій, який буде надавати фінансову, 
технічну та консультаційну допомогу стартапам на ранніх стадіях їх 
розвитку, планують запустити восени.  

"Ми виходимо на фіналізацію запуску національного Фонду (державного) підтримки 
інновацій та стартапів. Я думаю, ми це зможемо зробити вже восени. Ми вже передбачили 
цей реальний ресурс, який буде забезпечувати фінансування, також, він прописаний в 
бюджеті – це 400 млн грн для того, щоб підтримувати розвиток українських інновацій та 
стартапів", - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відкриття 
Всеукраїнського фестивалю інновацій. За його словами, Фонд розвитку інновацій є 
достатньо інтегрованим. "Це має бути Фонд тих, хто реально інвестує, це має бути 
партнерство. Для того, щоб визначати найкращі рішення і підтримувати їх, надаючи 
фінансові ресурси", - зазначив Гройсман. Раніше уряд погодив пропозицію щодо утворення 
Фонду розвитку інновацій, який допомагатиме комерціалізувати вітчизняні інноваційні 
розробки та випускати на внутрішній та зовнішній ринок нові технології, товари чи 
послуги. Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України раніше виступив за створення 
великого фонду для підтримки українських стартапів, який може бути профінансований за 
рахунок Державного бюджету та коштом великих міжнародних інвесторів. 

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

 

Перший конкурс оборонних технологій  
"Sikorsky Challenge" завершився 

17.05.2019 

Перший конкурс оборонних технологій "Sikorsky Challenge", який 
проходив у "Київському політехнічному інституті (КПІ) ім. І. Сікорського", 
завершився. Про це повідомляє ДК "Укроборонпром". 

Зі 132 проектів відібрано 32, які виявились найбільш корисними та інноваційними у 
оборонній сфері. Для розвитку представлених розробок було підписано 42 протоколи, які 
передбачають надання всебічної підтримки у реалізації інновацій з боку підприємств 
"Укроборонпрому", Збройних Сил України, Держслужбою спецзв’язку та захисту інформації 
та "Науково-технічного центру "НІГРІ". "Кількість конкурсантів та проектів, які отримали 
реальну підтримку, демонструє, що наша спільна ініціатива створити таку платформу була 
абсолютно правильною. У подальшому конкурс оборонних технологій "Sikorsky Challenge" 
буде проходити, як мінімум, один раз на рік. Водночас зараз розглядається можливість 
проводити аналогічні конкурси частіше та тематично за сферами оборонно-промислового 
комплексу. Це дозволить створити ще ефективнішу синергетичну систему науки, 
промисловості та українського війська", – заявив Михайло Згуровський, ректор КПІ. 
Найпотужнішу підтримку, одразу від декількох організацій та установ,  отримав проект 
створення вітчизняного cупутникового угрупування дистанційного зондування Землі, який 
був розроблений Сергієм Пухою з КПІ.  Він був підтриманий Держслужбою спецзв’язку та 
захисту інформації України, ДК "Укроборонпром" та ТОВ "Науково-технічний центр "НІГРІ". 
За цим проектом планується створити супутник з потужною оптикою. Він буде мати масу 
до 100 кг, що дозволить значно зекономити кошти на його виведенні у космос. За проектом 
передбачається поступово довести кількість супутників на 600-км орбіті, мінімум, до 6 
одиниць. Таку ж потужну зацікавленість викликала і розробка безпілотного авіаційного 
комплексу квадрокоптерного типу для спеціального застосування від Олександра 
Мариношенка з КПІ. Цей проект отримав підтримку від Військово-наукового управління 
Генерального штабу ЗСУ, Центрального НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ, ВАТ 
"Меридіан" та ТОВ "Науково-технічний центр "НІГРІ". … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДК "Укроборонпром" 

 

Українські проекти отримали найбільше великих грантів для малого 
та середнього бізнесу серед країн Східного партнерства 

17.05.2019 

Українські проекти вже отримали близько €2 млн великих грантів 
для реалізації бізнес-стартапів у межах програми ЄС Горизонт 2020 – наразі 
це найбільша сума серед країн Східного партнерства. 

Загалом же українські учасники вже отримали більш як 22 млн євро на свої проекти 
від Горизонту 2020. “Зрозуміло, що участь у Горизонті дає змогу нашим дослідникам 
отримати додаткові кошти під їхні ідеї. Однак я не розглядала б членство в програмі лише з 
позиції фінансових переваг. По-перше, так вчені мають більше можливостей для співпраці 
із закордонними колегами - перейняти їхній досвід і показати себе світу. По-друге, вони 
отримують досвід участі в програмі, авторитет якої визнає увесь світ. І те, що після 4 років 
асоційованого членства ми маємо такі досягнення, свідчить: ми генеруємо ідеї, які цікаві не 
лише на внутрішньому ринку, а й в масштабах всієї Європи та світу”, – наголосила Міністр 
освіти і науки Лілія Гриневич. З 2015 р., коли Україна стала асоційованим членом Горизонту 
2020, наші розробники отримали можливість брати участь у SME Instrument (Small and 
Medium-sized Enterprises Instrument) – конкурсі для малого та середнього бізнесу. Перша 
фаза конкурсу передбачає отримання заявниками до €50 тис. для розвитку бізнес-плану. У 
наступній – другій фазі – розробники можуть претендувати на отримання понад 1 млн євро 
для реалізації плану і комерціалізації розробки. Наразі учасниками першої фази SME 
Instrument є 10 українських організацій, а другої – 2. Перший український проект, який 
отримав €1,2 млн в другій фазі, належить компанії Polyteda Cloud. Він пропонує інструмен-
ти для перевірки мікросхем перед їх запуском до масштабного виробництва. Цей механізм 
допоможе виробникам уникати збитків і затримок у виведенні продукції на ринки. Інший 
проект – SolarGaps – стосується енергетичної галузі. Він виграв 1 млн євро цього року. 
Євгеній Ерік – засновник проекту – створив жалюзі із сонячних панелей, які підлашто-
вуються під кут падіння сонячного світла і виробляють електроенергію. … 

Читати повністю >>>   
За матеріалами прес-служби КМУ 
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