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Узагальнюємо відповіді на запитання учасників пресконференції 
Президента України Володимира Зеленського, що відбулася біля 
Марїїнського палацу у Києві. Про це пише ukrinform.ua 

 
На відміну від попереднього спілкування Володимира Зеленського з 

представниками українських та зарубіжних ЗМІ, 11 жовтня 2019 року, коли майже 14-
годинний пресмарафон побив світовий рекорд тривалості, цього разу організатори і 
учасники заходу жодних “рекордних амбіцій” не мали. Головне – атмосфера спілкування 
(захід відбувався просто неба, іноді – під дощем, із дотриманням дистанції та інших вимог 
епідбезпеки) і зміст розмови. Завдяки “традиційному” формату пресконференції вдалося 
уникнути масового повторення запитань, за що критикували згаданий уже рекордний 
пресмарафон, і сконцентруватися на найважливіших сенсах. За понад три години 
спілкування із журналістами глава держави відповів на кілька десятків запитань, що 
стосувалися найактуальніших для України проблем – зокрема, війни і миру, протидії 
коронавірусу, шляхів протистояння економічній кризі та подолання бідності, кадрових 
призначень, розслідування резонансних злочинів і непростих відносин влади із політичним 
опонентами та українським олігархатом. Укрінформ узагальнив деякі важливі меседжі... 

 
Про боротьбу із COVID-19, її героїв і послаблення карантину. У 15 областях 

повністю виплатили надбавки за березень у 300% посадових окладів медикам, котрі 
перебувають на передовій боротьби із коронавірусом. У цьому запевнив глава держави, 
відповідаючи на перші запитання журналістів. Затримки із виплатами Володимир 
Зеленський пояснив “технічними причинами”. Адже необхідні кошти держава перерахувала 
на місця понад місяць тому. Президент підтвердив, що з 22 травня в Україні запрацює 
міський та приміський транспорт. З 25 травня відкриють дитсадки. Водночас, за словами 
глави держави, лише 6 регіонів готові до відновлення міжобласного сполучення. Тож із цим 
доведеться почекати. 

 
Про мінський процес, мирне врегулювання, спілкування із Путіним і Крим. За 

словами Володимира Зеленського, Україна готова вести переговори з представниками 
тимчасово окупованих територій у Мінську за умови, що ті мають українське громадянство, 
а не хизуються паспортами держави-агресора. Водночас, за оцінками президента, "мінську 
групу" вдалося перезавантажити, підвищивши статус переговорного процесу. Одним із 
головних результатів цих перемовин глава держави вважає звільнення десятків 
українських громадян із полону у проросійських бойовиків. Він очікує на черговий обмін 
утримуваними особами після спаду епідемії. Також після послаблення карантину в Україні 
та у Європі, за словами Зеленського, може відбутися й саміт глав держав нормандського 
формату. Лідери Німеччини і Франції підтримують ідею проведення такої зустрічі. Що ж до 
контактів Зеленського з президентом РФ, то останнім часом їх узагалі не було – через 
концентрацію сторін на розв’язанні внутрішніх проблем. "Зараз всі займаються своїми 
країнами через коронавірус", – пояснив президент. Водночас Володимир Зеленський 
визнав, що, на відміну від проблематики мирного врегулювання на Донбасі, яка постійно 
присутня на світовому порядку денному, питання Криму на міжнародних майданчиках 
обговорюють недостатньо. При цьому позиція наших міжнародних партнерів незмінна: 
США, Канада і ЄС (включаючи Німеччину та Францію) публічно визнають – доки Крим не 
повернуть Україні, санкції проти Росії скасовувати не будуть. 

 
Про економіку й (не)завершення “епохи бідності”. Напряму підтримати бізнес, 

який постраждав від коронавірусу, вливши в економіку десятки чи сотні мільярдів доларів, 
як це роблять заможні держави, Україна не може. Тому і надалі йтиме шляхом податкових, 
організаційних та регуляторних послаблень, що допоможуть малим і середнім підприємцям 
стати на ноги по завершенні карантину. Інше важливе завдання – забезпечення 
прийнятних умов кредитування реального сектора економіки і населення. Президент 
запевнив, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити 
кредитування бізнесу під низькі відсотки. "5-7-9%" – це перша програма, за якою люди 
можуть отримувати кредити не під 25– 30%. Вже рік я борюся, щоб у нас іпотека була під 
10%. Найближчим часом це стане реальністю", – запевнив Зеленський. Водночас глава 
держави погодився із журналістами, що до “завершення епохи бідності” в Україні іще 
далеко. Зокрема, зараз втіленню відповідних намірів заважає світова криза. "Кінець епохи 
бідності в Україні стовідсотково не настав. Він не може настати, коли криза у світі. Коли ви 
отримали бідну країну, повинні робити кроки, змінювати її. У нас немає просто так грошей, 
вони не падають з неба", – констатував президент. Один з варіантів залучення коштів у 
вітчизняну економіку – залучення прямих інвестицій. За словами Зеленського, вже готовий 
законопроєкт щодо врегулювання діяльності анонсованих ним кілька місяців тому 
"інвестиційних нянь" для інвесторів. Незабаром його зареєструють у парламенті. При цьому 
дію документа поширюватимуть не тільки на зарубіжних, а і на внутрішніх інвесторів. 
Новою версією проєкту передбачено, що "інвестнянь" (спецільно закріплених 
топменеджерів, які супроводжуватимуть діяльність інвестора в Україні), надаватимуть 
усім, чиї капіталовкладення перевищать $30 млн (раніше йшлося про $100 млн). Також 
президент повідомив про ймовірні преференції при сплаті податку на прибуток для 
інвесторів, які вкладуть в українську приватизацію від $10 млн. Володимир Зеленський 
розповів, що до внесення на розгляд парламенту готовий законопроєкт про амністію 
капіталів. Який дозволить легалізувати і спрямувати в “білу” економіку десятки чи й сотні 
мільярдів гривень. "Амністію оголосимо цього року – повинні це зробити, ми домовлялися і 
обіцяли людям", – запевнив президент. Дискусії, за його словами, ведуться хіба що довкола 
параметрів “фінансової індульгенції” – відсотка, під який амністуватимуть капітали. 
Передбачалося, що це буде 5% на все – і на гроші, і на нерухомість. Тепер же є пропозиції 
щодо зниження відсоткових ставок для легалізації негрошових активів. 
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Про дороги та інші напрямки “Великого будівництва”. Володимир Зеленський 

хоче залишитися в історії як президент, котрий “зробить в Україні дороги”. "Завдання – 
побудувати всі державні дороги, які об’єднають країну. А це 25 тисяч (кілометрів) 
пріоритетних шляхів. І впевнений, що до кінця моєї каденції усі державні дороги 
добудуємо", – запевнив президент. Нинішній же рік, за його словами, має стати важливою 
віхою на цьому шляху. Незважаючи на коронавірус і кризу, роботи за програмою “Велике 
будівництво” не припиняються. Зокрема, цьогоріч планують збудувати у 9 разів більше 
доріг, ніж у попередні роки. За словами президента, він планує знайти $3 мільярди для 
будівництва в Україні сучасних мостів. Нині, зокрема, набирають оберти роботи зі 
спорудження важливої транспортної артерії у Запоріжжі. “За 2-2,5 роки ми побудуємо цей 
міст. Це буде один з найбільших мостів за всю історію нашої країни, і ми всі ним 
пишатимемося”, – вірить президент. Також країна готується ввести в експлуатацію десятки 
шкіл і дитсадків. Єдине, що нині дещо пригальмували роботи зі спорудження в Україні 
понад 200 сучасних приймальних відділень опорних лікарень. Оскільки через обмеження 
авіаційних перевезень є проблеми із постачанням для них обладнання. 

 
Про “своїх” у владі і кадровий голод. Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що призначає на посади виключно "чистих" людей, яким довіряє. Так він відреагував на 
закид журналіста, котрий пригадав главі держави його обіцянки "не призначати кумів та 
військових друзів" на відповідальні посади в державі. Водночас Зеленський кілька разів 
повторював тезу про значний "кадровий голод" в країні. І навіть запропонував 
журналістові обрати для себе будь-яку посаду в Офісі президента та спробувати 
зарекомендувати себе на новій роботі, “працюючи по 25 годин на добу”, як це робить 
керівник Офісу. Щодо вакансій у владі, Зеленський наголосив: “Я не можу знайти 
нормального міністра культури, складно знайти міністра освіти”. Також, за його словами 
непросто шукати міністра енергетики – зокрема, з огляду на необхідність забезпечення 
рівновіддаленості цієї фігури від українських олігархів, чиї інтереси в енергетичній сфері 
сконцентрувалися як ніде. Також Володимир Зеленський прокоментував звільнення 
призначеного за підсумками кадрових конкурсів керівництва Державних митної і 
податкової служб. Зокрема, президент похвалив ексглаву митниці Максима Нефьодова, 
назвавши його “нормальною професійною людиною”. Але – пояснив, що цього замало для 
успішної боротьби із хабарництвом та контрабандою на митниці. При цьому Зеленський не 
виключив, що Нефьодову можуть запропонувати нову відповідальну посаду. “Хочу, щоб він 
повернувся. Він може працювати і в Офісі президента, і відповідати за окремі проєкти, які 
зможе довести до позитивного результату", – наголосив президент. Він також відкинув 
закиди журналістів щодо нібито повернення у владу людей часів Януковича. А ще – 
анонсував кадрові рішення щодо голів обласних державних адміністрацій після завершення 
карантину. Також триватиме активний процес зміни керівників районних адміністрацій, 
багатьох із яких призначав ще попередній президент. 

 
Про вироки попередникам і розслідування резонансних справ. Президент 

переконаний, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, попереду: 
“Думаю, вони так керували державою, що на них чекає дуже багато різних пригод і різних 
вироків”. Так він відреагував на низку запитань журналістів, які натякали, що “весна 
посадок в Україні” так і не почалася. Зокрема, президент прокоментував оприлюднення 
аудіозаписів, на яких нібито ексвіцепрезидент США Джозеф Байден розмовляє з Петром 
Порошенком. Зеленський сказав, що "це не останній дзвіночок, реагувати на який мають 
правоохоронці”. Справжнім іспитом для нинішнього керівництва правоохоронних структур, 
за словами Зеленського, мають стати розслідування і доведення до суду резонансних справ 
– убивств Катерини Гандзюк і Павла Шеремета. Остання, за висновками глави держави, – 
особливо складна. І відповідальність за її розслідування несе особисто міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков. "Є, на жаль, кілька трагічних справ у нашій країні. З приводу Катерини 
Гандзюк – за моєї каденції людей, які її вбили, – посадили. Є питання, хто замовив. У нас вже 
є відповідь. Зараз цю справу повністю передали до суду. І суд, я впевнений, винесе 
справедливий вирок. І замовники сядуть за ґрати. Щодо справи Шеремета – вона більш 
складна. Якщо доведуть слідство і суд, що ті люди (підозрювані) – вбивці, вони сядуть. 
Якщо ні – відповідатимуть ті, хто довів цю справу до суду, звинувативши невинних”, – 
наголосив Зеленський і підсумував: “З усіма цими справами ми точно розберемося". 

 
Про відносини і “дистанцію” з олігархами. Володимир Зеленський запевнив, що 

розраховує на прості й нелобістські стосунки з олігархатом. А доказом незалежності від 
нього він вважає критику своїх дій підконтрольними різним фінансовим структурам 
засобами масової інформації. “Я не є лобістом їхніх інтересів. Вони не можуть натиснути на 
мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду. Мені здається, вони навіть не хочуть – чи 
бояться, чи розуміють, – що немає сенсу мені це пропонувати”. Натомість президент 
пообіцяв надати картбланш Антимонопольному комітетові у запобіганні 
антиконкурентним діям та зловживанням з боку усіх без винятку фінансово-промислових 
груп. І пообіцяв активніше долучати товстосумів до благодійництва та виконання у 
майбутньому завдань із реінтеграції й відбудови тимчасово окупованих районів Донбасу. 

 
Про виборчі перспективи – власні, президентської політсили і всієї країни. 

Президент вважає, що для втілення задекларованих планів йому може не вистачити однієї 
каденції. Тож подумає, чи варто балотуватися іще на один термін. “Бачу, що робота складна, 
ніхто "спасибі" не скаже, але якщо буде велика підтримка народу України, зможу про це 
думати... думатиму", – сказав глава держави і додав, що, як свідчать опитування, його досі 
підтримує більшість українців. Хоча сам президент і "не женеться за рейтингами". А ось 
чутки про можливі дострокові парламентські вибори глава держави спростовує. Президент 
може розпустити парламент, якщо, приміром, народні депутати від "Слуги народу" 
перестануть голосувати за важливі закони чи почнуть лобіювати інтереси комерційних 
груп впливу. Наразі ж про таке не йдеться. “Монобільшість” добре справляється із роботою. 
Що ж до призначених на осінь місцевих виборів, то президент, зокрема, пообіцяв 
підтримувати кандидата від "Слуги народу" на посаду столичного міського голови. Хто цей 
претендент – наразі не визначилися. Його ім’я буде відоме після праймеріз. 
 

Читати повністю >>>  
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Читайте також: Фотоісторія року 
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Chrematistic 
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал  
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ТСК з розслідування можливої корупції посадовців планує  
співпрацювати з експертами з держорганів 

24.04.2020 

ТСК Верховної Ради України з розслідування можливої корупції 
посадовців планує співпрацювати з експертами з держорганів. Про це стало 
відомо від час засідання комісії. 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у 
ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади планує 
залучати експертів, які працювали, або працюють зараз в органах Державної митної 
служби, Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби. “Якщо ми будемо шукати 
фахівців і експертів, очевидно, це мають бути люди, які працювали, або працюють зараз в 
органах Державної митної служби, Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби. 
Очевидно, що нам такі фахівці будуть потрібні, більш до того, ми до цих органів будемо 
офіційно звертатися з запитами про надання інформації і про доступ до реєстрів, ми будемо 
досліджувати всі ці матеріали... Ми не будемо залучати фахівців з тієї сфери, яка не підпадає 
під основні завдання, які визначенні предметом нашої роботи”, — зазначив голова комісії 
Іван Крулько. За його словами, він не має заперечень щодо залучення експертів до своєї 
роботи. “Саме тому, коли до нас звернулася ця консалтингова група і коли я побачив, що 
представником є людина, яка працювала довгий час у відповідних органах, зараз він не 
працює, але може надати інформацію, я не маю жодних заперечень, щоб такі люди в якості 
експертів залучалися”, — додав він. Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому 
проект постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з 
питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб 
органів державної влади. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутати України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Привітання з нагоди 30-річчя  
Верховної Ради України 

19.05.2020 

Тридцять років тому, 15 травня 1990 року почала працювати 
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 
(УРСР) дванадцятого скликання, яка пізніше стала Верховною Радою 
України першого скликання. Саме з цього дня розпочався відлік 
роботи українського вищого законодавчого органу. 

Початок роботи цього парламенту був першим кроком до проголошення 
незалежності України. Вже тоді він ухвалював доленосні рішення, які окреслили розвиток 
нашої країни як демократичної держави, в якій непорушними є права і свободи громадян, 
свобода слова, віро-сповідання та верховенство права. Уже тоді у Верховній Раді були 
закладені принципи політичного плюралізму: сформувалися два блоки депутатів — 
парламентська більшість та опозиція. Одними з перших державотворчих кроків стали 
закони «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 року та «Про громадянство 
України» від 8 жовтня 1991 року. У січні-лютому 1992 року постановами Верховної Ради 
було визначено державну символіку — Державний гімн, Державний прапор та малий герб 
України — тризуб. За п’ять років діяльності перший парламент прийняв понад 1500 
законодавчих актів. Але чи не найголовнішим здобутком було те, що 16 липня 1990 року 
Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України, а 21 серпня 1991 
року — Акт проголошення незалежності України. Саме Верховною Радою України було 
завершено формування системи законодавства нашої країни, визначено пріоритети 
міжнародного розвитку держави, налагоджена успішна співпраця з парламентами 
зарубіжних країн та міжнародними організаціями. Попереду в нас багато завдань, і 
переконаний, що Верховна Рада України дев’ятого скликання зробить свій вагомий 
історичний внесок у становлення України. Відзначимо, 30 років тому відбулося перше 
засідання Верховної Ради УРСР дванадцятого скликання, яке пізніше стало першим 
скликанням Верховної Ради України. Саме парламент відігравав ключову роль у часи 
найбільших викликів, які були перед Україною, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова 
Верховної Ради Дмитро Разумков. «Історія українського парламентаризму достатньо 
молода, якщо ми порівняємо з іншими парламентами світу, де вона вже сторіччями 
спостерігається. В нас інша ситуація. Розвивався український парламент достатньо стрімко. 
Іноді в позитивному, іноді не завжди у позитивному сенсі. Це теж правда. Як у будь-якої 
інституції, були моменти успіху, були і поразки, були і помилки. І це лягає на плечі всіх 
народних депутатів усіх скликань Верховної Ради України», – сказав спікер. Він також 
заперечив, що роль українського парламенту знівелювалася за ці роки. «Це, мабуть, не 
вперше і не востаннє, коли говориться про те, що якась роль української Верховної Ради 
нівелюється. Але, як показувала історія нашої держави, саме у ключові моменти, в 
найбільші виклики, які були перед нашою країною, парламент відігравав ключову роль. 
Парламент завжди був балансуючим інструментом, не лише законодавчим, але й 
балансуючим», – заявив Разумков. За його словами, Верховна Рада відображає все 
українське суспільство, «з його плюсами і мінусами, з досягненнями, з вадами, з політичним 
баченням, соціальним статусом». 
 

Читати повністю >>> 
 

За матеріалами golos.com.ua, radiosvoboda.org 
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Президент на нараді із залучення інвестицій: Сильна економіка –  
найнадійніший захист України 

19.05.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч 
щодо пришвидшення зростання експорту та залучення інвестицій в 
Україну як запоруки економічної стабільності.  

 

У ній взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступники керівника 
Офісу Президента Ігор Жовква та Юлія Ковалів, радник Глави держави з питань економіки 
Олег Устенко та секретар Національної інвестиційної ради Леван Варшаломідзе. 
«Просування економічних інтересів України у світі нарівні з гарантуванням національної 
безпеки має стати ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, – наголосив 
Володимир Зеленський. – Посилення ролі України у новій системі міжнародних відносин 
після пандемії коронавірусу має відбуватися через зростання добробуту українських 
громадян, успіхи українських експортерів на світовому ринку та залучення прямих 
іноземних інвестицій до України. Сильна економіка – найнадійніший захист України не 
лише в умовах гібридної війни, а й під час економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19». 
Глава держави підтримав перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики 
України, яке ініціював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Цей процес МЗС розпочне 
з перезапуску роботи оновленої Ради експортерів та інвесторів (РЕІ). За словами міністра, 
саме тісна співпраця з українськими експортерами та іноземними інвесторами допоможе 
українським дипломатам на практиці спрямовувати свої зусилля за кордоном на 
розширення необхідних можливостей і подолання наявних перешкод. «Нині найкращий час 
для втілення економічних амбіцій України. Для цього МЗС запускає якісно оновлений блок 
торговельно-інвестиційної дипломатії. Ми зосередимося на двох пріоритетах: підтримці 
українського експорту у світі та залученні інвестицій до України. Зусиллями українських 
дипломатів подолання економічних наслідків пандемії має стати історією успіху України та 
всіх українців, – заявив Дмитро Кулеба. – Внесок у зміцнення економічної безпеки України 
стане одним з показників ефективності роботи дипломатів». «Я хочу, щоб український 
бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на 
міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, 
наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб 
вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію», – 
наголосив Володимир Зеленський. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор 
Жовква зазначив, що протягом найближчих декількох місяців буде започаткована низка 
масштабних інвестиційних проектів з компаніями країн-партнерів. … 

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

 

Блог Президента України у New York Times з 
 нагоди річниці інавгурації 

20.05.2020 

Торік 20 травня мене оточував натовп людей, мені потискали руки, 
давали «п’ять» і робили зі мною селфі. Вони зібралися, щоб подивитися мою 
інавгурацію.  

Українці обрали мене 73 відсотками голосів, сподіваючись, що я очищу корумповану 
владу та забезпечу стабільність держави. Я ніколи не думав, що бути президентом легко. 
Раніше я працював у комедійному жанрі та займався продюсуванням. Команда, яку я 
привів, складалася з розумних, енергійних, здібних і відданих людей. Але багатьом з них 
бракувало політичного досвіду. Ми мали великі надії та взяли на себе жорстке зобов’язання 
покращити становище нашої країни, яка зіткнулася з важкими умовами – як всередині, так і 
на світовій арені. Минув рік. Все почалося задовго до того, як ми всі дізналися слово 
«коронавірус». Пам'ятаєте імпічмент Президента Трампа? Після гонитви за високими 
рейтингами більшу частину життя в розважальному бізнесі мені знадобився лише один 
телефонний дзвінок, щоб стати справді всесвітньо відомим. Історія імпічменту не була 
комфортна. Вона відволікла американську та міжнародну увагу від питань, які мали вагоме 
значення для України, й перетворила нашу країну на історію «про Президента Трампа». 
Інший головний виклик мого президентства я успадкував: шість років частина Донбасу на 
сході України окупована незаконними збройними формуваннями, підтримуваними Росією. 
Мільйони людей втратили свої будинки через бойові дії, десятки тисяч отримали тяжкі 
поранення, близько 14 тисяч людей загинули. Коли я прийшов на посаду, ситуація з війною 
була у глухому куті, щодня гинуло дедалі більше людей. Вже в березні я був змушений 
зіткнутися зі ще однією великою кризою, хоча вона стала спільною для всіх лідерів у світі: 
пандемією коронавірусу. В Україні зареєстровано понад 19 тисяч випадків COVID-19 і, на 
жаль, майже 600 смертей. Ми були змушені перепланувати бюджет, щоб впоратися з 
впливом світової економічної кризи, пов’язаної з пандемією. Але ситуація не безнадійна. 
Променем надії на тлі всіх цих криз стала міжнародна співпраця. Вона була й буде шляхом у 
майбутнє. Попри безліч думок, чуток і теорій, що крутилися навколо моєї телефонної 
розмови з американським колегою, незважаючи на те, що ситуація дійшла до імпічменту 
пана Трампа, Україна залишається хорошим партнером і другом США. Ми отримали 
необхідну військову допомогу для забезпечення незалежності нашої країни. Нас 
підтримують як демократи, так і республіканці, а також прості люди на всій території США. 
(Один позитивний момент у цій історії: я впевнений, що значно більше американців та 
західних європейців тепер можуть знайти Україну на карті!). Що ж до війни на сході 
України, мій Офіс розуміє, що дипломатія та діалог – єдиний вихід. Я поставив 
першочерговим завданням відновлення зустрічей лідерів Німеччини, Франції, України та 
Росії, щоб налагодити діалог щодо досягнення миру. Ми відновили діалог з Росією, завдяки 
чому нам вдалося повернути три кораблі та 24 українських моряків, які були захоплені 
роком раніше; на Донбасі відбулося розведення сил на кількох ділянках; взаємне 
звільнення утримуваних осіб дало змогу 131 українцю повернутися додому. І все ж війна в 
Україні триває і підриває безпеку та стабільність Європи. Нам буде потрібна подальша 
допомога наших союзників для її припинення. Звісно, я визнаю, що пандемія призупинила 
прогрес. Соціальне дистанціювання йде пліч-о-пліч з політичним дистанціюванням. Криза 
змусила багато країн зосередитися насамперед на своїх внутрішніх проблемах. Це 
зрозуміло, але в епоху транснаціональних криз, які не зупиняються на кордонах, ми не 
повинні втрачати фокус на величезному позитивному потенціалі міжнародної співпраці. 
Україна не є заможною державою, але ми вирішили, що повинні зробити все можливе, щоб 
допомогти тим, хто страждає. Українські інженери розробили та побудували найбільший у 
світі вантажний літак, який доставляв медичні товари з Китаю до Польщі, Франції, 
Німеччини та інших країн Європейського Союзу. На початку квітня ми відправили групу 
наших лікарів до Італії. Їхня робота з хворими на коронавірус там допомогла нам дізнатися 
більше про поширення хвороби. Ці уроки зараз допомагають нам виробляти власні 
карантинні процедури і таким чином рятувати життя тут. Ми також одержали підтримку 
багатьох: США та Європейський Союз надали мільйони доларів та євро фінансової 
допомоги для боротьби з коронавірусом; Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати 
надіслали нам необхідну гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання та засобів 
захисту. Ми чекаємо обіцяної допомоги Міжнародного валютного фонду та інших партнерів 
для стабілізації економіки після пандемії. Шлях до одужання довгий. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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 Саакашвілі призначено головою Виконавчого комітету  
реформ у складі Нацради реформ 

07.05.2020 

Екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі призначено головою 
Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної 
ради реформ при президенті України. Відповідний указ підписав 
президент України Володимир Зеленський 7 травня. 

Заступником голови Виконавчого комітету реформ призначено президента 
холдингу Internet Invest Group, інтернет-компаній Imena.ua та Mirohost Олександра 
Ольшанського. Крім того, до указу президента про створення Нацради реформ від 23 липня 
2014 р. внесено зміни. Виконавчий комітет реформ - це допоміжний орган при президентові 
України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного 
планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ. Раніше 
до нього входили заступник голови Адміністрації президента України, до відання якого 
віднесені питання здійснення реформ, один із членів Кабінету Міністрів України - за 
погодженням із прем'єр-міністром України, а також голова одного з комітетів Верховної 
Ради України (за згодою). Тепер Виконавчий комітет реформ складається з голови та його 
заступника, які входять до складу самої Нацради реформ. Засідання Виконавчого комітету 
реформ проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць. Згідно з 
положенням від 2014 р., рішення Нацради реформ ухвалюється більшістю голосів присутніх 
на засіданні її членів за підтримки рішення головою Національної ради реформ - 
президентом України, а також головою Верховної Ради та прем'єр-міністром. Як відомо, в 
липні 2014 р. п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, яким постановив 
створити Національну раду реформ як спеціальний консультативно-дорадчий орган при 
президенті зі стратегічного планування, узгодження позицій щодо стратегії реформ в 
Україні та моніторингу їх реалізації. Головою цього органу є президент України, до його 
складу увійшли представники уряду, парламенту України, керівництво Національного 
банку, громадські активісти. У травні 2015 р. указом президента було також затверджено 
склад і положення про Дорадчу міжнародну раду реформ. Згідно з указом, тоді цей орган 
очолив екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. У грудні 2015 року Порошенко створив 
замість Дорадчої міжнародної ради реформ Міжнародну дорадчу раду… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Уряд презентував та схвалив низку  
антикризових програм 

13.05.2020 

На засіданні Кабінету Міністрів України було представлено та 
ухвалено низку стратегічних програм та оперативних заходів, які 
націлені на підтримку певних категорій населення та бізнесу.  

 
Зокрема, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор 

Петрашко представив програму «500 тисяч робочих місць». Серед ключових галузей - 
будівництво доріг та транспортної інфраструктури. Сюди планується залучити 154 тис. 
робочих місць. У сферу благоустрою – 150 тисяч робочих місць. 85 тисяч робочих місць – у  
сільське господарство. Урядом пропонується залучати людей через державні комунальні 
підприємства, державні субвенції, пряму підтримку бізнесу грошима. Як повідомив Ігор 
Петрашко, на 216 тисяч робочих місць вже є джерела фінансування. «Сьогодні, маючи 490 
тисяч офіційно зареєстрованих безробітних, говоримо про те, що статистика зменшення їх 
кількості продемонструє ефективність цього урядового плану або, якщо він неефективний 
– ми будемо також бачити це в статистиці і будемо мати змогу оперативно реагувати», – 
зазначив Денис Шмигаль та доручив утворити міжвідомчу робочу групу на чолі з Міністром 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства із залученням всіх галузевих 
міністерств та профільних асоціацій. В.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга 
Буславець представила план Антикризових заходів в енергетиці. Вона зауважила, що 
сьогодні українська енергетична система розбалансована. «Перший крок, який було 
зроблено – це реальний енергетичний баланс. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу 
для всіх видів генерації. Цільові завдання, які стоять на порядку даному вже зараз – 
забезпечити збут вугілля та повернути 25 тисяч шахтарів на роботу вже в цьому місяці. 
Друге – це забезпечити стабільну ціну на електричну енергію для електроємних 
споживачів»,  – повідомила Ольга Буславець. План урядового Антикризового енергетичного 
штабу при КМУ має також вирішити проблему накопичення боргів перед «Енергоатомом», 
які були сформовані в попередні роки. У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
подякував народним депутатам за підтримку цього плану і вкотре наголосив, що ціна на 
електроенергію для населення в цьому році залишається незмінною – 1,68 грн за кіловат. 
Міністр фінансів Сергій Марченко представив комплексний план заходів з реформування та 
розвитку митних органів, який складається з трьох ключових напрямків. Перший – 
функціональний. Він забезпечує контроль держави на всіх етапах діяльності митниці і 
зменшує корупційні ризики. Основні маркери – це зменшення впливу людського фактору 
та цифровізація. «Другий напрямок – мотиваційний. Митниця має перестати асоціюватися у 
людей та бізнесу з корупційним монстром. На 30-40% будуть оновлені кадри. Буде 
проведена процедура оцінки доброчесності митників. При цьому ми чітко визначимо всі 
питання щодо зарплат та бонусів. І тут все буде прозоро. Третій напрямок – сервісний. 
Максимальна прозорість та ясність правил за найкращими практиками західних країн. 
Строк реалізації всіх заходів – до вересня 2020 року», - повідомив очільник Міністерства 
фінансів. Також Прем’єр-міністр висловив сподівання, що буде інституціональне 
продовження реформування митної служби, яке було розпочато раніше. «Дуже важливо 
завершити її швидко, бажано цього року. Не хочеться перетворити реформу і підвищення 
ефективності в довгий багаторічний процес. Нас цікавить якісний результат: якісний 
сервіс, якісна робота служби», - наголосив Глава Уряду та додав, що про це також йшлося 
під час перемовин з послами країн-сусідів і тих донорів, які допомагають впроваджувати 
структурні реформи, в тому числі, й на митниці. Відзначимо, 13 травня під час «Години 
запитань до Уряду» Прем’єр-міністр України повідомив народним депутатам про заходи, які 
здійснюються для подолання поширення пандемії, фінансової підтримки певних категорій 
населення в умовах коронакризи та ситуації у медичній та енергетичній сферах. Денис 
Шмигаль поінформував народних депутатів про те, куди витрачаються кошти з Фонду 
боротьби з COVID-19 у розмірі 65 млрд грн. Серед основних статей видатків: 29,7 млрд 
цього року додатково виділено Пенсійному фонду; 6 млрд грн отримали фонди, які будуть 
допомагати безробітним; 1,6 млрд спрямовані для допомоги на дітей родинам ФОП; 2 млрд 
грн були профінансовані медичні закупівлі для лікарень; 3,1 млрд грн були виділені МОЗ на 
додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям. Також Прем’єр-міністр повідомив, що 
через коронакризу збільшилася кількість безробітних. За його словами, на сьогодні 
офіційно зареєстровано майже 200 тисяч таких громадян. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Зеленський призначив і перепризначив голів десятьох  
районних держадміністрацій у Києві 

18.05.2020 

Президент України В.Зеленський своїми розпорядженнями від 18 
травня 2020 року призначив і перепризначив голів десятьох районних у 
місті Києві державних адміністрацій. 

Як повідомляється на сайті глави держави, головою Голосіївської РДА призначено 
Сергія Садового, Дарницької РДА - Ярослава Лагуту, Деснянської РДА - Давида Шатірішвілі, 
Оболонської РДА - Кирила Фесика, Печерської РДА - Наталію Кондрашову, Святошинської 
РДА - Сергія Павловського, Солом'янської РДА - Ірину Чечотку. Головою Дніпровської 
районної адміністрації в столиці призначено Ігоря Щербака, який змінив на цій посаді 
звільненого 18 травня в зв'язку із завершенням терміну повноважень Петра Онофрійчука. 
Звільнено у зв'язку із завершенням терміну повноважень і відразу ж перепризначено 
головою Подільської РДА в Києві Віктора Смирнова, Шевченківської РДА - Олега Гарягу. 
Наталія Кондрашова працює у Печерській РДА з початку 90-х. З грудня 2010-го до серпня 
2013 року - заступник голови Печерської РДА. Із серпня до жовтня 2013 року - перший 
заступник директора департаменту - начальник управління регуляторної політики та 
видачі документів дозвільного характеру Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва КМДА. Із жовтня 2013 року - заступник директора - начальник управління 
регуляторної політики та підприємництва Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва КМДА. Садовий Сергій із 1998 року - заступник голови спочатку 
Московської, а після утворення Голосіївського району однойменної РДА. Чотири терміни 
поспіль обирався депутатом районної ради. На першій сесії Голосіївської райради п'ятого 
скликання був обраний її головою. Ярослав Лагута з січня 2015 року був заступником 
голови Житомирської ОДА, влітку 2019 року був т.в.о. керівника Житомирської області, з 
листопада 2019 року - т.в.о. голови Дарницької РДА в Києві. Віктор Смирнов очолював 
Подільську РДА з липня 2018 року, в 2015-2018 роках був заступником голови цієї 
райадміністрації, до цього працював у департаментах та управліннях центральних органів 
виконавчої влади. Олег Гаряга став головою Шевченківської РДА в липні 2014 року. Магістр 
права, політолог-міжнародник. Був виконавчим директором Інституту Євро-Атлантичного 
співробітництва. Новий голова Деснянської РДА Давид Шатірішвілі - підприємець. Голова 
Оболонської РДА Кирило Фесик - керівний партнер адвокатського об'єднання Mitrax. 
Голова Святошинської РДА Сергій Павловський - заступник ректора з наукової роботи 
Національного медичного університету імені Богомольця. Голова Солом'янської РДА Ірина 
Чечотка - керівник районної прокуратури. Голова Дніпровської РДА Ігор Щербак - інженер з 
охорони праці Київського міського центру зайнятості. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Україна не збирається обмежувати роботу  
ОБСЄ на Донбасі 

08.05.2020 

Україна виступила проти будь-яких обговорень про недопускання 
моніторингової місії ОБСЄ до ОРДЛО. Про це заявив представник України 
при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. 

"Українська сторона не буде обговорювати суть так званих "правил семи вимог 
доступу СММ ОБСЄ до ОРДО, висунутих Російською Федерацією та її маріонетками у рамках 
Тристоронньої контактної групи, оскільки ми дотримуємося принципової позиції, що 
жодна із сторін не має права порушувати свободу СММ у виконанні свого мандату", -  заявив 
постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк 
під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ. При цьому, додав дипломат, Україна готова 
заслухати практичні кроки задля забезпечення безпечного та вільного доступу СММ ОБСЄ 
по всій території України, передусім, на тимчасово окупованих територіях. Відзначимо, 
Дмитро Кулеба провів відеозустріч з Генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером 
перед відкриттям першого засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ під 
головуванням України. Співрозмовники домовилися здійснити спільний візит на Донбас 
після покращення епідеміологічної ситуації. Міністр наголосив, що російська агресія проти 
України та окупація Криму, що тривають, повинні залишатися у центрі порядку денного 
ОБСЄ як найбільші загрози європейській безпеці.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами tyzhden.ua 

 
ООН про війну на Донбасі: прийшов час  

знайти рішення конфлікту 
08.05.2020 

Прийшов час для вирішення конфліктів в Європі, зокрема в Україні, 
і досягти миру. Про це заявила заступник Генерального секретаря ООН з 
політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло. 

“Напруженість і насильницькі конфлікти, в тому числі в Європі, зберігається”, — 
сказала ДіКарло на спеціальному засіданні на високому рівні за формулою Appiї з нагоди 
75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі. За її словами, запобігання і 
вирішення насильницьких конфліктів у всьому світі лежить в основі мандата ООН. Вона 
також повторила заклик Генерального секретаря ООН до Ради Безпеки про конфлікти в 
регіоні. “Європа не застрахована від нестабільності, і ми не повинні сприймати світ і 
процвітання в регіоні як належне. ООН продовжує роботу в напрямку припинення 
жорстокої війни на Західних Балканах, що почалася в 1990-х роках. І все ж повний мир і 
примирення було досягнуто. Тим часом на континенті залишається декілька затяжних 
конфліктів, а криза в Грузії в 2008 році і в Україні в 2014 році показує, що нові спалахи 
насильства були занадто ймовірними”, — заявила заступник Генсекретаря ООН. “Ми 
повністю підтримуємо провідну роль і життєво важливу роботу „Нормандської четвірки“ і 
тристоронньої контактної групи по Україні... Прийшов час знайти переговорні рішення цих 
конфліктів і побудувати міцний мир. Це зажадає політичної волі, мужності і лідерства з 
боку всіх зацікавлених сторін”, — додала ДіКарло. Як повідомляв УНН, Генеральний 
секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін утримуваними особами на Донбасі. 

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

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
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Володимир Зеленський визначив представника  
України в Суді ООН 

21.05.2020 

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін представлятиме 
Україну в Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах Організації 
Об'єднаних Націй (ООН) у справах проти Росії.  

Відповідне розпорядження, яким Єніна уповноважено захищати українські інтереси 
у Гаазі, президент України Володимир Зеленський підписав у четвер, 21 травня. Як йдеться 
у розпорядженні, Єнін буде "агентом України" у справах про порушення РФ Міжнародної 
конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Він також представлятиме Україну у 
міжнародних трибуналах щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та 
у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів 
їхніх екіпажів. Заступником Єніна у захисті українських інтересів в суді ООН буде посол 
України в Нідерландах Всеволод Ченцов. Розгляд позовів України щодо порушення РФ 
конвенцій про фінансування тероризму та ліквідацію расової дискримінації відбувається у 
Гаазі з 2017 року. Попри заперечення РФ, суд визнав свою юрисдикцію щодо першого 
позову у листопаді минулого року. Таким чином, судді перейшли до розгляду цієї справи по 
суті. При цьому міждержавна суперечка через порушення конвенції про боротьбу з 
фінансуванням тероризму розглядатиметься вперше. Водночас раніше суд відхилив вимогу 
України вжити термінових заходів за цим позовом, бо, на думку суддів, Україна не надала 
достатніх і правдоподібних доказів, що російська сторона мала на меті вбивство цивільних 
осіб на Донбасі або знала про відповідні наміри. А у випадку позову через порушення 
конвенції про ліквідацію расової дискримінації, Суд ООН розпорядився вжити термінових 
заходів, аби забезпечити права кримських татар мати власні представницькі інституції, 
включно з Меджлісом. Росію також зобов'язали забезпечити українцям Криму право 
навчатися українською мовою. Утім, РФ ці вимоги суду ігнорує. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dw.com 
 

 
 ЄВРОПА & ЄС 
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ. ПРИКОРДОННА СПІВПРАЦЯ & ПРОЕКТИ (ІНІЦІАТИВИ) 
 

 
 

Дмитро Кулеба та Олівер Варгеї домовилися пришвидшити спільну роботу над 
укладанням “промислового безвізу” між Україною та ЄС 

14.05.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів 
відеозустріч із Комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером 
Варгеї. Про це повідомляє служба новин порталу mfa.gov.ua 

Міністр поінформував єврокомісара про прогрес євроінтеграційних реформ в 
Україні, ухвалення важливих законодавчих рішень, зокрема, закону про банківську 
діяльність. Єврокомісар привітав це рішення українського парламенту та додав, що Україна 
виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС. Щойно МВФ 
надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде 
готовий до виділення другого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги 
обсягом €500 млн. без зволікань. Глава МЗС України висловив вдячність за ініціативу 
Єврокомісії надати Україні €1,2 млрд. спеціальної макрофінансової допомоги для 
стабілізації економіки у зв’язку із пандемією. Олівер Варгеї високо оцінив рішучість України 
у реагуванні на пандемію COVID-19: “Ви діяли швидко, і це мало критичне важливе 
значення”. Співрозмовники домовилися пришвидшити спільну роботу з підготовки до 
укладення “промислового безвізу” між Україною та ЄС (Угоди про оцінку відповідності та 
прийнятності промислової продукції), після того як переговорні процеси сповільнилися 
через пандемію коронавірусу. Окрему увагу співрозмовники приділили підтримці ЄС 
українського малого та середнього бізнесу. Дмитро Кулеба та Олівер Варгеї погодилися 
надати додатковий імпульс роботі з оновлення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС, приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір, 
інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС, участі України як невід’ємної складової у реалізації 
Європейської зеленої угоди. Глава МЗС окремо відзначив гуманітарну допомогу ЄС для 
вразливих верств населення у східних регіонах держави… 

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

 

Глава держави провів телефонну розмову з  
Президентом Європейської комісії 

20.05.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну 
розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це 
повідомляє служба новин порталу president.gov.ua 

Очільниця Єврокомісії привітала Володимира Зеленського з першою річницею 
інавгурації та відзначила прогрес України у впровадженні реформ. Основною темою 
розмови стала координація зусиль, спрямованих на подолання наслідків пандемії 
коронавірусу в Україні та Європейському Союзі, а також узгодження кроків з метою 
поступового виходу з карантину. «Завдяки своєчасно запровадженим заходам нам вдалося 
запобігти найгіршому сценарію поширення епідемії. Ми уважно стежимо за заходами ЄС з 
боротьби з пандемією. Дякую вам особисто за оголошений Єврокомісією пакет підтримки 
України у 190 млн євро для подолання наслідків коронавірусу. Ці гроші будуть спрямовані 
на підтримку системи охорони здоров’я та економіки, допомогу вразливим групам 
населення, малому та середньому бізнесу, підтримку громадянського суспільства, судової 
реформи, реалізацію «Європейської зеленої угоди», – сказав Володимир Зеленський. 
Зокрема, йшлося про поглиблення співпраці в медичній галузі, забезпечення «зелених 
коридорів» для безперешкодного руху товарів Європою, можливе відновлення 
авіасполучення, залучення України в ролі спостерігача до Комітету ЄС з питань охорони 
здоров’я. Співрозмовники також погодилися, що криза, спричинена коронавірусом, не має 
зашкодити вільному руху товарів та обмежувати двосторонню торгівлю. Глава держави 
подякував Урсулі фон дер Ляєн за рішення Єврокомісії започаткувати чергову програму 
макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро. «Нам необхідна двостороння 
допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів. Ми 
готові до конструктивної співпраці з метою швидкого започаткування та реалізації цієї 
програми макрофінансової допомоги», – зазначив Володимир Зеленський. Відзначимо, 
Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро 
підтримки під час пандемії COVID-19. «Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова 
допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна 
не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді», – 
зазначив Президент Зеленський. Кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну 
стабільність України. Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси 
для захисту громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії для людей. Загалом 
Євросоюз виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам. …  

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

 
 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Україна та Швеція обговорили заходи у боротьбі з коронавірусом  
та подальшу співпрацю країн 

 

30.04.2020 

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів 
телефонну розмову з державним секретарем Офісу Прем’єр-міністра 
Королівства Швеція Карін Валенстін. 

Співрозмовники обмінялися інформацією про заходи, яких вживають Україна та 
Швеція для протидії COVID-19, і погодилися з необхідністю координації відповідних кроків 
задля захисту здоров’я громадян обох країн. Під час розмови було відзначено важливість 
організації авіаційних рейсів для повернення українців на батьківщину, останній з яких 
здійснено напередодні. "Українська сторона підтримала майбутнє головування Швеції в 
ОБСЄ у 2021 році та висловила готовність обговорити важливі у цьому зв’язку ініціативи 
під час двосторонніх консультацій, запланованих на найближчий час", - йдеться у 
повідомленні. Окрім того, Жовква ознайомив Карін Валенстін з поточною ситуацією на 
Донбасі, привернувши особливу увагу до блокування та невиконання низки важливих 
кроків: припинення вогню, розведення військ, забезпечення повного доступу СММ ОБСЄ до 
тимчасово окупованих територій та доступу представників гуманітарних організацій до 
утримуваних осіб. "Було домовлено активізувати двосторонній політичний діалог після 
завершення пандемії та сприяти активному розвитку торговельно-економічної співпраці", - 
йдеться у повідомленні. Нагадаємо, надзвичайний та повноважний посол Швеції в Україні 
Тобіас Тиберг заявив, що питання гендерної рівності матиме високий пріоритет під час 
головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році. 

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

 
Велика Британія продовжила на три роки навчальну місію  

для українських військових 
18.05.2020 

Велика Британія ще на три роки, до 2023 р., продовжила навчальну 
місію ORBITAL для українських військовослужбовців. Про це повідомляє 
УНН із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ. 

"Міністерство оборони Великої Британії подовжило термін навчально-тренувальної 
операції ORBITAL - "Розбудова партнерства - Україна" до березня 2023 року", - йдеться у 
повідомленні. Так, програмою операції передбачено проведення фахової підготовки для 
тисяч українських військовослужбовців. Повідомляється, що відтепер активне навчання 
проводитиметься і з корабельним складом ВМС України. Відзначимо, 12 травня відбулася 
зустріч Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря 
Петрашка з Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 
Україні Меліндою Сіммонс. Метою заходу стало обговорення основних питань 
взаємовигідної двосторонньої співпраці та обміну досвідом у боротьбі з COVID-19. «У 2019 
році Велика Британія інвестувала в економіку України понад 2 млрд дол. США та увійшла у 
ТОП-3 основних країн-інвесторів нашої держави. Ми зацікавлені у збереженні існуючого 
рівня торгово-економічних відносин та, з огляду на вихід Британії з ЄС, сподіваємося, що 
найближчим часом буде підписана Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і 
партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної 
Ірландії», - зауважив Ігор Петрашко. Він додав, що нова угода стане гарантією забезпечення 
безперебійного ланцюга торгових поставок, що сприятиме продовольчій безпеці обох 
країн. Сторони обговорили перспективні напрями співпраці, зокрема, у сфері 
агропромислового комплексу, енергоефективних технологій, нарощуванні експорту 
української с/г та металургійної продукції, реалізації двосторонніх інвестиційних проектів, 
залучення британського досвіду в розвиток інструментів державно-приватного 
партнерства, залученні прямих іноземних інвестицій. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua, kmu.gov.ua 

 
Посольство Ірландії розпочне роботу в Україні до кінця 2020 р.  

і сприятиме розвитку торгівлі та інвестицій 
20.05.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну 
розмову з Віце-прем’єр-міністром і Міністром закордонних справ та торгівлі 
Ірландії Саймоном Ковене. 

Глави зовнішньополітичних відомств приділили окрему увагу українсько-
ірландському двосторонньому співробітництву. Зокрема, Міністр Саймон Ковене 
підтвердив намір відкрити Посольство Ірландії в Україні до кінця 2020 року. У зв’язку з цим 
Дмитро Кулеба зазначив: «Відкриття Посольства Ірландії у Києві – це важлива віха у наших 
відносинах. Ми також чекаємо, що до кінця року до України прибуде ірландська бізнес місія. 
Треба швидко і якісно розвивати торгівлю та залучати ірландські інвестиції в Україну». 
Глава українського зовнішньополітичного відомства також відзначив послідовну 
підтримку Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках 
міжнародних організацій.Міністри обмінялися інформацією стосовно подолання наслідків 
пандемії COVID-19 та заходів, які вживаються урядами обох країн задля повернення до 
повсякденного життя. Відзначимо, в 2019 р. обсяг торгівлі товарами та послугами між 
Україною та Ірландією досягнув $715,6 млн (+34,3%). … 

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

 
Глава держави провів телефонну розмову з Президентом  

Фінляндської Республіки 
22.05.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну 
розмову з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо. Про це 
повідомляє служба новин порталу president.gov.ua 

Президент Фінляндської Республіки подякував українській стороні за ефективну 
взаємодію в питанні забезпечення участі громадян України у сезонних аграрних роботах у 
Фінляндії. Володимир Зеленський наголосив на важливості безумовного гарантування 
безпеки українців при виїзді на роботу у Фінляндію. «Хочу підтвердити, що наша позиція 
базується на гарантуванні умов безпеки українців у зв’язку з пандемією COVID-19, а також 
на виведенні з тіні процесу трудової міграції, встановленні чітких і прозорих рамок для 
легального працевлаштування українців за кордоном. Дуже ціную, що з Фінляндією 
домовлено про легальні контракти на понад три місяці, оформлення медичного 
страхування та комфортного проходження карантину», – зазначив Володимир Зеленський. 
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що сезонна співпраця стає важливим 
напрямком двосторонньої взаємодії України та Фінляндії. У цьому контексті він підтвердив 
зацікавленість нашої держави у започаткуванні діалогу у сфері менеджменту лісового 
господарства. «Україна передала на розгляд фінляндської сторони проект міжурядової 
угоди про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції. Прошу вашого 
сприяння у прискоренні підготовки цього документа до підписання», – сказав Президент 
України. Співрозмовники відзначили конструктивну взаємодію в питанні забезпечення 
своєчасного повернення додому громадян обох держав у період дії карантину. ... 

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

Заступник міністра Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот  
від новопризначеної послині Азербайджану в Україні 

 

18.05.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 
прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної Посла Азербайджанської 
Республіки в Україні Ельміри Ахундової. 

Сторони відзначили активний характер українсько-азербайджанського партнерства, 
а також співпрацю з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Особливу увагу 
співрозмовники приділили перспективам розвитку двостороннього співробітництва у 
торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах. Досягнута домовленість про 
організацію чергового раунду політичних консультацій між зовнішньополітичними 
відомствами України та Азербайджанської Республіки у форматі відеоконференції. 

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

 
Україна та Казахстан домовилися інтенсифікувати  

двосторонній діалог 
21.05.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 21 
травня 2020 року провів зустріч з послом Республіки Казахстан в Україні 
Дарханом Калєтаєвим, повідомляє mfa.gov.ua 

Співрозмовники відзначили високий рівень двосторонньої взаємодії з повернення 
своїх громадян на Батьківщину, а також з питань використання повітряного простору 
Казахстану для транспортних перевезень Україною гуманітарних вантажів із Китаю. «Ми 
гарантуємо рівні права громадян України та Казахстану в ході захисту від коронавірусної 
хвороби COVID-19 на нашій території. І очікуємо аналогічних дій від Казахстану», – 
підкреслив Єнін. Заступник міністра також наголосив на важливості взаємодії обох країн в 
інтенсифікації політичного діалогу на високому та найвищому рівнях, а також торговельно-
економічного співробітництва, зокрема проведення в Києві 14-го засідання спільної 
Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з економічного співробітництва. Посол 
Казахстану підтвердив, що підтримка експорту і збалансованої торгівлі є надважливим 
завданням для обох сторін в умовах економічного спаду через пандемію, і висловив 
готовність своєї держави активізувати роботу з налагодження контактів між 
представниками бізнесу для виходу торговельних відносин між країнами на новий рівень. 

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

 

 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Україна та Туреччина продовжують працювати над  
Угодою про вільну торгівлю 

 

17.05.2020 

Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччини Андрій 
Сибіга заявив, що переговорний процес щодо підписання Угоди про зону 
вільної торгівлі між Україною та Туреччиною продовжується.  

Обидві країни намагаються підтримувати динаміку двосторонніх відносин. Про це 
повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Businessweek Turkiye. Як він повідомив, 
Київ та Анкара продовжують працювати над Угоди про ЗВТ залишаючись вірними гаслу 
"зростаймо разом". Крім того, обидві країни намагаються підтримувати динаміку 
двосторонніх відносин, адаптуючись до нових карантинних реалій. "Відбулися та 
відбуваються зустрічі та обмін думками на всіх рівнях від найвищого до нижчих. Ми 
обмінюємося думками для мінімізації негативних наслідків пандемії в економіці", - сказав 
Сибіга. Разом з тим, він наголосив що у 2019 році товарообіг між нашими країнами 
збільшився на 22,3% у порівнянні з попереднім роком і досяг майже 5 млрд доларів. 
"Власне ми працюємо для того, щоб не втратити такої динаміки. В цьому контексті ми 
також знайшли взаємовигідну формулу для переміщення вантажів, які перевозяться 
вантажівками, і відіграють важливу роль у торгівлі між двома країнами." - додав посол. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 

 
Василь Боднар провів зустріч з Послом  

Держави Ізраїль в Україні 
20.05.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 20 
травня прийняв Посла Держави Ізраїль в Україні Джоела Ліона. Про це 
повідомляє служба новин МЗС України. 

Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва, 
зокрема перспективи розвитку політичного та економічного діалогу з новопризначеним 
урядом Ізраїлю, підтримку територіальної цілісності України, а також ситуацію в регіоні 
Близького Сходу. Василь Боднар висловив сподівання щодо збереження позиції Ізраїлю на 
підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у зв'язку з триваючою 
російською агресією. У ході зустрічі домовилися провести ближчим часом черговий раунд 
політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Ізраїлю. 
Співрозмовники приділили особливу увагу проблематиці злочинів проти людяності – 
Голокосту і Голодомору. Українська сторона висловила сподівання, що новий парламент 
Ізраїлю визнає Голодомор 1932-1933 в Україні геноцидом українського народу. Довідково: 
Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Б.Нетаньягу відвідав Україну з офіційним візитом у серпні 
2019 року, Президент України В.Зеленський перебував в Ізраїлі з робочим візитом 23-24 
січня 2020 року. Новий уряд Держави Ізраїль було приведено до присяги 17 травня 2020 
року.  Останній раунд політичних консультацій між міністерствами закордонних справ 
України та Ізраїлю відбувся в Єрусалимі 29-30 квітня 2019 року. 

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

 

 
 АФРИКА 
 

Євгеній Єнін зустрівся із Послом Арабської  
Республіки Єгипет в Україні 

 

06.05.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 6 травня 
провів зустріч з Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні  Хоссам 
Ельдіном М. Алі. Про це повідомляє МЗС України. 

Під час зустрічі заступник міністра обговорив питання співробітництва, зокрема, на 
консульському напрямі, відзначив належний рівень співпраці між Україною та Єгиптом і 
окреслив подальші шляхи взаємодії у контексті забезпечення прав та інтересів громадян 
двох держав. Окрему увагу під час зустрічі співрозмовники приділили питанню розбудови 
двосторонньої договірно-правової бази, а також справі засудженого в Єгипті до 25 років 
громадянина України Едварда Чікоша та шляхів його повернення в Україну.  

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

 
 
 
 

 КАНАДА 
 

Заступник Міністра закордонних справ України Євгеній Єнін провів  
зустріч із Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою 

 

30.04.2020 

Заступник Міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 30 
квітня 2020 року провів зустріч з Послом Канади в Україні Ларисою 
Ґаладзою. Про це повідомляє МЗС України. 

Під час зустрічі було обговорено ключові питання зміцнення двостороннього 
співробітництва, розвитку політичного діалогу, торговельно-економічної та інвестиційної 
взаємодії, подальшої підтримки Канадою суверенітету і територіальної цілісності України, 
процесу реформ у нашій державі. Євгеній Єнін висловив вдячність за масштабну допомогу, 
яка надається Канадою Україні, в тому числі, за рішення виділити гуманітарну допомогу 
для протидії пандемії COVID-19. Окрему увагу було приділено можливостям лібералізації 
Канадою візового режиму для громадян України, взаємного забезпечення умов для 
реалізації завдань у сфері мобільності молоді. Сторони розглянули пріоритетні завдання 
щодо координації зусиль для забезпечення міжнародного розслідування обставин збиття 
Іраном українського літака, виплати компенсацій родинам загиблих, а також реалізації 
ініціатив на посилення безпеки у сфері цивільної авіації. Відзначимо, Канада виділила 700 
тисяч доларів (близько $518 тисяч, - ред.) на підтримку гуманітарних зусиль в Україні. 
“Канада реагує на COVID-19, надаючи підтримку місцевим гуманітарним фондам для 
забезпечення гнучкої тривалої гуманітарної допомоги там, де це найбільш необхідно. Ось 
чому ми виділили 700 тисяч доларів (близько $518 тисяч, - ред.) на підтримку гуманітарних 
зусиль в Україні”, - йдеться у повідомленні на сторінці посольства Канади в Україні. У 
дипустанові уточнили, що кошти буде виділено Офісу ООН з координації гуманітарних 
питань. Очільниця українського представництва Офісу ООН з координації гуманітарних 
питань Аліс Армані Секі подякувала Канаді за щедрий внесок. “Ця пожертва буде критично 
важливою для підтримки найбільш уразливих прошарків населення на сході України, 
особливо на тлі кризи COVID-19”, - написала вона на своїй сторінці у мережі Твіттер.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами mfa.gov.ua, ukrinform.ua 
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Дмитро Кулеба та Майкл Помпео обговорили розвиток  
стратегічного партнерства України та США 

 

06.05.2020 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову 
з Державним секретарем США Майклом Помпео. Про це повідомляє 
Міністерства закордонних справ України. 

“Ми рішуче налаштовані надалі розвивати стратегічне партнерство України та США. 
Не задля дипломатичної формальності, а задля зміцнення справжньої дружби українського 
та американського народів”, - заявив Дмитро Кулеба. Глава МЗС України приділив особливу 
увагу розвитку взаємовигідної економічної співпраці України та США, важливість якої у 
часи пандемії набуває особливої ваги. Він зауважив, що в умовах пандемії та її наслідків 
Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки. Міністр запевнив 
Державного секретаря США, що Україна готова створювати сприятливі умови для 
американських підприємств, які нині розглядають можливість перенесення виробництв з 
інших регіонів задля оптимізації ланцюгів постачання. Дмитро Кулеба запропонував 
американському колезі покласти перспективні проєкти співпраці в основу чергового 
засідання українсько-американської Комісії стратегічного партнерства та провести його 
вже цьогоріч. Окрему увагу співрозмовники приділили підсумкам відеоконференції глав 
МЗС у Нормандському форматі, яка відбулася 30 квітня. Вони відзначили вагому роль ФРН  
та Франції у сприянні участі Росії в діалозі та виконанні нею своїх зобов’язань. Майкл 
Помпео запевнив у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та 
територіальної цілісності України. Співрозмовники приділили увагу процесу реформ в 
Україні, включно з проєктами та програмами, які підтримуються Урядом США. Глава МЗС 
поінформував Державного секретаря про процес ухвалення ключових реформаторських 
законів, необхідних задля подальшої успішної співпраці з Міжнародним валютним фондом. 
Зокрема, він підтвердив налаштованість на ухвалення банківського закону. Дмитро Кулеба 
окремо подякував за американську допомогу Україні для протидії поширенню коронавірусу 
COVID-19 та соціально-економічних наслідків пандемії. Він також висловив задоволення, 
що саме українські літаки «Руслан» і «Мрія» доставляють у ці дні медичні вантажі до США, 
та особливо відзначив глобальне лідерство США у подоланні пандемії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mfa.gov.ua 
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В Україні зріс індекс економічної політики в сфері  
малого та середнього підприємництва 

21.04.2020 

В Україні зріс індекс економічної політики в сфері малого та 
середнього підприємництва. Про це йдеться в новому звіті Організації 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

Україна досягла значних успіхів серед країн Східного партнерства за напрямками 
«Застосування принципів зеленої економіки в діяльності МСП» (+108%) і «Розвиток 
підприємливості в процесі навчання і підтримка підприємницької діяльності жінок» 
(+77%). Загалом за період оцінки до 2020 року Україна досягла позиції провідного 
реформатора. “Держава системно працює в напрямку покращення економічної політики 
перш за все в інтересах розвитку малого та середнього підприємництва. Кроки задля цього, 
що запровадженні або в стані реалізації, отримали високу оцінку європейських експертів -  
Україна стала лідером серед країн Східного партнерства. Зараз ми докладатимемо ще 
більше зусиль аби зберегти такий темп прогресу та допомогти розвитку МСП навіть в 
умовах кризи”, - сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства Дмитро Романович. В звіті на зростаючих позиціях в Україні також напрямки 
«Інтернаціоналізація МСП» (+62%) і «Послуги з розвитку бізнесу» (+58%). Серед основних 
реформ, які запровадила Україна, в даному звіті виділяють наступні: затверджена нова 
стратегія розвитку МСП в 2018р. і створений Офіс розвитку МСП для підтримки її реалізації. 
Останній надає широку консультаційну та інформаційну підтримку бізнесу про нові умови 
роботи під час карантину; розроблена концепція Нової української школи, яка ґрунтується 
на 10 ключових компетенціях, включаючи «підприємливість»; консолідований банківський 
сектор, що призвело до більшої стабільності і покращення доступу до фінансування МСП; 
поступове наближення до стандартів і технічних регламентів ЄС; заходи щодо екологізації 
МСП і розвитку зелених технологій включені до стратегії МСП до 2020 року.  
 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами me.gov.ua 
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Відстоює червоні лінії, але реформи буксують: як у Брюсселі  
оцінюють перший рік Зеленського 

19.05.2020 

Як у ЄС і НАТО оцінюють перший рік Володимира Зеленського на 
посаді президента України? Якщо дивитися на офіційні заяви, то 
складається враження, що переважно позитивно. Утім, критика теж лунає. 

 
 

 

Ухвалення законів у "турборежимі". "Реформи є особливо важливими. Я хотів би 
похвалити український уряд за його порядок денний реформ", - заявив керівник гендирек-
торату Єврокомісії з політики сусідства Крістіан Даніельсон 14 травня під час онлайн-
дискусії, присвяченої Україні. Чиновники у Брюсселі обережні у своїх оцінках Зеленського, 
бо вони "не хочуть наробити більше шкоди, ніж користі", вважає директор з політичних 
питань брюссельського аналітичного Центру Мартенса Роланд Фройденштайн (Roland 
Freudenstein). "Це пояснює багато похвали, яка тут звучить. Але за лаштунками панує 
непевність у питанні, чи має Зеленський здатність і волю довгостроково вести Україну 
стабільним прозахідним курсом", - зазначає експерт. Він наголошує, що підсумки першого 
року Зеленського не погані, але "далекі від оптимальних". Київ за останній рік здійснив 
чимало кроків, на яких наполягав Брюссель. Так, нова влада завершила виконання вимог ЄС 
за четвертою програмою макрофінансової допомоги. Восени 2019 р. в Україні повернули 
кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, яка була однією з умов надання 
Україні безвізу. Важливе значення для ЄС мав анбандлінг "Нафтогазу", тобто виведення зі 
структури цієї компанії оператора газотранспортної системи України. "Я згодна, що було 
втілено багато реформ", - зазначає експертка брюссельського аналітичного центру EPC 
Аманда Пол. При цьому вона нагадує, що більшість із них були затверджені восени 
минулого року, коли у Верховній Раді діяв так званий "турборежим". 

 

 

 

Земельна реформа та "антиколомойський" закон. Однак цього року Зеленському 
стало складніше проводити закони через парламент, зауважує Пол. За її словами, 
український президент тепер не завжди може покладатися на свою більшість у Раді, бо 
частина народних депутатів із фракції "Слуга народу" орієнтується на інші центри впливу, 
включно з олігархом Ігорем Коломойським. Нагадаємо, два закони, які в ЄС вважають дуже 
важливими, вдалося ухвалити лише завдяки підтримці депутатів з опозиційних фракцій. 
Ідеться про земельну реформу і так званий "антиколомойський" закон, який має 
унеможливити повернення націоналізованого "Приватбанку" його колишнім власникам 
Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. У квітні в ЄС недвозначно дали зрозуміти 
Києву, наскільки сильно очікують ухвалення документу. І це показує, що у Брюсселі не 
цураються робити критичні заяви, коли вважають питання достатньо важливим. 
Ухвалення земельного і банківського законів є умовою надання Україні кредитів від МВФ і 
ЄС, потрібних для уникнення дефолту. "Фактично, міжнародна спільнота, МВФ, були 
змушені приставити до голови України дуло пістолета, аби ці закони ухвалили. Це справляє 
погане враження", - говорить Пол в інтерв'ю DW і прогнозує, що різні групи впливу в 
парламентській більшості будуть великою проблемою для Зеленського. 

 

 
 

Імплементація реформ в Україні кульгає. "Звісно, є питання, до яких ми радили 
підійти більш амбіційно", - каже Даніельсон з Єврокомісії і додає, що в імплементації 
реформ Києвом Брюссель вбачає недоліки. Постійний доповідач Європарламенту щодо 
України Міхаель Ґалер (Michael Gahler) навів у цьому контексті приклад реформи охорони 
здоров'я: "У мене склалося враження, що президент не говорить напряму з працівниками 
системи охорони здоров'я, які знають, про що йдеться. Натомість він завжди оточений 
почтом, який має інші інтереси". Брюссельський експерт Німецького фонду Маршалла 
Сполучених Штатів Бруно Лете також говорить про те, що, попри ухвалення парламентом 
багатьох законів, "конкретні реформи повільно реалізуються на практиці". "Корупція досі 
присутня у повсякденній реальності на всіх рівнях суспільства", - зазначає він. 
Неоднозначно у Брюсселі сприймають і кадрову політику Зеленського. З одного боку, 
основними співрозмовниками для ЄС і НАТО він зробив віцепрем'єра з євроінтеграції 
Вадима Пристайка та главу МЗС Дмитра Кулебу, яких у Брюсселі добре знають і яких Лете 
називає "прогресивними" урядовцями. З іншого боку, за словами експерта, у західних 
столицях викликало подив звільнення кількох "ключових реформаторів". З цією оцінкою 
погоджується і Аманда Пол, наводячи приклад Руслана Рябошапки, якого у березні зняли з 
посади генпрокурора: "Я не побачила жодних підстав, чому його треба було звільняти". 

 
 

 

Мирне врегулювання на Донбасі. У чому Зеленський має беззаперечну підтримку в 
Брюсселі, так це у його підході до конфлікту з Росією на Донбасі. Адже і ЄС, і НАТО 
виступають за мирне врегулювання на основі мінських угод. Кілька обмінів полоненими, 
відбудова мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській - це ті події, які мали вплив 
на життя пересічних людей, і такі гуманітарні кроки у Брюсселі вітали. Водночас значущого 
прогресу в мирному процесі на Донбасі досягти не вдалося. Утім, і за це співрозмовники DW 
Київ радше хвалять. "Прориву не було, але це говорить на користь Зеленського, бо він у 
вирішальних питаннях не піддався Кремлю", - вважає Фройденштайн. З ним погоджується і 
Пол: "Той факт, що він не капітулював перед президентом Росії Путіним, що він відстоює 
червоні лінії України, - це дуже важливо". 

 
 
 

Другий рік Зеленського буде складнішим. Аманда Пол прогнозує, що наступний рік 
буде для Зеленського ще складнішим. Забезпечити зростання економіки після пандемії, 
"проводити" закони через Верховну Раду , а також досягнути прогресу на Донбасі, на її 
думку, президентові буде нелегко. "Те, що Росія перебуває у великій кризі, не означає, що 
вона змінить свою позицію стосовно України", - вважає експертка. "Умови, в яких Україна 
перебуває, є і будуть дуже складними. Але допоки президент Зеленський дослуховувати-
меться порад і критики, буде готовим модернізувати і реформувати країну, навіть якщо і не 
завжди успішно, Захід і надалі підтримуватиме його", - підсумовує Бруно Лете. 
 
 

Читати повністю >>>                                                                                                            
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Нацбанк знизив облікову ставку  
до 8% річних 

23.04.2020 

Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 
8% річних із 24 квітня 2020 р. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час 
брифінгу щодо рішень Правління НБУ. 

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками 
процентних ставок за вкладами і позиками. Вона впливає на вартість кредитів, що 
надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться 
банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше 
позичальників оформляють позики. Коли інфляція та ризики макроекономічної 
нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для 
стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. 
Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає. 
При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай 
знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів. Нагадаємо, 25 
квітня 2019-го року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункти 
до 17,5% річних. З того часу правління Національного банку послідовно знижувало 
облікову ставку у 2019-му році до спочатку 17% у липні, 16,5% у вересні, 15,5% у жовтні, 
13,5% у грудні , 11% у січні (2020 року). Правління Національного банку ухвалило рішення 
знизити облікову ставку з 11% до 10% річних із 13 березня 2020 року.  Раніше голова НБУ 
Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до 
цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року. 17 грудня перший заступник 
голови Нацбанку розкритикувала державні банки через те, що вони надто повільно 
знижують свої відсоткові ставки за кредитами. Пізніше ексміністр розвитку економіки 
Тимофій Милованов також розкритикував Національний банк за занадто консервативний 
рівень облікової ставки та високий курс гривні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Нацбанк спрогнозировал падение  
ВВП Украины на 5% 

23.04.2020 

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижения ВВП Украины 
на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. Такой 
прогноз на брифинге озвучил глава НБУ Яков Смолий. 

При этом Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года в размере 6%, что 
соответствует целевому диапазона 5% +/- 1 п.п. В НБУ отмечают, что инфляцию будет 
сдерживать падение потребительского спроса и снижение мировых цен на энергоносители, 
которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке. По 
оценке НБУ, негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается 
относительно краткосрочным, но достаточно мощным. "Карантинные мероприятия уже 
уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение 
глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. По нашим 
оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго 
квартала этого года. Постепенная отмена карантина приведет восстановления украинской 
экономики во втором полугодии 2020 года", – отмечают в Нацбанке. Национальный банк 
также пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2020 год в сторону уменьшения – 
до 1,7% ВВП, по сравнению с 3,2% в январском прогнозе. "В условиях карантина во всем 
мире и падение цен на мировых рынках Украина уменьшит объемы закупок 
энергоносителей и большинства товаров не первой необходимости. Негативные 
последствия пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса 
на продовольствие. В то же время снижение переводов от трудовых мигрантов будет с 
избытком компенсировано сокращением расходов украинский на зарубежные 
путешествия", – прогнозируют в НБУ. Нацбанк подчеркивает, что ключевым 
предположением реализации такого макроэкономического прогноза является, по-
прежнему, продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, 
поступление первого транша финансирования от которого в размере $2 млрд ожидается до 
конца второго квартала. "Финансирование от МВФ и других официальных международных 
партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне $27-29 
млрд в течение этого и последующих лет", – отмечают в НБУ. Как сообщалось, 
Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году 
на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе 
ожидается на уровне 6,6%. В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, 
падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого 
года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Fitch підтвердив рейтинг України "B" і погіршив його  
прогноз із позитивного на стабільний 

23.04.2020 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило 
довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України на рівні "B" і 
погіршило прогноз за ним із "позитивного" до "стабільного". 

"Перегляд прогнозу відображає значний вплив пандемії COVID-19 ... Підвищені 
макроекономічні та фіскальні ризики, пов'язані з цим безпрецедентним глобальним шоком, 
частково повернуть назад поліпшення в Україні останніми роками в плані зниження 
боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичних і економічних 
криз 2014-2015 років і знижену волатильність такого зростання", - зазначає Fitch. 
Агентство прогнозує, що економіка України впаде у 2020 році на 6,5% після зростання на 
3,2% у 2019 році, відображаючи пандемічний шок COVID-19 для світової економіки, заходи 
стримування і більш слабку валюту, яка впливає на інвестиції та приватне споживання. 
Споживанню також перешкоджатиме очікуване скорочення грошових переказів домашніх 
господарств (7,8% ВВП в 2019 році), йдеться в релізі. Водночас Fitch зазначає, що шок буде 
частково пом'якшений низькою залежністю України від туризму, стосовно більш 
диверсифікованого товарного експорту (включаючи 40% сільськогосподарських 
сировинних товарів) і зниженими цінами на нафту, з огляду на статус країни як чистого 
імпортера. "Ми очікуємо, що економіка відновиться до 3,5% у 2021 році відповідно до 
нашого середньострокового прогнозу зростання для України. Однак існують суттєві ризики 
для наших прогнозів, враховуючи невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху 
коронавірусу", - зазначає агентство. Воно уточнює, що наступною запланованою датою 
перегляду суверенного рейтингу України буде 4 вересня 2020 року. Fitch очікує, що 
інфляція в Україні в середньому становитиме 5,3% у 2020-му і 5,9% у 2021 році, що 
відповідає цільовим показникам НБУ (5%+/-1% у 2020 році). За очікуваннями агентства, 
дефіцит бюджету цього року зросте до 7,1% ВВП порівняно з 2% ВВП у минулому, але у 
2021-му цей він скоротиться до 3,4% ВВП. "Держборг зросте до 57,1% ВВП (64% ВВП з 
урахуванням гарантій) і 57,4% у 2021 році, хоча у 2019 році цей показник був на рівні 44,4% 
(50,4% з гарантіями). Отже, він наблизиться до прогнозного середнього значення 60% для 
рівня "В" через більший дефіцит і різке зниження курсу гривні", - зазначає Fitch. При цьому 
міжнародні резерви України у 2020 році знизяться до $22,9 млрд порівняно з $25,3 млрд на 
кінець 2019-го. Цього потребуватиме погашення держборгу та більш слабкий приплив 
капіталу, додали в агентстві. Дефіцит рахунку поточних операцій залишиться на рівні 2,2% 
ВВП цього року завдяки стійкості експорту продовольчих товарів, що займає 40% від усього 
обсягу експорту. Також цьому посприяє зниження цін на імпорт енергоносіїв, зазначає 
агентство. Агентство відзначає високі потреби країни в зовнішньому фінансуванні. 
Погашення зовнішнього боргу в 2020-му сягнуть $5,5 млрд, у 2021-му - $4,8 млрд. … 

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

 

НБУ на тлі пандемії прогнозує скорочення ВВП  
в другому кварталі на 11% 

01.05.2020 

У ІІ кварталі цього року економіка України, як прогнозується, 
скоротиться на 11% в річному вимірі, безробіття зросте до близько 12% у 
сезонно скоригованому вимірі, а зростання зарплат призупиниться.  

Поступове скасування карантину сприятиме відновленню економіки. Такий прогноз 
дали у Національному банку України у щоквартальному Інфляційному звіті. "Інфляція у 
2020 році прискориться, але перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. За 
підсумками року споживчі ціни зростуть на 6%. Унаслідок карантинних обмежень для 
подолання пандемії та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 
році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки", - вказали у НБУ. У 
регуляторі підкреслили, що найбільшого потрясіння українська економіка зазнає у II 
кварталі 2020 року. "За прогнозом НБУ, у квітні-червні економіка скоротиться на 11% в 
річному вимірі, рівень безробіття зросте до близько 12% у сезонно скоригованому вимірі, а 
зростання зарплат призупиниться. Поступове скасування карантинних обмежень зумовить 
відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року", - додали у НБУ. Як 
вказано, цьому сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політики. Збільшення 
урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи Національного банку з 
підтримання банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку, 
вважають у регуляторі. Як падіння, так і відновлення, як очікується, буде нерівномірним за 
видами економічної діяльності. "Зокрема від впровадження внутрішніх карантинних 
обмежень найбільше втратить сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт. Після 
закінчення карантину ці сектори частково відновляться, проте ще потерпатимуть від 
повільного відновлення доходів населення", - розповіли у НБУ. Туризм та пов’язані з ним 
авіаційні послуги, як вказано, повноцінно відновляться лише в наступному році. Окремі 
експортноорієнтовані галузі, зокрема металургія, втратять насамперед від звуження 
зовнішнього попиту в умовах глобальної економічної кризи. Збережеться високий попит на 
продукцію сільського господарства, хоча очікується зменшення обсягів врожаю зернових 
через погіршення погодних умов, вели далі у НБУ. "Разом із відновленням економіки у 2021 
році заробітні плати знову зростатимуть, а рівень безробіття поступово повернеться до 
докризових 8-9%. Очікується, що споживчі настрої повністю відновляться, а приватне 
споживання у 2021–2022 роках зростатиме темпами 5–7% на рік", - відзначили у Нацбанку. 

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

 
J.P. Morgan очікує зниження ВВП України  

в 2020 році на 5,1% 
05.05.2020 

Аналітики J.P. Morgan прогнозують економічний спад в Україні на 
5,1% ВВП у 2020 році при інфляції 3,7% з невеликим дефіцитом поточного 
рахунку платіжного балансу в 0,2% ВВП, ідеться в огляді від 5 травня. 

Згідно з ним, наступного року зростання економіки може становити 6,3% при 
інфляції 6%, а за поточним рахунком буде зафіксовано невеликий профіцит в 0,1% ВВП. 
Наприкінці березня J.P. Morgan оцінював падіння економіки України цього року в 2,6% з 
відновленням наступного на 5,1%. Згідно з останнім прогнозом, курс гривні на кінець 
другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/$1, потім зміцнитися до 29 грн/$1 
на кінець третього і четвертого кварталів і повернутися до 29,5 грн/$1 на кінець першого 
кварталу наступного року. Наприкінці березня J.P. Morgan допускав, що курс на кінець цього 
року може становити 28,5 грн/$, на кінець наступного - 29,5 грн/$1. Аналітики банку 
зазначають, що Україна наближається до ухвалення банківського законопроекту - 
останньої вимоги для нової програми МВФ, і очікують отримання першого траншу $1,75 
млрд наприкінці травня або, можливо, в червні. У звіті зазначається, що шок COVID-19 
вразив і експорт, і імпорт товарів, але також вдарив по поїздках за кордон, і поєднання цих 
факторів дало змогу поліпшити баланс поточного рахунку порівняно з попередніми 
прогнозами. У J.P. Morgan припускають, що на тлі зниження обсягів і цін експорт металу з 
України може обрушитися цього року приблизно на 55%, що зіставно з падінням 2009 року. 
В експорті сільськогосподарської продукції в банку очікують лише обмеженого зниження, 
переважно через менший урожай. Експорт інших товарів, як зазначено у звіті, ймовірно, 
може різко скоротитися - на 40% до 2019 року. Щодо імпорту товарів, то в J.P. Morgan 
прогнозують падіння на 35%, що значно краще, ніж падіння на 52% у 2009 році. Однак 
аналітики зазначають, що падіння імпорту може бути більш значним. 

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

Oxford Eсonomics спрогнозировала падение  
ВВП Украины на 5,2% 

15.05.2020 

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократится на 
5,2% с дальнейшим возвращением к росту на 3,6% в 2021 году. Это 
прогнозируют аналитики Oxford Eсonomics. 

"Экономика по-прежнему способна вернуться к росту в среднем на 3-4%, когда 
основные промышленные потребители выйдут из рецессии, а низкие внутренние 
процентные ставки начнут стимулировать инвестиции", - поясняет Oxford Eсonomics. Тем 
не менее аналитики отмечают сохраняющиеся риски длительного ослабления спроса. 
Согласно прогнозу, среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 27 
грн/$, тогда как в следующем году гривня девальвирует до 27,4 грн/$. Дефицит текущего 
счета в этом году ожидается на уровне 3,5% ВВП, в 2021 году - 2,2% ВВП. Внешний долг 
Украины в 2020 году повысится до 89,8% ВВП с 87,5% ВВП в минувшем году, указано в 
материалах прогноза. При этом учетная ставка НБУ будет снижена с нынешних 7,5% до 7% 
в апреле, а в 2021 - до 6,5% годовых, прогнозируют аналитики. Согласно ожиданиям Oxford 
Eсonomics, экспорт товаров из Украины в нынешнем году снизится до $35,1 млрд с $46,1 
млрд в 2019, а в 2021 году составит $42,5 млрд. Таким образом, прогноз падения экспорта в 
2020 году - 23,8% по сравнению с показателем прошлого года. Импорт товаров сократится 
на 29,6% в 2020, до $42,6 млрд по сравнению с $60,4 млрд в 2019, прогнозируют аналитики. 
Однако в 2021 году импорт товаров сократися восстановится до $52,6 млрд… 

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

 
Держстат: ВВП України в І кварталі  

скоротився на 1,5% р/р 
15.05.2020 

За даними Держстату, ВВП України в І кварталі впав на 1,5% порівняно 
з аналогічним періодом минулого року, а порівняно з IV кварталом 2019 року 
- на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору). 

Нагадаємо, Держстат наводив дані про зростання ВВП у IV кварталі 2019 року 
порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 1,5%, тоді як у ІІІ кварталі 2019 року - на 
4,1% р/р, у ІІ кварталі - 4,6% р/р, у І кварталі - 2,5% р/р. За даними Держстату, ВВП України 
в 2019 році збільшився на 3,2%, тоді як у 2018 році - на 3,4%, у 2017 році - на 2,5%, у 2016 
році - на 2,4% після того, як у 2015 році впав на 9,8%, а в 2014 році - впав на 6,6% (в 2013 
році ВВП порівняно з 2012 роком не змінився). Нацбанк прогнозував, що ВВП у І кварталі 
2020 року впаде на 0,5%, у ІІ кварталі - на 11,3%, у ІІІ кварталі - на 5,3%, у IV кварталі - на 
2,5%, а за підсумками всього 2020 року буде падіння на 5%. У І кварталі 2021 року НБУ 
очікує зниження ВВП на 0,3%, у ІІ кварталі-2021 - зростання на 11,3%, у ІІІ кварталі - 
зростання на 4,6%, у IV кварталі - на 2,1%, а за підсумками всього наступного року - 
зростання на 4,3%. Кабмін очікує зменшення ВВП у 2020 році на 4,8%. Прогноз на 2021 рік 
уряд не озвучував. Згідно з квітневим прогнозом МВФ, у 2020 року ВВП України впаде на 
7,7%, а в 2021 році зросте на 3,6%. За прогнозом Світового банку, ВВП України в 2020 році 
скоротиться на 3,5%, а в 2021 році зросте на 3%. ЄБРР прогнозує падіння української 
економіки на 4,5% у поточному році та зростання на 5% у наступному. 

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

 
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ТЕХ. ДОПОМОГА 

 
Між Габоном та Еквадором: Україна в рейтингу  

боргової та фінансової стійкості 
11.05.2020 

Україна опинилася серед найвразливіших країн за показниками 
боргової стійкості, посівши 53 місце з 66 країн. Про це повідомив голова 
Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook 

Він проаналізував результати дослідження The Economist щодо заборгованості країн, 
які розвиваються. The Economist рейтингував 66 країн, використовуючи 4 індикатори 
фінансової стійкості: показники державного боргу; показники зовнішнього боргу 
(державного та приватного); його вартість (де можливо, як дохідність за державними 
облігаціями у доларах США); планові зовнішні платежі поточного року в порівнянні з 
обсягом міжнародних резервів. Згідно з рейтингом Україна виявилася серед 
найвразливіших країн за показниками боргової стійкості й посіла 53 місце з 66 країн, між 
Габоном та Еквадором. Останній нещодавно відклав виплату $800 мільйонів за облігаціями 
на 4 місяці, щоб подолати наслідки пандемії. «Цей перелік доповнює Аргентина, яка 
пропустила платіж $500 млн за зовнішніми облігаціями. Якщо їй не вдасться домовитися з 
кредиторами про обмін цінних паперів на менш привабливі для інвесторів до 22 травня, це 
буде дев’ятий дефолт країни в її історії; Ліван, який оголосив дефолт на $1,2 мільярда в 
березні, та Венесуела, яка заборгувала «барелі» грошей (та сирої нафти) власникам 
облігацій, банкірам та благодійникам з Китаю та Росії», — пише Данилишин. Зазначають, 
що вартість обслуговування боргу в Україні вдвічі вища навіть ніж в США (3,6% проти 1,8% 
від ВВП). Звідси основний ризик: зростання боргу вищими темпами, ніж економіка, 
загрожує «вибуховою» траєкторією державного боргу, навіть без додаткових запозичень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
Смолій розповів, куди спрямують  

гроші від МВФ 
14.05.2020 

Співпраця з МВФ відкриває для України двері для отримання 
додаткового фінансування від Світового банку, Єврокомісії та урядів Японії і 
Канади, усі кошти підуть на покриття дефіциту держбюджету. 

Голова НБУ Яків Смолій інтерв'ю ВВС News Україна заявив, що Україна зможе 
отримати перший транш за новою програмою співпраці з Фондом у кінці травня - на 
початку червня, усі кошти підуть на покриття дефіциту держбюджету. Смолій додав, що до 
кінця року МВФ може надати Україні до 3,5 млрд доларів. Загальна сума програми, яка 
триватиме 1,5 року, - близько 5 млрд доларів. Голова Нацбанку підкреслив, що загальна 
сума позик від МВФ, які Україна може отримати у 2020-2021 роках і за програмою stand-by, і 
за програмою розширеного фінансування, що обговорювалася раніше, є однаковою. "За 
попередньою домовленостю, усі суми, які ми обговорювали з МВФ та іншими донорами, 
будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту", - додав він. Нагадуємо, 
Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного 
фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,75 млрд доларів. Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль також сподівається, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним 
фондом буде підписаний до кінця травня. 7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд 
переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного 
фінансування EFF на 18-місячну програму stand by. У Міністерстві фінансів наголошують, 
що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: 
Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг 
кредитування не зміниться. У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес 
в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на 
швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань. … 

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

 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/657079.html
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ)  

 
Представництва UkraineInvest планують  

відкрити у кожній області 
28.04.2020 

Представництва UkraineInvest планують відкрити у кожній області. 
Про це заявив секретар Національної інвестиційної ради України Леван 
Варшаломідзе, повідомляє ukrinform.ua 

«Що стосується роботи Ради (Національної інвестиційної Ради України – ред.). Я 
навіть хочу відзначити і інвестиційну агенцію UkraineInvest. Ми готуємо концепцію, і у 
травні ми презентуємо нову концепцію роботи. Ми хочемо стати більш прозорими і більш 
доступними. Тому що UkraineInvest, який сидить зараз у Кабміні, – наша ідея перевести його 
у відкриту зону… куди може зайти кожен і отримати повний обсяг наших послуг та 
консультацій. З часом ми плануємо відкрити представництво в кожній області», - зазначив 
Варшаломідзе під час інвестиційного онлайн-форуму Tavrian online horizons. Він закликав 
представників бізнесу пропонувати навіть "божевільні" ідеї, оскільки те, що здається 
божевільним сьогодні, може стати ключем до успіху завтра. На його думку, треба відійти від 
стереотипів, що в Україні можна розвивати лише певні сектори економіки, зокрема сільське 
господарство. Як повідомлялось, на Херсонщині 28 квітня ініціювали проведення 
інвестиційного онлайн-форуму Tavrian online horizons. Ексочільник уряду Аджарської 
автономної республіки в 2004-2012 рр., випускник Київського національного університету 
Леван Варшаломідзе призначений секретарем Національної інвестиційної ради України 
указом Президента України №79/2020 від 12 березня 2020 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Законопроект щодо «інвестиційних нянь» буде зареєстровано  
в парламенті найближчим часом  

20.05.2020 

Незабаром у Верховній Раді будуть зареєстровані всі законопроекти, 
спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Про це 
повідомив Президент України Володимир Зеленський. 

Зокрема, буде зменшений поріг інвестицій для участі в програмі «Інвестиційна 
няня» зі $100 млн до $30 млн. «Інвестиційна няня» – проект готовий. Найближчим часом він 
буде зареєстрований у Верховній Раді України. Ми нічого не реєстрували у Верховній Раді 
до того періоду, поки вона не зможе нормально працювати (після послаблення 
карантинних заходів, запроваджених у зв’язку з поширенням коронавірусу. – Ред.). Ми 
реєстрували та голосували закони, пов’язані з боротьбою з COVID-19», – зазначив Глава 
держави під час прес-конференції у Києві. За словами Президента, до парламенту 
незабаром будуть внесені проекти законів про амністію капіталів та пакет законопроектів 
про народовладдя, про референдум. Крім того, Глава держави зазначив, що з метою 
підтримки українських та іноземних інвесторів планується зменшити поріг інвестицій для 
участі у програмі «Інвестиційна няня» зі $100 млн до $30 млн. «Ми знизили цю планку. 
«Інвестиційна няня» – це спеціальний VIP-менеджер, який буде долучений до будь-якого 
інвестора, що інвестує в Україну 30 мільйонів доларів плюс», – сказав Володимир 
Зеленський. Інвесторам, які вкладають в українську економіку понад 10 мільйонів доларів, 
будуть запропоновані пільги зі сплати податку на прибуток. … 

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

 

Саакашвілі: домовилися про створення департаменту 
із захисту інвестицій 

21.05.2020 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілася з представниками 
провідних бізнес-асоціацій, повідомив голова Виконавчого комітету реформ 
Міхеїл Саакашвілі у Facebook. 

«Ми домовилися про створення департаменту із захисту інвестицій, а також про те, 
що раз на два тижні будуть проводитися зустрічі робочої групи, які покладуть кінець 
незаконному втручанню СБУ, прокуратури, податкової міліції, та інших в економіку. Що 
нарешті дозволить бізнесу займатися своєю справою, рятувати себе, рятувати економіку і 
рятувати країну», – заявив Саакашвілі. За його словами, під час двох годин «йшла дуже 
предметна та іноді жорстка розмова про незаконне втручання з боку правоохоронних 
органів в діяльність бізнесу». Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 
призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. «Щиро вітаю Міхеїла 
Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс 
Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – цитує 
Володимира Зеленського його пресслужба. Також цим указом президент призначив 
Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ. Документ 
вносить зміни до указів президента щодо єдиної державної політики реформ в Україні, 
забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ і 
положення про Національну раду реформ. Указ, зокрема, передбачає, що виконавчий 
комітет реформ утворюється у складі голови та заступника голови, яких призначає 
президент. Досі положення про Виконавчий комітет реформ передбачало, що в ньому є троє 
співголів, посади голови не існувало. Указ набирає чинності з дня його опублікування, 
уточнили в пресслужбі президента. 22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі 
повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ. 
30 квітня лідер парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 
Саакашвілі мав консультації з президентом В.Зеленським. Вони нібито домовилися про 
нову посаду для колишнього президента Грузії. Проти можливого призначення Саакашвілі 
в уряд України виступила влада Грузії. У червні 2018 р. в Грузії заочно засудили Саакашвілі 
до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата 
Валерія Гелашвілі у 2005 р. Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за 
звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із 
застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами radiosvoboda.org 
 

 
 
 

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ 

 
Падіння промвиробництва в Україні в березні-2020 

прискорилося до 7,7% 
23.04.2020 

Промислове виробництво в Україні в березні 2020 року знизилося на 
7,7% порівняно з березнем 2019 р., тоді як у лютому падіння становило 1,5%, 
у січні - 5,1%, у грудні-2019 - ті ж 7,7%. 

Державна служба статистики повідомила, що з корекцією на ефект календарних днів 
падіння промвиробництва у березні навіть більше - 8,6% проти 4,1% у лютому. Держстат 
зазначає, що проти лютого 2020 р. промвиробництво в березні зросло на 3,6%, однак з 
урахуванням кількості днів знизилося на 1,3%. У переробній промисловості в березні-2020 
проти березня-2019 падіння становило 8,5%, у постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря - 10%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів - 4,3%. 
Загалом за перший квартал цього року промвиробництво в Україні скоротилося порівняно 
з аналогічним періодом минулого року на 5,1%. Зокрема, у добувній промисловості та 
розробці кар'єрів - на 4,3%, у переробній промисловості - на 4,6%, у постачанні 
електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - на 8,1%. Як повідомлялося, 
промислове виробництво в Україні в 2019 році знизилося на 0,5% порівняно з 2018 роком. 

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

 
У квітні промислове виробництво прискорило  

падіння до 16,2% 
22.05.2020 

У квітні індекс промислової продукції знизився на 16,2% у порівнянні 
з квітнем-2019-го. У березні падіння становило 7,7%, у лютому- 1,5%, у січні - 
5,1%. Про це повідомляє Державна служба статистики. 

У січні–квітні 2020 р. порівняно із січнем–квітнем 2019 р. індекс промпродукції 
скоротився на 7,9% у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 6%, 
переробній – на 8,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –  
на 8%. Відзначимо, наприкінці 2019 року падіння промислового виробництва набуло 
катастрофічних темпів. Узимку 2018-2019 років промисловість не росла. У березні 2019 р. 
обсяги промислового виробництва зросли вперше за 4 місяці – на 2,1%. У квітні зростання 
прискорилося до 5,2%. Проте з травня промисловість сповільнювалася уже впродовж 
восьми місяців. Наприкінці 2019 року падіння промислового виробництва набуло 
найвищих темпів з 2014-2015 років, коли почалася війна. У жовтні цей показник знизився 
на 5%, у листопаді – на 7,5%, у грудні – на 8,3%. Загалом за підсумками 2019 року 
промисловість скоротилася на 1,8%, хоча у Мінекономіки прогнозували зниження лише на 
0,6%. Для порівняння: у 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 
2017 роком. У 2017 році зростання становило 0,4%, у 2016 році – 2,8%. Проте це лише 
цифри. На що ще тут слід звернути увагу? По-перше, під впливом зовнішніх та внутрішніх 
факторів сильно знизилися ціни на товари основних промислових виробників. У грудні 
2019 року  вони становили 92% від грудня 2018 року. У добувній промисловості ціни за цей 
період взагалі впали на 77%. По-друге, промисловість у 2019 році падала не у всій країні. У 
Вінницькій області цей показник зріс на 13,5%, в Одеській – на 7,3%, у Рівненській – на 
5,8%. Найбільші ж темпи падіння показали Хмельницька область – 14,8%, Закарпатська – 
14,3% та Чернігівська – 10,1%. По-третє, найсуттєвіший внесок у скорочення промислового 
виробництва внесло металургійне виробництво. Від падіння цін на енергоносії значно 
зменшилися нафтопереробка та видобуток газу. Через теплу зиму відбулося природне 
зниження попиту на електроенергію, газ та вугілля. Крім цього, падіння зазнали 
текстильне та деревообробне виробництва, випуск кузовів, деталей для автотранспорту, 
електроустаткування, тютюнових виробів. На падіння промисловості вплинула сукупність 
чинників – політика НБУ щодо облікової ставки та курсу гривні, тепла зима, падіння цін на 
світових ринках на металургійну продукцію і навіть підписання угоди про асоціацію з ЄС. 
Ще один вагомий фактор – стагнація у харчовій промисловості. "Якби харчова 
промисловість показала помітне зростання, загальний результат промислового 
виробництва був би набагато кращим, адже питома вага цієї галузі теж висока. Її слабкі 
показники за останні два роки пояснити складно, беручи до уваги високі темпи приватного 
споживання і помірне зростання імпорту продуктів", –  розповіла аналітик Concorde Capital 
Євгенія Ахтирко. Ще один з секторів, який регулярно втрачає позиції – це 
машинобудування. У 2019 році виробництво автомобілів у світі знизилося на 14,2%. Це так 
само вплинуло і на українське машинобудування. "Для галузі характерна нестабільність 
потоку замовлень, і це повною мірою проявилося в грудні", – пояснює голова аналітичного 
підрозділу групи ICU Олександр Мартиненко. Крім того, як і раніше, дає про себе знати 
закриття ринку РФ для української машинобудівної продукції, тоді як просування на інші 
зовнішні ринки йде важко через високу конкуренцію і несприятливу світову кон'юнктуру. 
На галузь також вплинуло технологічне переоснащення. За даними уряду, у 2019 році 
промислові підприємства масово проводили модернізацію. "Були й інші фактори: 
протекціоністські заходи з боку США, за якими слідували кількісні обмеження Євросоюзу, 
тепла погода, менший урожай овочів і фруктів, що вплинуло на харчову промисловість, 
високі темпи підвищення зарплат. Негативний вплив цих чинників був підсилений 
зниженням цінової конкурентоспроможності вітчизняних підприємств через зміцнення 
обмінного курсу", – наголосили в Мінекономіки. ... 
 

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

Читайте також: Чому в Україні 
падає промисловість >>> 

 
 

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
СБУ викрила транзитно-конвертаційні групи, які  

обслуговували імпортерів з півдня України 
08.05.2020 

СБУ задокументувала протиправну діяльність транзитно-
конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків 
імпортерам з півдня України, причетним до контрабандних схем. 

Співробітники СБУ в межах досудового розслідування встановили, що організатори 
використовували схему штучного створення технічного імпортного податкового кредиту. 
Вони також укладали нетипові експортні угоди за договорами комісії з суб’єктами 
господарювання з подальшою поставкою продукції за кордон. Це дає зловмисникам 
можливість сформувати від'ємне значення податкового кредиту та зменшити податкове 
навантаження. Протиправна схема дозволяє подавати неправомірні заявки для 
бюджетного відшкодування ПДВ підприємствам з пільговим оподаткуванням. У ході 
слідчих дій за 32 адресами в Одеському регіоні за адресами фігурантів кримінального 
провадження правоохоронці вилучили майже 80 печаток підприємств, задіяних у схемі, та 
підприємств-нерезидентів. Також виявлено паспорти громадян іноземних держав, готівку, 
електронні носії інформації, що використовуються учасниками злочинної групи, великий 
обсяг фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин підприємств реального 
сектору економіки із фіктивними підприємствами та «купівлі-продажу» штучного 
податкового кредиту незаконно сформованого від підприємств-імпортерів. Наразі на 
казначейських рахунках арештовано ліміти ПДВ на майже 600 мільйонів гривень.   

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Дефицит внешней торговли в первом квартале  
сократился в 47 раз, – Госстат 

15.05.2020 

В первом квартале 2020 года экспорт товаров и услуг из Украины по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,3% – до 
$14,68 млрд, тогда как импорт упал на 3,1% –до $14,69 млрд. 

Отрицательное сальдо внешней торговли по итогам первого квартала сократилось 
до $9,4 миллиона, по сравнению с $437,9 млн в первом квартале 2019 года, сообщает 
Госстат. При этом экспорт товаров за отчетный период составил $12,25 млрд, 
сократившись на $18,9 или 0,15%. В то же время импорт товаров сократился на $463,5 млн 
или 3,4% – до $13,31 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли 
товарами сократилось до $1,06 млрд, по сравнению с $1,5 млрд в первом квартале 2019 
года. В то же время экспорт услуг составил $2,82 млрд, что на $59,9 млн или 1,8% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Импорт услуг в первом квартале 2020 года 
сократился на $9,8 млн или на 0,7% – до $1,38 млрд, Таким образом, позитивное сальдо 
торговли услугами незначительно сократилось до $1,45 млрд. Как сообщалось, по данным 
Госстата, в 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, 
тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо 
внешнеторгового баланса Украины по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти 
вдвое меньше, чем в 2018 году (также отрицательное – $6,21 млрд). 
 

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

Читайте также! Влияние коронакризиса на внешнюю 
торговлю: оценка платежного баланса >>> 

 
Україна запроваджує антидемпінгові мита для захисту  

українських товаровиробників 
22.05.2020 

В п’ятницю 22 травня відбулось засідання Міжвідомчої комісії з 
міжнародної торгівлі, на якому розглянуто питання захисту українських 
товаровиробників від недобросовісного імпорту.  

В результаті засідання погоджено остаточні та попередні обмежувальні заходи щодо 
імпорту конкретних груп товарів в Україну. Наразі визначені такі ставки антидемпінгового 
мита: остаточно ухвалено 51,52% мита на імпорт сталевих безшовно-гаряче-деформованих 
труб, походженням з Китайської Народної Республіки (КНР). Тільки для двох груп компаній 
встановлюється 0% мита на окремі вузькі товарні групи, які або взагалі не виробляються в 
Україні або ж мають дуже незначні обсяги виробництва; попередньо визначено 18% мито 
на імпорт  полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту; 
встановлено попереднє антидемпінгове мито у розмірі 19,75% щодо імпорту в Україну 
сталевих кріплень походженням з КНР. За результатами проведення антидемпінгового 
розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та 
Російської Федерації встановлене антидемпінгове мито для Білорусі у  розмірі 21,32%, для 
РФ у розмірі 45,79%. Продовжено дію антидемпінгового мита у розмірі 123% на імпорту в 
Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком 
виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації),  
походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх 
застосування. За результатами розгляду заяви про проведення спеціального розслідування 
щодо імпорту в Україну зрізаних свіжих троянд незалежно від країни походження та 
експорту, комісія визначила  порушити розслідування.  

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

 
Митниця запустила пілот з оформлення декларацій  

в автоматичному режимі 
21.05.2020 

Державна митна служба України запровадила пілотний проект з 
виконання митних формальностей у автоматичному режимі. Про це 
повідомляє прес-служба відомства. 

Згідно з повідомленням, проект спрямований на спрощення процедури митного 
оформлення та створення сприятливих умов для суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. Наразі пілот стосуватиметься трьох митних режимів: експорт, переробка на 
митній території, реекспорт (після переробки). «Відтепер для цих режимів тестуватиметься 
так званий автоматичний випуск декларацій. Він передбачає можливість автоматичного 
оформлення митних декларацій без участі посадових осіб митниць. Тобто декларації, які 
відповідатимуть певним критеріям і оцінюватимуться як низькоризикові, 
направлятимуться системою оформлення в окреме вікно», — сказано у повідомленні. Якщо 
у декларації виявляться ризики або спрацьовує система АСАУР, її митне оформлення 
продовжиться за звичайною процедурою. Якщо ж система не виявить помилок та ризиків, 
декларація буде оформлена автоматично, про що декларант отримає відповідне 
повідомлення. Для реалізації пілоту розроблено спеціальний алгоритм виконання митних 
формальностей в залежності від видів транспорту, митних режимів та типів митних 
декларацій. Зазначається також, що для декларантів процедура подачі декларації 
залишається без змін. «Отримані в ході реалізації проекту напрацювання дадуть 
можливість розширити застосування автоматичного оформлення та у майбутньому 
підключити інші митні режими», — зазначають у прес-службі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 
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Рівень бідності в Україні зросте до 45% -  

Мінсоцполітики 
21.05.2020 

За підсумками 2020 р. рівень бідності в Україні зросте до 45%, що на 
6,5 процентних пункта вище значення 2019 р. Про це повідомляється на сайті 
Міністерства соціальної політики. 

Зазначається, що моніторинг показників бідності за даними 9 міс. 2019 р. свідчить 
про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні. Рівень бідності за 
абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний прожитковий мінімум) за 9 місяців 
2019 року зменшився і становить 41,4% проти 45% у відповідному періоді 2018 року. 
«Протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід з кризи і мала 
реальні шанси досягти за рівнем бідності значення 2008 року (періоду до фінансово-
економічної кризи). Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижчі за фактичний 
прожитковий мінімум) знизився з 58,6% у 2016 році до 43,2% у 2018 році», - йдеться в 
релізі. При цьому повідомляється, що події 2020 року, пов'язані з пандемією COVID-19, 
внесли свої корективи в показники соціально-економічного розвитку країни. Згідно з 
прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, за 
підсумками 2019 р. рівень бідності очікується на рівні 38,5%, що на 4,7 процентних пункта 
нижче значення 2018 року, а за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45%, що на 6,5 
процентних пункта вище значення 2019 р. «Таким чином, повідомлення в ЗМІ про «різке 
зростання рівня бідності з 27,2% до 43,6%» за даними ЮНІСЕФ некоректні і потребують 
уточнення», - наголошується в релізі. Як повідомляв УНІАН, згідно з песимістичним 
прогнозом Дитячого фонду ЮНІСЕФ, кількість бідних в Україні може зрости на більш ніж 9 
млн осіб, з яких майже 2 млн дітей. … 

Читати повністю >>>  
За матеріалами unian.ua 
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Стан держфінансів: на чому заробимо  
і як позичатимемо 

08.05.2020 

Узагальнюємо відомості про недобір податків і зборів, падіння 
споживчого попиту та нові підходи до співпраці з МВФ. Про це пише 
Владислав Обух на порталі ukrinform.ua 

 
 

За даними Державної казначейської служби, український бюджет за перші чотири 
місяці 2020-го недоотримав 23,5 мільярда гривень. З одного боку, до подібних “провалів” на 
початку року країні не звикати. Приміром, торік недовиконання у цей період також було 
неабияким – понад 16 мільярдів гривень. Але... На відміну від 2019-го, коли економічні 
процеси у другому і третьому кварталах активізувалися, що дозволило певною мірою 
компенсувати як згаданий недобір, так і нове падіння наприкінці року, тепер на такий 
сценарій розраховувати не доводиться. Про причини нагадувати зайве: болючі удари 
фінансової кризи, посилені коронавірусною пандемією з її “карантинною невизначеністю”. 
Прогнози щодо ймовірних наслідків такого “подвійного удару” змінюються ледь не щодня. 
Але навіть за найоптимістичнішими оцінками, економічне падіння в Україні за підсумками 
року сягне 3,5-4%. Це якщо ми успішно вийдемо з карантину, уникнемо наступних хвиль 
COVID-19, не втратимо позицій на основних експортних ринках і зможемо запозичити з 
різних джерел щонайменше $20-25 мільярдів, щоб залатати бюджетні дірки. Поміркований 
сценарій – “мінус” 7-8% ВВП. Песимісти ж “вангують” 10-11-відсоткове падіння. Тобто, може 
виявитися, що й цього разу, як і після кризи 2008-2009 років, Україна опиниться у переліку 
держав, на яких деструктивні світові економічні процеси позначаться найбільше. Як 
пом’якшити удар? Аналізуємо фінансові новини та узагальнюємо прогнози. 

 
 

Позичати – не заробляти. Але за нинішніх обставин – теж важко. Нестача 
бюджетних надходжень, за даними Держказначейства, на основних видатках бюджету 
наразі не позначилася. Попри побоювання щодо суттєвого погіршення ситуації на 
зовнішніх і внутрішніх ринках запозичень, – через “коронавірусні” вичікування і втрати 
інвесторів, зниження прибутковості й падіння довіри до українських цінних паперів, – 
Мінфіну вдається доволі успішно діяти у цій сфері. До загального фонду бюджету за січень-
квітень залучили 108 млрд “кредитних” грн – 84% від запланованих на цей період позик. 
Але за нинішніх умов – і такий показник доволі пристойний, – кажуть експерти. Тим паче, 
що в перші тижні карантину Міністерство фінансів узагалі не ризикувало проводити 
аукціони із продажу українських ОВДП. Тепер же активно повертає втрачене – приміром, за 
два останні тижні залучивши до бюджету понад 20 млрд грн. Щоправда, йдеться, здебільш-
шого, про короткострокові і доволі дорогі – понад 11% річних – позички. Отримати доступ 
до більш дешевого кредитного ресурсу Україна розраховує завдяки підписанню чергової 
програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Але останні новини із переговор-
ного майданчика “Київ-МВФ” додали невизначеності. Скажімо, напередодні з’явилася 
інформація, що Україна і МВФ змінили домовленості стосовно формату майбутньої співпра-
ці. Тепер ідеться не про трирічну Програму розширеного фінансування (EFF), а про Програ-
му Stand-by, яка передбачає менші обсяги фінансування і розрахована лише на півтора року. 
Також у Фонді підтвердили, що з 1 травня у рамках планової ротації (а не якихось інтриг) 
змінився керівник його місії в Україні. Замість нідерландця Рона ван Родена її очолить 
громадянка Болгарії Іванна Владкова Голлар. Чого ж чекати від таких пертурбацій? 

 

 

Київ – МВФ: Коней на переправі не міняли. Просто “перепрягли”. Про перегляд 
підходів до переговорів з Україною у четвер повідомив директор пресофісу МВФ Джері 
Райс. Одне із пояснень – “врахування безпрецедентної невизначеності довкола економічних 
та фінансових перспектив, а також необхідності зосередження пріоритетів політики на 
нових термінах захищеності і стабілізації”. Доволі обтічно. На практиці ж це означає, що 
Україна може отримати менше грошей, ніж розраховувала. Зате надаватимуть транші 
швидше. І, вочевидь, без додаткових вимог. Тому в Міністерстві фінансів налаштовані 
доволі оптимістично: “перемовини з Міжнародним валютним фондом вдасться завершити 
до кінця наступного тижня”. Тобто, жодного додаткового часу для ознайомлення, 
оцінювання та іншого “розкачування” не знадобиться. Більше того, у фінансовому відомстві 
переконують: і про зменшення суми позики, на яку розраховує Київ (щонайменше $8 
мільярдів у 2020-2023 роках), не йдеться. “Не шукати зради” і спокійно очікувати на швидке 
завершення перемовин щодо відкриття нової кредитної лінії (адже в умовах 
коронавірусного форс-мажору Фонд переглядає підходи до співпраці з усіма реципієнтами) 
просить українців заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован. За його 
словами, отримати $5 мільярдів від МВФ у 2020-2021 роках за програмою stand-by навіть 
легше, ніж за програмою EFF. До того ж, ці кошти легше спрямувати безпосередньо до 
бюджету, на що, передовсім, розраховує Київ. Адже ситуація з нашими золотовалютними 
резервами відносно стабільна (майже $26 мільярдів), чого не скажеш про Держкошторис, 
дефіцит якого, відповідно до внесених нещодавно змін, сягає 300 мільярдів гривень. “Такі 
програми не спрямовані на структурні реформи. На початковому етапі вони розраховані на 
допомогу країнам у фінансуванні витрат на медицину, на формування адекватної кризі 
монетарної та фіскальної політики, на збереження фінансової стабільності, а потім – на 
допомогу у зменшенні бюджетного дефіциту”, – пояснює Рашкован. До того ж, досягнення 
домовленостей з МВФ відкриває Україні доступ до інших фінансових ринків. Тобто, у 
підсумку йтиметься про можливості отримання у 2020 році такого ресурсу: програма Stand-
by від МВФ: $3,5 мільярда (+$1,5 мільярда у 2021 році); Bilateral фінансування від інших 
країн, прив'язане до програми МВФ: $400 мільйонів; програма DPL Світового Банку: $1 
мільярд; кошти Світового банку на допомогу системі охорони здоров'я: $150 мільйонів; 
макрофінансова допомога від ЄС: другий транш $600 мільйонів; нова макрофінансова 
допомога від Євросоюзу: $1,3 мільярда. Загалом це – майже $7 мільярдів для підтримки 
нашої країни у цьому році – еквівалент приблизно двох третин очікуваного бюджетного 
дефіциту. Влітку 2021 року Україна, за словами Владислава Рашкована, може почати 
підготовку до отримання нової програми розширеного фінансування EFF. Але це вже 
залежатиме від потреб країни і від результатів внутрішніх дискусій щодо доцільності 
продовження співпраці з Фондом. Адже, як відомо, дедалі більше наших політиків 
долучаються до роздмухування “антиемвеефівських” настроїв. 

 

Читати повністю >>>                                                                                                © Владислав Обух 
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 ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЮЮЧІ ІНІЦІАТИВИ (ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ)  

 
Оновлено Порядок проведення аналізу ефективності здійснення  

державно-приватного партнерства 
22.04.2020 

На засіданні Кабінету Міністрів 22 квітня прийнято постанову, якою 
затверджено нову редакцію Порядку проведення аналізу ефективності 
здійснення державно-приватного партнерства (ДПП). 

Порядок врегульовує всю процедуру з моменту ініціювання проекту ДПП до моменту 
прийняття рішення про здійснення ДПП. Тепер Порядок розповсюджується на всі форми 
здійснення ДПП, у тому числі концесію. Під час розроблення постанови було враховано 
міжнародну практику. Головна ціль – це прийняття зважених рішень про реалізацію 
проекту на умовах ДПП, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню надходжень інвестицій, 
розвитку інфраструктури, створенню робочих місць та зростанню економіки України. Так, 
нова редакція Порядку відповідає Законам України «Про концесію» і «Про державно-
приватне партнерство» та передбачає: впровадження двоетапної процедури підготовки 
пропозиції; оновлення форми техніко-економічного обґрунтування, концептуальної 
записки та висновку; чітко визначені органи, які залучаються до аналізу ефективності в 
залежності від права власності на об’єкт (для державної власності - Мінфін, Мінекоенерго, 
АМКУ, Фонд державного майна); розширення кола ініціаторів підготовки пропозиції 
(додано НАН, національні галузеві академії наук, державні, комунальні підприємства, 
установи, організації, господарські товариства, 100 % статутного капіталу яких належить 
державі); спрощення процедури підготовки пропозиції для потенційних приватних 
партнерів; урегулювання процедури здійснення аналізу ефективності на підставі 
пропозиції орендаря держмайна. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінекономіки 

 
Дмитро Кулеба дав старт оновленій Раді  

експортерів та інвесторів 
21.05.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 21 травня провів 
установче засідання оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС 
України у режимі відеоконференції.  

“Ми розуміємо, що нині всі країни та бізнеси шукають можливості виходу з 
економічної кризи. МЗС - це не лише про візи та імідж України за кордоном, це і про реально 
діючі інструменти виходу на зовнішні ринки. Нині, у кризу, це особливо важливо: дати 
можливість збільшити торгівлю українськими товарами за кордоном. Це не стосується 
окремих компаній. Це стосується всієї економіки”, - заявив міністр, звертаючись до 
представників понад 100 компаній, які увійшли до складу оновленої Ради. За словами 
міністра, головна мета РЕІ - дати бізнесу можливість просувати українські товари на 
зовнішні ринки за сприяння МЗС. “Ми бачимо великий експортний потенціал України. Ми 
маємо продавати більше товарів, компанії платитимуть більше податків, будуть 
влаштовувати на роботу більше людей. Це механізм як створити можливості для людей 
працювати - навіть в умовах кризи, в якій ми живемо”, - додав глава МЗС. Для досягнення 
цієї мети: Рада експортерів та інвесторів діятиме на постійній основі. Експортери з її складу 
зможуть подавати пропозиції щодо торговельної співпраці, лібералізації торгових режимів, 
відкриття нових ринків збуту до порядку денного двосторонніх відносин, зокрема, розмов 
та зустрічей міністра з іноземними колегами; економічні відділи закордонних 
дипломатичних установ стануть командами  розвитку торгівлі та інвестицій, які в кожній 
конкретній країні допомагатимуть українським експортерам; в рамках закордонних візитів 
міністра, МЗС надаватиме можливість для директорів або власників компаній, які входять 
до РЕІ, безпосередніх контактів з іноземними партнерами та пропозицій до наповнення 
двостороннього порядку денного міждержавної співпраці. Організація такої участі буде 
відбуватися на прозорій та паритетній основі, без використання державних коштів. МЗС 
розуміє, що пандемія коронавірусу зруйнувала традиційні ланцюжки виробництва та 
поставок, тому визначило пріоритетом включення України до нових маршрутів 
виробництва та транспортування товарів на якомога вигідніших умовах. Зокрема, 
перенесення з інших регіонів світу до України іноземних виробництв, орієнтованих на 
європейський ринок. МЗС разом з експортерами працюватиме над тим, щоб Україна стала 
гарантом світової продовольчої безпеки, без шкоди для внутрішнього ринку. МЗС створює 
систему безперервного підвищення кваліфікації дипломатів у сфері торгівлі та інвестицій. 
пріоритетними завданнями є формування позитивного іміджу України та української 
продукції за кордоном, презентація привабливих українських інвестиційних проєктів за 
кордоном, дипломатична підтримка іноземним інвесторам у співпраці з українськими 
бізнес-партнерами. Міністр зауважив, що така співпраця держави та бізнесу дозволить 
вирішити низку хронічних проблем, які завжди стояли на заваді збільшення експорту. Як 
повідомлялося раніше, Президент України підтримав ініційоване міністром закордонних 
справ перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики, адже залучення 
інвестицій та розвиток експорту критично важливі для зростання економіки.  Станом на 21 
травня 2020 року, до складу оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС увійшли 135  
компаній. МЗС буде продовжувати приймати нових членів РЕІ і зробить допуск до членства 
максимально прозорим та зручним. Для ефективної співпраці, робота у рамках Ради буде 
організована за принципом  галузевих груп відповідно до сфери діяльності асоціацій та 
компаній. Зокрема, планується утворити групи агро- та харчової промисловості, 
машинобудування та інжинірингу, транспортних та будівельних послуг, металургії, 
машинобудування та суднобудування, легкої промисловості, хімічної галузі, IT та 
інноваційних технологій, консалтингових та юридичних послуг. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЗС України 
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Bloomberg: статки Ахметова за 7 років  
впали в 5 разів 

22.04.2020 

Статки Ріната Ахметова, яке колись коштувало $22,4 млрд, за 
останні сім років скоротилося на 80%. Про це пише видання 
"БізнесЦензор" з посиланням на Bloomberg, передає finbalance.com.ua 

 

Як зазначається, на 22 квітня, згідно з даними індексу Bloomberg, капітал Ахметова 
оцінюється на $4,26 млрд. Згідно з рейтингом, Ахметов втратив за останній рік близько 
$1,78 млрд. Він є єдиним українським олігархом, представленим в рейтингу, мінімальний 
поріг входу в який становить $3,77 млрд. Зараз завданням Ахметова є збереження його 
бізнесу на плаву, оскільки пандемія коронавируса обвалює ціни на промислові товари, 
повідомляє видання. "ДТЕК Енерго" Ахметова, найбільша приватна енергетична компанія 
України, заявила минулого місяця, що намагається реструктурувати більше $1 млрд боргу і 
закриває свою основну вугледобувну групу, в якій працюють близько 20 тисяч осіб. Ціни на 
сталь, вироблену "Метінвестом", іншим ключовим бізнесом Ахметова, впали на 20% в 
цьому році. Представник СКМ, холдингової компанії Ахметова, заявив в електронному 
листі, що планує зосередитися на "основних" промислових підприємствах, а не 
розширювати сільськогосподарську діяльність HarvEast. Промислове виробництво в 
Україні знижувалося в лютому п`ятий місяць поспіль через напруженість в світовій торгівлі 
й пандемію, що обмежує попит на товари, в той час як не по сезону тепла погода призвела 
до зниження споживання електроенергії та природного газу. В результаті видобуток 
вугілля в ДТЕК може впасти на 30% в цьому році, заявив минулого тижня генеральний 
директор ДТЕК Максим Тимченко на прес-конференції. 

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

 
 

Антикоррупционная прокуратура завершила  
расследование в деле Дубневича 

22.04.2020 

Специализированная антикоррупционная прокуратура 
завершила досудебное расследование в отношении нардепа 
Ярослава Дубневича, подозреваемого в расхищении более 93 млн грн 
средств ПАО "Укрзализныця".  

Следствие установило, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения 
производства" "Укрзализныци" с привлечением подконтрольных предприятий-
посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных 
переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления. Несмотря на то, 
что ОАО "Днепропетровский стрелочный завод" является единственным производителем 
стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании-
посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых оказался народный депутат. 
"Следствием установило, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из 
бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров именно в этих предприятий. В результате 
реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в 
течение 2015 - 2017 гг переплатило за поставки товаров более 93 млн грн", - сообщает САП. 
В январе – феврале 2019 года в рамках расследования этого дела было сообщено о 
подозрении 8 лицам. В октябре 2019г Верховная Рада поддержала представление о 
предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и 
избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении 
народного депутата Дубневича. 31 октября 2019г народному депутату сообщено о 
подозрении и избрана мера пресечения. "21 апреля 2020 нардепу, другим 8 подозреваемым 
по делу и их защитникам открыты материалы дела… После ознакомления всех фигурантов 
с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в Высший 
антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - сообщает САП. 

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

 
 

Президент UBC Group прогнозирует спад  
ВВП Украины в 2020 г. на 10% 

22.04.2020 

Президент торгово-промышленного холдинга UBC Group Игорь 
Гуменный прогнозирует спад ВВП Украины в 2020 году на 10% по 
оптимистическому сценарию. Об этом пишет fixygen.ua 

"По прогнозу МВФ, ВВП Украины упадет на 7,7%. Тоже оптимистичный прогноз. Я 
думаю, падение будет больше. Минимум 10%", - написал президент UBC Group в колонке 
агентства "Интерфакс-Украина". Он пояснил, что в целях борьбы с коронавирусом Украина 
увеличила дефицит бюджета более чем в три раза - до 298,4 млрд грн, с 2,1% ВВП до 7,5% 
ВВП. "К кризису мы подошли в хорошей форме. На 1 января 2020 г. соотношение госдолга к 
ВВП составляло ≈ 50%", - заметил Гуменный. В то же время в Украине за время карантина 
работу потеряли от 1 млн до 1,3 млн украинцев, не считая вернувшихся трудовых 
мигрантов. Со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Украины Гуменный 
сообщил, что количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло 
на 500-700 тыс., за следующие две недели в апреле еще на 500-600 тыс. человек – примерно 
до 2,5-2,8 млн чел. Вслед за ростом безработицы Гуменный прогнозирует падение 
потребительского спроса в Украине, глубина которого увеличится за счет прекращения 
теневой деятельности. "Услуги, рестораны, туризм на 50% в тени. Доходы работников 
теневого сектора также не поддержат розничный товарооборот", - отметил Гуменный. 
Многие продажи и услуги носят сезонный характер и, по его оценкам, не восстановятся в 
третьем и четвертом кварталах. "Сезонные продажи товаров импульсивного спроса не 
перейдут во второе полугодие. К примеру, потребность выпить прохладительный напиток 
нельзя перенести на потом", - пояснил президент UBC Group. Среди положительных 
моментов, которые будут способствовать восстановлению украинской экономики во 
втором полугодии и послужат хорошей основой для роста в 2021 году, Гуменный выделил 
сохранение значительных ежегодных инвестиций трудовых мигрантов, стабильность цен 
на сельхозпродукцию, поддержка потребительского спроса за счет закрытия границ. По его 
прогнозам, первых послаблений карантинных ограничений в Украине следует ожидать 
после 15 мая. "Учитывая опыт Китая, рестораны у нас откроются на второй неделе июня. 
Но даже в июне, думаю, мы не будем знать, как будет развиваться ситуация в сентябре. 
Пока не будет вакцины или лекарства против коронавируса, мы будем жить, постоянно 
приспосабливаясь или оглядываясь на возможный новый всплеск пандемии. Этот вирус 
поменяет наш стиль жизни", - отмечает Гуменный. 

 

Читать полностью >>> 
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Жеваго програв Нацбанку спір у Верховному Суді щодо  
боргу по рефінансуванню на 1,5 млрд грн 

22.04.2020 

Верховний Суд України 14 квітня відмовився задовольнити 
касаційну скаргу Костянтина Жеваго та залишив без змін ухвалу 
Київського апеляційного суду від 13.12.2019. Про це повідомляє 
finbalance.com.ua 

Мова йде про ухвалу якою для К. Жеваго було повернуто його апеляційну скаргу на 
рішення Шевченківського райсуду м. Києва від 01.10.2019 (в справі №761/709/16-ц), яким у 
свою чергу було задоволено позов НБУ до К. Жеваго та стягнуто з відповідача як 
поручителя банку “Фінанси та кредит” 1,54 млрд грн боргу по рефінансуванню. Верховний 
Суд вирішив, що суд апеляційної інстанції “дійшов правильного висновку про те, що у 
встановлений судом строк, апелянт не усунув недолік апеляційної скарги та не сплатив 
судовий збір, оскільки з часу отримання ухвали суду про залишення без руху апеляційної 
скарги, стороною заявника не вчинено жодної дії на виконання вимог ухвали суду” 
(цитата). Нагадаємо, НБУ в грудні 2019 року заявляв, що рішення Шевченківського райсуду 
м. Києва від 01.10.2019 про стягнення з К. Жеваго 1,54 млрд грн набрало законної сили. Як 
зазначав Нацбанк, 26.12.2019 він отримав виконавчі листи та звернувся до Державної 
виконавчої служби щодо примусового виконання рішення суду. НБУ повідомляв, що на 
кінець грудня 2019 року загальний борг банку "Фінанси та Кредит" за всіма кредитами 
рефінансування становив 6,6 млрд грн. “Очікуємо, що частково ця заборгованість буде 
погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з 
фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення 
стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми 
також подали близько 30 позовів у суди", – зауважував начальник відділу правового 
забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами НБУ Сергій 
Бойко. У вересні 2019 року К. Жеваго було повідомлено про підозру у причетності до 
розкрадання коштів банку "Фінанси і кредит", де він був бенефіціарним власником, на суму 
2,5 млрд грн. Згодом суд дозволив арештувати цього бізнесмена й екс-нардепа. Також К. 
Жеваго був оголошений у міжнародний розшук. У січні 2020 року повідомлялося про арешт 
50,3% акцій Полтавського ГКЗ, які належать К. Жеваго (через Ferrexpo). 

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

 
 

За рахунок чого багатіє і куди інвестує  
екс-регіонал Хомутиннік 

23.04.2020 

У 2019 Хомутиннік піднявся в рейтингу топ-100 найбагатших 
українців, який складається Dragon Capital і НВ, на три позиції і 
посів 13-е місце зі статками в $478 млн. За рік вони зросли на 23%. 

 
«Я займався човниковим бізнесом з 15 років! Їздив до Польщі, Угорщини, Туреччини, 

в Арабські Емірати. Возили дуже різні речі. Зокрема пуховики і джинси („мальвіни“, 
„піраміди“). Туди везли вилки, ложки…», — так Віталій Хомутиннік 14 років тому 
пояснював, як у 1993 році у віці 17 років заснував у Макіївці своє перше підприємство — 
Каскад. Воно займалося торгівлею робочим одягом та обладнанням. Каскадом Хомутиннік 
володіє досі, але тепер це великий за українськими мірками інвестфонд. Його головні 
активи пов’язані з аграрним бізнесом і з видобутком вуглеводнів. Сільським господарством 
олігарх зацікавився ще в 2005 році. У 2015-му стало відомо, що Cascade Investment Fund став 
власником 5% акцій однієї з найбільших аграрних компаній країни — Кернел Андрія 
Веревського. За словами Хомутинніка, купувати акції агрогіганта його фонд почав за кілька 
років до цього, але тільки в 2015-му сформувався помітний пакет акцій. Зараз Cascade 
Investment Fund належить 6,42% акцій Кернела. Фонд Хомутинніка — другий найбільший 
акціонер компанії після Андрія Веревського (39,16% через Namsen Limited). У січні 2018 
року Хомутиннік казав, що земельний банк КаскадАгро, аграрного підрозділу його фонду, 
становить 50 тисяч га, а ємність елеваторних сховищ — приблизно 300 тис. тонн. Хоча він 
неодноразово називав агросектор перспективним, в тому ж 2018-му фонд олігарха продав 
частину агроактивів, зокрема компанію Dnipro Agro Alliance Ltd, яку купив в 2016 році (за 
даними Forbes Україна, у оточення олігарха Ігоря Коломойського) та деякі інші активи. 
Одним з пріоритетних для фонду Хомутинніка є також газовий бізнес. Разом з Ігорем 
Коломойським і Павлом Фуксом він є співвласником Укрнафтобуріння, однієї з найбільших 
приватних нафтогазовидобувних компаній України. Її основний актив — ліцензія на 
Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище в Харківській області. У 2018 році фонд 
Хомутинніка став також співвласником нафтогазової компанії JKX Oil & Gas, яка займається 
розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні та Росії. Cascade Investment Fund належить 
19,97% акцій компанії. Найбільший акціонер — Eclairs Group Ігоря Коломойського і 
Геннадія Боголюбова (27,54% акцій). В Україні група JKX володіє Полтавською 
газонафтовою компанією. Раніше фонд Хомутинніка був співвласником концерну 
Галнафтогаз (автозаправна мережа ОККО). Йому належало 12,55% акцій. В кінці грудня 
2013 року стало відомо, що Cascade Investment Fund продав свою частку в компанії одного з 
міноритарних акціонерів за $70 млн. За словами Хомутинніка, одним з основних напрямків, 
якими займається його фонд, є також девелоперський, з фокусом на торговельні центри. На 
які саме — бізнесмен тривалий час не озвучував. Але НВ Бізнес вдалося з’ясувати, що його 
компанії стали співвласниками в проектах київських ТРЦ Respublika і Вирлиця. 
Підприємець має намір посилювати свою присутність в сегменті комерційної нерухомості, 
тому що під час кризи вартість цих об'єктів знижується. Крім того, Хомутинніка називають 
фактичним власником журналу Фокус, хоча формально в нього інші засновники. На 
медіаринку давно ходять чутки про те, що видання виставлено на продаж. За даними ЄБРР, 
фонд олігарха входить в трійку найбільших інвесторів в українські пайові цінні папери 
(станом на другий квартал минулого року було інвестовано $69,7 млн). Cascade Investment 
Fund інвестує не лише в українські компанії. Наприклад, він купив акції американського 
виробника штучного м’яса Beyond Meat в ході IPO в травні минулого року. Як писав журнал 
НВ, Хомутинніку належить 40-метрова яхта Апостроф з інтер'єрами в стилі ар-деко, яку 
восени 2014 року компанія Moran Yacht&Ship виставила на продаж за $24 млн. Він також 
володіє літаком Gulfstream G280, який коштує близько $17 млн. Бізнес Хомутиннік розвивав 
на тлі активної політичної кар'єри, яка почалася в 1998 році, коли він став депутатом 
Макіївської міськради. У Верховну Раду він потрапив як мажоритарник в 2002 р., коли йому 
було 26 років. Потім став депутатом за квотою регіоналів. Бізнесмен 12 років перебував у 
лавах Партії регіонів і голосував за найскандальніші закони, за диктаторські закони 16 
січня. В останні дні Майдану він вийшов з Партії регіонів і разом з іншими колегами по 
парламенту створив у Раді групу Економічний розвиток. Об'єднання проіснувало до травня 
2015-го, після чого перетворилося на депутатську групу Відродження, п’яту за величиною 
парламентську силу в VIII-му скликанні Ради. Групу очолював Хомутиннік. У минулому році 
він втратив мандат: олігарх йшов на вибори під №?11 в списку Опозиційного блоку, проте 
партія не пройшла прохідний бар'єр. Після цього Хомутинник заявив про завершення 
політичної кар'єри і повідомив, що очолив інвестфонд Cascade. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
 
 
 
 

 
Фонд экс-нардепа Журжия купил долю «Газпрома»  

со скидкой в 600 млн гривен 
27.04.2020 

Фонд бывшего народного депутата от «Самопомощи» Андрея 
Журжия купил 40% акций компании «Газтранзит», ранее 
принадлежавшией российскому «Газпрому», по заниженной на 600 
млн грн цене. Об этом пишут «Наши деньги». 

Высший антикоррупционный суд передал в Агентство по розыску и менеджменту 
активов (АРМА) 16,65 тыс. простых именных акций ЧАО «Газтранзит» с иностранными 
инвестициями номинальной стоимостью 33,3 млн гривен. По данным постановления, АРМА 
и ее управляющим запрещено отчуждать или продавать акции, которые сейчас 
принадлежат АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный 
инвестфонд «Голдмен». Бенефициарами фонда значатся Андрей Нестеренко и Алексей 
Пети. «Газтранзит» был создан в 1997 году для расширения пропускной способности 
газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского газа в 
Турцию и страны Балканского региона. Ранее 40,2% «Газтранзита» принадлежали 
«Нафтогазу», 19,5% — турецкому «Турусгазу», а еще 40,2% — российскому «Газпрому». В 
2016 году АМКУ оштрафовал «Газпром» более чем на 85 млрд гривее за злоупотребление 
монопольным положением на рынке услуг по транзиту природного газа магистральными 
трубопроводами по территории Украины. В 2017 году суд обязал «Газпром» выплатить в 
госбюждет Украины более 171 млрд гривен за нарушение законодательства о защите 
экономической конкуренции. 40,2% акций «Газпрома» в «Газтранзите» продали 29 января 
2019 года на фондовой бирже ПФТС в рамках исполнительного производства по 
выполнению приказа Хозяйственного суда Киева по цене 41 млн гривен. По данным САП, 
начальная оценка акций составляла более 630 млн гривен. Однако, позже ООО «Ника-
Эксперт» сделало еще одну оценку, после которой стоимость акций резко снизилась до 40 
млн гривен, хотя ежегодная нераспределенная прибыль указанной компании превышал 
100 млн гривен. Таким образом, скидка на акции стоимостью 41 млн гривен составила 93%, 
а государство недополучила примерно 600 млн гривен дохода. На момент, когда 40,2% 
акций «Газтранзита» купил венчурный фонд «Голдмен», конечным бенефициаром фонда 
был Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда — ООО «Группа компаний 
«Инвестиционные партнеры» бывшего народного депутата Андрея Журжия. В январе 2020 
года акции «Голдмен» в «Газтранзите» признаны вещественным доказательством в 
уголовном производстве и арестованы. 

Читать полностью >>> 
По материалам 368.media 

 
Суд відмовився заочно арештувати  

Олега Бахматюка 
28.04.2020 

Суд відмовився заочно арештувати Олега Бахматюка. Про це 
йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 15 квітня, 
повідомляє служба новин порталу finclub.net 

Суд відмовив у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного 
бюро України (НАБУ), який вимагав обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою Олега Бахматюка, якого підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України у 
кримінальному провадженні №52019000000001195 від 21 грудня 2019 року. Ухвала може 
бути оскаржена в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Досудовим 
розслідуванням встановлено, що Олег Бахматюк, здійснюючи з 4 по 13 жовтня 2014 року 
фактичний контроль та керівництво діяльністю ПАТ «ВіЕйБі Банк» і ТОВ «Станіславська 
торгова компанія», будучи їх бенефіціарним власником та вигодонабувачем від їх 
діяльності, діючи умисно у власних корисних інтересах, у співучасті та за попередньою 
змовою з керівництвом ПАТ «ВіЕйБі Банк» і посадовцями НБУ організував за наведених 
обставин протиправне заволодіння стабкредиту НБУ на 1,2 млрд грн з передачею завідомо 
неліквідного забезпечення, унаслідок чого державі в особі НБУ завдано відповідної шкоди, 
йдеться в матеріалах суду. Крім того, Олег Бахматюк підозрюється в тому, що здійснюючи у 
період з 3 жовтня по 21 листопада 2014 року фактичний контроль та керівництво 
діяльністю ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «КБ «Фінанова Ініціатива», ТОВ «Птахофабрика 
Київська», ПрАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика»,ТОВ «Карпатська нафтова 
компанія», діючи умисно у власних корисних інтересах, у співучасті та за попередньою 
змовою з керівництвом ВіЕйБі Банку, організував здійснення фінансових операцій з 
незаконно отриманими грошовими коштами стабкредиту НБУ з метою маскування 
джерела їх походження та місцезнаходження на 247,944 млн грн. Відповідно до інформації з 
баз даних Державної прикордонної служби, Олег Бахматюк покинув Україну 23 жовтня 
2019 року в 8:50 чартерним рейсом № YUPBB за маршрутом «Київ-Цюрих» та відтоді не 
повертався, на неодноразові виклики до органу досудового розслідування не з`явився, про 
поважні причини неявки не повідомив. 13 листопада Національне антикорупційне бюро 
України повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 ч.5 
ст.191, ч.3 ст. 27 ч.3 ст.209 КК, у спосіб, визначений ст. 135 КПК, у зв`язку з переховуванням 
від органів досудового розслідування. Вже 21 листопада НАБУ оголосило Олега Бахматюка 
в розшук, а 13 грудня - в міжнародний розшук, у зв`язку з тим, що достовірне 
місцеперебування його невідоме, він перебуває за межами України та не з`являється без 
поважних причин на виклики слідчого. В зв`язку з тим, що Олег Бахматюк ухиляється від 
слідства, детектив НАБУ подав клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. Адвокати Олега Бахматюка зазначали, що повідомлення про підозру 
необґрунтоване та безпідставне, до того ж не вручене Олегу Бахматюку у встановленому 
законом порядку, ризики заявлені органом досудового розслідування є надуманими, так як 
Олег Бахматюк від слідства не переховується, постійно проживає у Відні, повісток про 
виклик до слідчих не отримував, а досудове розслідування у кримінальному провадженні 
зупинене, що виключає можливість обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою. Суддя зазначив, що наведені НАБУ обставини обумовлюють наявність 
обґрунтованої підозри у вчиненні Олегом Бахматюком інкримінованих кримінальних 
правопорушень. Він константував, що Олегу Бахматюку було заочно оголошено про 
підозру, оскільки він залишив Україну на той момент. Тому НАБУ вручило повідомлення 
про підозру під розписку житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи 
та адміністрації за місцем його роботи. Крім того, з метою додаткового інформування Олега 
Бахматюка йому були направлені фотокопії письмового повідомлення про підозру та 
пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного через месенджери Viber, 
WhatsUpp, Telegram на його номер мобільного телефону та засобами поштового зв`язку за 
адресою реєстрації та адресою знаходження його житлового будинку. Але суд відмовив у 
заочному арешті. Він зазначив, що 13 грудня НАБУ на адресу Національного Центрального 
бюро Інтерполу спрямувало лист-запит № 0435-192/44185 для міжнародного розшуку 
підозрюваного Олега Бахматюка в межах країн-учасниць Інтерполу. На думку прокурора, 
факт винесення органом досудового розслідування постанови про оголошення в 
міжнародний розшук підозрюваного та її скерування до Інтреполу є початком перебування 
особи в міжнародному розшуку. "Однак такі твердження є безпідставними, оскільки саме 
лише скерування постанови про оголошення особи в міжнародний розшук до Робочого 
апарату Національного Центрального бюро Інтерполу не доводить факту перебування 
підозрюваного в міжнародному розшуку", - зазначив суд. Згідно пошукових систем 
Інтерполу Олег Бахматюк у міжнародному розшуку не значиться. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finclub.net 
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Суд отменил залог для Микитася и отпустил  
его под домашний арест 

14.05.2020 

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил 
ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения бывшему 
президенту государственной строительной корпорации Максиму 
Микитасю с залога на круглосуточный домашний арест. 

Как сообщает пресс-служба ВАКС, на подозреваемого до 14 июля также возложен 
ряд процессуальных обязанностей, передает БизнесЦензор. В частности, Микитась обязан 
прибывать к детективу, прокурору, судьям по каждому требованию, воздерживаться от 
общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда 
за границу, носить электронное средство контроля. Как сообщалось, прокуроры САП 
просили суд взять Микитася под стражу, поскольку он не довнес в установленный судом 
срок 50 млн залога. В свою очередь адвокаты просили предоставить подозреваемому три 
месяца для сбора средств. Напомним, ранее ВАКС обратил в доход государства 80 млн грн 
залога, внесенного женой Микитася за экс-нардепа. Основанием такого решения стало 
нарушение обязанностей подозреваемым, в частности, он общался с двумя другими 
подозреваемыми по делу – директором фирмы "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой 
и его заместителем Сергеем Якусевичем, а также с двумя свидетелями – братом Якусевича 
и Бородавко. Запрет на общение с ними был установлен судом после внесения 80 млн грн 
залога. После взыскания залога ВАКС увеличил размер залога для Микитася до 100 млн грн, 
которые тот должен был внести в течение 5 дней. Однако никто эту сумму не уплатил и 
поэтому САП обратилась в суд с ходатайством о заключении экс-нардепа под стражу, 
однако суд отказал в его удовлетворении. Впоследствии, 29 апреля, Апелляционная палата 
Высшего антикоррупционного суда уменьшила сумму залога за экс-нардепа Максима 
Микитася, которая подлежит взысканию в госбюджет, с 80 млн до 30 млн грн. Также судьи 
назначили Микитасю новую сумму залога в 100 млн грн. Таким образом, Микитась должен 
был дополнительно внести еще 50 млн грн в течение 5 дней. Напомним, в октябре 2019 
года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о 
подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 
млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю. Следствие установило, что экс-нардеп, 
используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному 
сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-
застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с 
завладением недвижимостью Нацгвардии. 4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю 
меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 22 октября Высший антикоррупционный суд 
(ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в 
содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за Микитася 
внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО. 

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

 
 

Бывший топ-менеджер россиян рассказал об  
управлении фондом Зеленского 

14.05.2020 

Бывший топ-менеджер группы VS Energy Борис Баум 
непосредственно контролировал распределение средств, собранных 
с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после 
встречи с президентом Владимиром Зеленским. 

Как передает БизнесЦензор, об этом сам Баум рассказал в интервью Liga.net. По его 
словам, заняться распределением благотворительных средств ему предложил замглавы 
Офиса президента Кирилл Тимошенко. Изначально средства бизнесменов предлагалось 
перечислить в фонд Рината Ахметова, но он отказался, после чего был выбран фонд 
"Корпорация монстров" бизнесмена Андрея Ставницера. Однако затем возникли сложности 
с распределением средств, так как у фонда Ставницера очень много проектов в Одессе. 
"Находясь в разных городах это сложно координировать, мы постоянно отставали от 
намеченного плана на несколько дней… И мы стали искать другое решение. Оказалось, 
проще всего сделать новый фонд и перекинуть остатки из КМ в "Прайм". Теперь я все 
документы подписываю, у нас рядом склад, все идет быстрее", – сказал Баум. Он 
подтвердил, что большинство средств в фонд поступило от предпринимателей, которых 
собрал президент Зеленский. "В большинстве своем, да. Мы получили остаток около 20 млн 
грн от КМ, сейчас компания Vodafone перевела нам 28 млн грн, и АТБ нам дали 10 млн грн", 
– уточнил Баум. При этом он не уточнил, чем фонд будет заниматься дальше. "Пока мы все 
сделали, все контракты свои позакрывали. Фонд был критически нужен, пока не был 
принят новый бюджет, и у государства не было денег ни на что. Бюджет принят: мы 
встречались с главой Минздрава Максимом Степановым и с главным санврачом Виктором 
Ляшко, они сказали, что все готовы обеспечить сами", – сказал Баум. Он также заявил, что 
занимается этой работой на волонтерских началах и готов продолжать "пока не выгонят". 
"Я не бедный человек, могу себе позволить... Я создавал огромный бизнес, который 
заработал для акционеров $2 млрд за 10 лет. Мы создали одну из крупнейших 
управляющих компаний, которая контролировала 30% дистрибуции электричества", – 
добавил Баум. Борис Баум – гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-
украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Спектор и др.). 
В частности, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, 
где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, а тажке владел 
пакетом акций "ПИН Банка" вместе со Спектором, который сейчас принадлежит Гинеру. 
Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее 
неактивной. В последнее время Баум выполнял роль неформального коммуникатора от 
Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его 
легализации. Как сообщалось, ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 
заявлял, что общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе 
президента составил 374,62 млн грн ($13,85 млн по курсу НБУ).Средства были собраны 
после встречи президента Зеленского с крупнейшими бизнесменами, часть из них прошла 
через фонд знакомого с Тимошенко бизнесмена Бориса Баума. 

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

 
 

Зеленский снял санкции с российского 
бизнес-партнера Ставницера 

15.05.2020 

Совладелец терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения" 
Алексей Федорычев исключен из списка физических лиц, к которым 
применены персональные специальные экономические и другие 
ограничительные меры (санкции). 

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины 
от 14 мая ввел в действие президент Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор со 
ссылкой на Интерфакс-Украина. Федорычев был включен в санкционный список год назад 
решением СНБО и указом президента Петра Порошенко. Санкции против бизнесмена 
включали блокирование активов (временное ограничение права пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом), противодействие выведению капитала 
за пределы Украины, а также отказ в предоставлении и отмене виз и применение иных 
запретов по въезду на территорию Украины. Предприятия "ТИС-Зерно" и "ТИС-
минудобрения", находящиеся в порту "Южный", в период нынешней эпидемии COVID-19 
перечислили на борьбу с ней более 13 млн грн. Всего группа компаний "ТИС" в ответ на 
обращение президента Зеленского направила в Национальный фонд борьбы с 
коронавирусом более 50 млн. Российский бизнесмен Алексей Федорычев постоянно 
проживает в Монако. Работает в Украине с 1993 года. Сфера деятельности: агробизнес, 
инфраструктурные проекты, торговый флот. Группа терминалов "ТИС" – крупнейший 
стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять 
терминалов: "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения" и 
"ТИС-Контейнерный терминал", контроль в последнем недавно получил один из 
крупнейших мировых портовых операторов DP World. Среди акционеров групп также 
Андрей Ставницер и Егор Гребенников. Группа ТИС также владеет и управляет крупнейшей 
инфраструктурной сетью, включающей железнодорожную станцию. В августе 2017 года 
суд арестовывал долю Федорычева в стивидорной компании "Трансинвестсервис" по 
требованию НАБУ. Детективы подозревали Федорычева в сговоре с экс-руководством 
ГПЗКУ в организации схемы по хищению зерна. 

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

 
 

У США розслідують відмивання Коломойським  
виведених з ПриватБанку грошей 

19.05.2020 

Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під 
слідством федерального великого журі США за звинуваченням у 
відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах.  

Гроші "ПриватБанку" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних будівель. Про це 
повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування BuzzFeed. Як наголошується в 
публікації, велике жюрі США вивчає фінанси Коломойського в ході розслідування, яке 
відстежувало переказ грошей "ПриватБанку" в США через лабіринт офшорних компаній. 
Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-
поверхова офісна вежа в декількох кварталах зі склепінчастими стелями і фресками. В 
інтерв'ю BuzzFeed News Коломойський сказав, що він не знає про розслідування великого 
журі. За його словами, будь-які проблеми, про які повідомляли банківські регулятори, були 
"створені навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність", сказав він. "Це 
була штучно створена НБУ діра". Колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій 
Боголюбов сказав, що ніколи не брав гроші в банку незаконно і що будь-яка нерухомість, 
куплена в США, надходила із законних джерел. Всі угоди були задокументовані його 
партнерами в США, сказав він, додавши, що з ним ніколи не контактували жодні 
правоохоронці. За даними видання, у зв'язку з розслідуванням великого журі у США 
федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, у тому числі в лютому, де вони 
зустрічалися з Русланом Рябошапкой, який обіймав посаду генпрокурора, і слідчими 
Національного антикорупційного бюро, щоб обговорити справу проти Коломойського і 
його партнера. В інтерв'ю Артем Ситник, директор НАБУ, сказав, що він співпрацює з ФБР в 
рамках поточного розслідування, але відмовився повідомити подробиці через угоди про 
конфіденційність з ФБР. Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони 
доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському і 
Боголюбову, для придбання об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у 
центрі Клівленда, в період з 2008 р. і протягом наступних п'яти років. Одним з об'єктів, які 
привернули увагу ФБР, є сталеливарний завод Warren в Огайо, який належить компаніям, 
які контролюються Коломойським і двома партнерами. Нагадаємо, в 2019 р. 
Націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігорю 
Коломойского та Геннадія Боголюбова, а також до і їх компаній позов у суді штату Делавер. 
Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США. 
 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 
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ВАКС избрал меру пресечения  
экс-нардепу Березкину 

22.05.2020 

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения 
бывшему народному депутату Станиславу Березкину, который 
подозревается в получении незаконной компенсации за проживание в 
Киеве. Об этом сообщили на странице Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры в Facebook. 

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ и 
применил к бывшему нардепу меру пресечения в виде залога в размере 937 000 гривен", - 
говорится в сообщении. В пресс-службе ВАКС сообщили, что также на нардепа возложены 
обязательства сдать загранпаспорт и сообщать о смене места жительства и работы. 18 мая 
ему объявили подозрение по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса. По версии следствия, он 
получил 937 000 гривен компенсации за проживание в номере отеля "Киев", хотя он имел 
жилье в столице. Напомним, что Березкин также подозревается в деле по факту завладения 
$20 млн АО "Ощадбанк". НАБУ и САП с мая 2016 года расследовали уголовное производство, 
в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го 
бенефициарный собственник группы "Креатив", которым является Станислав Березкин, по 
сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества 
"Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением 
должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в 
"Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн. В декабре 
2019 НАБУ завершило досудебное расследование этого дела. Среди подозреваемых - 13 лиц, 
в том числе и Березкин. 

Читать полностью >>> 
По материалам lb.ua 
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ICU назначила главой департамента макроэкономических  

исследований Николайчука 
24.04.2020 

Группа ICU назначила Сергея Николайчука главой департамента 
макроэкономических исследований. Об этом говорится в сообщении 
компании, передает stockworld.com.ua 

В ICU Сергей Николайчук будет отвечать за макроэкономическую составляющую 
инвестиционных решений группы на развивающихся и глобальных рынках капитала, а 
также разработку соответствующих рекомендаций для наших клиентов. С сентября 2019 по 
апрель 2020 Сергей Николайчук занимал должность заместителя министра в Министерстве 
развития экономики, торговли и сельского хозяйства, где отвечал за аналитическую 
поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и 
привлечение инвестиций в страну. С 2004 по 2019 год Николайчук работал в Национальном 
банке, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и 
экономического анализа. Он был одним из двигателей реализации режима инфляционного 
таргетирования в Украине, разработки системы принятия решений по монетарной 
политике на основе правил и развития исследовательской функции в НБУ. Также он 
преподает в Киевской школе экономики, а с апреля 2020 года является и ее научным 
сотрудником. Кроме того, Николайчук является преподавателем Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко, который окончил с отличием в 2004 году в степени 
магистра по экономике. Там же в 2008 году защитил диссертацию и получил степень 
кандидата экономических наук. Группа ICU – независимая финансовая группа, основанная в 
2006 г., предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным 
акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной 
Европы. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко. 

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

 
Украино-польская инвесткомпания Millstone&Co  

купила ДМ КАПИТАЛ 
18.05.2020 

В марте была закрыта сделка по приобретению компании по 
управлению активами - ООО “КУА “ДМ КАПИТАЛ”. Об этом сообщает служба 
новостей портала inventure.com.ua 

Компания “ДМ КАПИТАЛ”, которая является профессиональным участником рынка 
ценных бумаг Украины, была создана в 2012 году. Согласно данным Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 100% акций компании получил 
управляющий партнер Millstone&Со Михаил Жернов. По словам представительницы 
Millstone&Co, Юлии Козленко, управление активами является одним из ключевых 
направлений инвестиционной группы Millstone&Co. Он также добавила, что приобретение 
“ДМ КАПИТАЛ” позволит компании еще эффективней инвестировать проекты в Украине и 
усилить экспертизу в направлении управления активами. Стоимость сделки и ее 
подробности не раскрываются. Отметим, партнер инвестиционной компании Millstone&Co 
Михаил Жернов не исключает, что в ближайшее время компания оформит сделку с 
украинской нефтегазовой компанией. "Возможно, будем рассматривать варианты 
вхождения в капитал уже действующих нефтегазовых компаний",- сказал он в интервью 
Українським Новинам. По словам Михаила Жернова, инвестиционную компанию 
Millstone&Co в Украине интересуют также проекты в сфере энергетики и финансов. "По 
альтернативной энергетике у нас тоже есть определенный опыт. Если будут интересные 
предложения, готовы расширить и это направление", - отметил Михаил Жернов. "У нас есть 
огромный опыт в финансах. Мы весь прошлый год активно работали с банками, более того 
–у нас были намерения приобрести банк в Украине, но мы не успели этого сделать. Однако, 
пока не оставили эту затею. Смотрим также на страховой рынок", - подчеркнул Жернов. По 
рынку сельского хозяйства в компании пока не определились с тем, есть ли на текущем 
этапе смысл рисковать своими деньгами и деньгами клиентов. В сфере недвижимости 
компания ожидает интересных объектов по приемлемым ценам к концу этого года. Также, 
Михаил Жернов заявляет, что его компания считает перспективным проект добычи лития 
в Украине и, несмотря на бюрократические проблемы, надеется его реализовать. "Проект 
добычи лития в Украине сегодня - это "единорог" в наших украинских проектах! Вхождение 
в бизнес, связанный с литиевыми месторождениями – это вызов для нас. В инвестиционной 
программе на 2019 год у нас не было в планах добыча лития. Добычу газа и угля мы 
предусматривали, но литий - это была чистая авантюра. В 2018 году нас привлекали в этот 
проект как консультантов, а в 2019-м нам предложили этот проект выкупить", - рассказал 
Михаил Жернов.  

Читать полностью >>> 
По материалам inventure.com.ua, censor.net.ua, ukranews.com 

 
Игорь Мазепа: мы собрали фонд на сумму $50 млн для проектов  

гибридного финансирования в коронакризис 
21.05.2020 

Игорь Мазепа, Генеральный директор Concorde Capital, рассказал в 
своем интервью агентству «Интерфакс-Украина» о создании фонда на 50 млн 
долларов для проектов гибридного финансирования в коронакризис. 

Компания Concorde Сapital в условиях коронакризиса планирует выступить финан-
совым советником по привлечению и структурированию гибридного финансирования для 
украинских компаний, которые испытывают сложности с доступом к капиталу, и собрала 
фонд на сумму $50 млн для такого бридж-финансирования», – рассказал основатель и глава 
инвестиционной компании Игорь Мазепа. «Несмотря на нынешние события – карантин, 
экономический кризис, – в Украине остается большая прослойка небедных людей, которые 
раньше инвестировали в недвижимость и получали арендные доходы. Сейчас рынок 
недвижимости обвалился, ставки по депозитам в коммерческом банке тоже обвалились – 
очень многие классические инструменты инвестирования, которые были рабочими два 
месяца назад, стали нерабочими. А потребность продолжать инвестировать сохраняется», – 
прокомментировал Игорь Мазепа вопрос об источниках наполнения фонда. «К сожалению, 
с началом коронакризиса традиционная деятельность инвестиционных компаний – IPO, 
выпуск евробондов – буквально за ночь "помножилась на ноль"», - отметил Игорь Мазепа. 
«А что возникло в такой ситуации? Возникла, например, необходимость организовать 
доступ к финансированию. В условиях кризиса многие компании сталкиваются с 
проблемами привлечения капитала из традиционных источников по причине высокой 
долговой нагрузки или из-за рыночных условий», – прокомментировал Генеральный 
директор Concorde Сapital. «Недостаток обеспечения или консервативная оценка денежных 
потоков банками не позволят компаниям рассчитывать на получение кредитов, в то время 
как привлечение фонда прямых инвестиций уже станет нецелесообразным для самих 
предпринимателей-заемщиков по причине низкой оценки стоимости их бизнеса. В таких 
условиях, приобретают актуальность гибридные инструменты привлечения финансиро-
вания, включая мезонинное финансирование, конвертируемые займы, займы "с участием в 
прибыли" и др. Гибридные инструменты финансирования – это что-то среднее между 
банковским кредитом и прямыми инвестициями в компанию. Как правило, гибридные 
инструменты финансирования – это комбинация долга и участия в капитале/прибыли 
компании. Они широко используются на различных стадиях развития компаний, особенно 
актуальны в случаях, когда бизнес находится в состоянии "стресса"», – пояснил И.Мазепа. 

Читать полностью >>> 
По материалам Concorde Capital 
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Результати торгів ФБ «Перспектива»  

за квітень 2020 року 
04.05.2020 

Протягом квітня 2020 року на ФБ «Перспектива» укладено 656 угод 
на суму 16,99 млрд грн.(-21% до березня), з початку року – 2 264 угоди на 
суму 63,85 млрд грн. (+5% до січня-квітня 2019 року). 

Сукупно на фондових біржах України обсяг укладених угод у квітні 2020 р. склав 26,7 
млрд грн. (на 36% менше за березень), з початку року – 105 млрд грн (на 2% більше за 
січень-квітень 2019 року). Скорочення торговельної активності на біржах у квітні відбулося 
на тлі подовження карантинних обмежень, тривалої відсутності розміщень державних 
облігацій та триваючої волатильності на фінансових ринках. В структурі торгів на 
фондових біржах з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації 
та держдеривативи – 99,0%, облігації підприємств та міських позик - 0,6%, акції, цінні 
папери ІСІ та опціонні сертифікати – 0,4%. ФБ «Перспектива» посідає перше місце за 
обсягом торгів у квітні та за 4 місяці 2020 року з часткою загального біржового обороту 
64% та 61% відповідно. Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у квітні скоротився на 21%, 
кількість угод – на 8%. При цьому 17,87% торгів проведено на ринку РЕПО, 82,13% - на 
адресному ринку. Обсяги торгів держоблігаціями на ФБ «Перспектива» порівняно з 
аналогічним періодом 2019 року зросли на 6%, загальний обсяг торгів – на 5%.... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ФБ «Перспектива» 

 
АО "Украинская биржа" перейдет на новую версию программного  

обеспечения торговой системы Phoenix 2.0 
06.05.2020 

АО "Украинская биржа" с 18 мая перейдет на новую версию ПО 
торговой системы Phoenix 2.0, которая быстрее обрабатывает данные, 
содержит расширенный функционал и новые инструменты.  

Отмечается, что интерфейс распространения рыночных данных и подключения 
брокерских систем интернет-трейдинга, построенный на базе международного протокола 
Financial Interexchange Protocol (FIX), будет работать без изменений. Участники торгов 
могут отправить запрос на электронную почту trade@ux.uа для получения консультации по 
обновлению торговых терминалов. "Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года 
ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской 
фондовой биржей РТС. Основными акционерами УБ являются инвестгруппы "Универ" и 
Dragon Capital. Фондовая площадка с 18 июля 2018 г. приостановила торговлю всеми 
ценными бумагами в режиме безадресных заявок. Соответствующее решение обусловлено 
включением "Московской биржи" в обновленный список юридических лиц, к которым 
применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры 
(санкции). Санкции среди прочего предполагают запрет украинским компаниям 
использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи", на базе 
которого было построено программное обеспечение УБ. В марте 2019 года биржа заявила о 
возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе. В июне 2018 года УБ учредила 
одноименную товарную биржу. На конец сентября прошлого года крупнейшим акционером 
биржи был "Драгон Капитал" Томаша Фиалы – 24,716%. Помимо того Сухорукову 
принадлежало 9,78%, КУА "Универ Менеджмент" – 7,3% и SIB (CYPRUS) LIMITED – 5%. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Інвестиції в українські стартапи у 2019: огляд українського 

венчурного та приватного капіталу 
23.04.2020 

Українська асоціація венчурного капіталу (UVCA) та компанія 
«Делойт» в Україні раді представити результати щорічного огляду ринку 
українського венчурного та приватного капіталу 2019 року. 

 

 

Протягом останніх років спостерігається зростання українського інвестиційного 
ринку. Хоча спалах COVID-19 вніс деякі корективи у плани інвесторів та розвиток стартапів, 
розуміння тенденцій 2019 буде корисним для гравців інвестиційного ринку, щоб керувати 
очікуваннями, підтримувати (і розвивати) свій бізнес у новій реальності. 

 
 

Основне у 2019 році для інвестиційного ринку України: Вперше обсяг інвестицій в 
українські стартапи та ІТ-компанії досяг півмільярдної позначки за рік. Загальний обсяг 
венчурних інвестицій в українські ІТ-компанії досяг $510 млн, що в півтора рази перевищує 
максимум 2018 р. Кількість угод у 2019 році була майже такою ж, як і у 2018 р.: 111 угод у 
порівнянні зі 115 у 2018 р. У 2019 р. об’єм М&А операцій (злиття та поглинання) збільшився 
у 18 разів. 15 угод M&A склали $460 млн, тоді як у 2018 р. було 7 угод на суму $25,2 млн. 
Зростання обсягу інвестицій бізнес-ангелів у 7 разів у 2019 р. зрезультувало у $6.1 млн 
порівняно з $0.9 млн у 2018 р. «Ми вперше проаналізували ситуацію щодо гендерного 
різноманіття (gender diversity) засновників стартапів, що залучили фінансування. 
Виявилося, що у 26% компаній серед засновників є жінки. Так, згідно з даними Crunchbase, у 
середньому в світі цей показник становить 19%. Я сподіваюся, що ця тенденція гендерної 
рівності в Україні укріпиться і жінки покажуть себе також ефективними антикризовими 
менеджерами», - Ольга Афанасьєва CEO Української асоціації венчурного капіталу та 
приватного капіталу (UVCA). 2019 рік відзначився 29 виходами для українських інвесторів, 
при чому середній чек угоди зріс на 78% і склав $5,7 млн. Компанії, що розробляють 
програмне забезпечення, стали лідерами за кількістю угод та їх об'ємом, посунувши 
онлайновий сервіс на друге місце. Об'єм угод ТОП-10 виріс майже удвічі та склав $456 млн. 
90% залучених інвестицій були капіталом зі США. Україна з кожним роком посилює свої 
позиції на міжнародній ІТ-арені, збільшуючи об'єм інвестицій, залучених по всьому світу, і 
стаючи домівкою для юнікорнів та R&D хабом для іноземних компаній. «Із року в рік наш 
звіт демонструє зростання об’єму інвестицій на українському ринку. Незважаючи на те, що 
у 2019 році країна пройшла через вибори, інвестиції в низку галузей продовжували 
зростати. Зокрема у сфери, пов’язані з розробкою програмного забезпечення, хардверних 
продуктів та онлайн-сервісами. І хоча 2020 рік вносить свої корективи, звіт демонструє, що 
в Україні дійсно є значний потенціал для інвестування. Щойно економічна ситуація у світі 
стабілізується, Україна зможе похизуватися новим зростанням інвестицій. А поки ми всі 
маємо старанно працювати над вирішенням внутрішніх питань для підвищення довіри до 
нас та інвестиційної привабливості нашої країни», - Володимир Юмашев, Партнер та лідер 
групи з надання послуг клієнтам у сфері ТМТ «Делойт» в Україні. 

ТОП-10 угод 2019 року >>> 
За матеріалами UVCA 
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На Закарпатті СБУ викрила та задокументувала масштабне  
розкрадання державних лісів на 14 млн грн 

29.04.2020 

Служба безпеки України викрила і блокувала схему масштабного 
розкрадання державних лісових ресурсів у Закарпатській області. Про це 
повідомляє прес-служба відомства. 

За попередніми оцінками, незаконна вирубку лісу завдала державі збитків на майже 
14 млн грн. Оперативники спецслужби також викрили механізм привласнення земель 
лісового фонду службовцями галузі. Правоохоронці встановили причетність службових осіб 
держпідприємства «Хустське лісодослідницьке господарство» та Ужанського національного 
природного парку до масштабних вирубок лісу на ввірених їм територіях лісового фонду. У 
межах кримінального провадження під час оглядів ділянок з фахівцями-екологами 
співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та 
завдання шкоди природоохоронному фонду. У ході обшуків за місцями проживання 
фігурантів справи та у службових приміщеннях державних лісництв правоохоронці 
вилучили речові та документальні докази протиправної діяльності. Оперативники 
спецслужби також блокували незаконну діяльність службовців державного підприємства 
«Брустурянське лісомисливське господарство». Всупереч чинному законодавству, керівник 
підприємства погодив технічну документацію щодо перегляду меж земельних ділянок. Це 
призвело до виведення з державної власності земель лісового фонду загальною площею у 
майже 6 гектарів. Наразі проведено земельно-технічну та земельно-оціночну експертизи, 
якими підтверджено протиправну діяльність керівника державного підприємства. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
Всі ділянки суцільних зрубів відновлюють молодим лісом, -  

Голова Держлісагентства Андрій Заблоцький 
19.05.2020 

Всі ділянки суцільних зрубів повністю відновлюють молодим лісом. 
Про це повідомив Голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, передає 
прес-служба відомства. 

Він зазначив, що вдається створювати і нові ліси. На сьогодні вже відновлено майже 
25 тисяч гектарів лісу (висаджено більше 122 мільйонів дерев). Відповідно до 
законодавства надається один-два роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці 
суцільних зрубів або згарищ. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та 
інших заходів для садіння лісу або сприянню його природному поновленню. Основне 
правило: скільки було зрубано – стільки і посаджено. Це лише висаджування вручну, або 
механічно. Ще незабаром ми підіб’ємо підсумки разом з природним поновленням. Цього 
року планується загалом відтворити близько 35 тисяч гектарів лісу. Відзначимо, Голова 
Держлісагентства повідомив, що за І квартал 2020 року, у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року, обсяги незаконних рубок зменшилися на 34%. Так, минулого року за 
три місяці незаконний обсяг склав 43,3 тис. кубометри деревини, а за І квартал 2020 року – 
28,5 тис. кбм. Працівники державної лісової охорони передали до органів поліції та суду 616 
справ. Андрій Заблоцький наголосив, що цього вдалося досягти завдяки комплексним 
заходам, а саме: збільшення з початку цього року спільних заходів МВС, Держлісагентства 
та Держекоінспекції з попередження та виявлення незаконних рубок у лісах і посилення 
контролю під час транспортування автомобілями в середині країни необроблених 
лісоматеріалів; запровадження механізму реалізації необробленої деревини виключно на 
електронних аукціонах; підключення до системи електронного обліку деревини 
переважної більшості постійних лісокористувачів, які не підпорядковані Держлісагентству 
(комунальні, військові лісгоспи, підприємства сфери природно-заповідного фонду). … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держлісагентства 
 

 
 КОРИСНІ КОПАЛИН  
 

 
 

Завершились перші повторні аукціони  
з продажу спецдозволів 

20.05.2020 

Державна служба геології та надр (Держгеонадр) України звітує про 
завершення перших повторних торгів на придбання ліцензій на геологічне 
вивчення, у т. ч. ДПР.  

Потенційні інвестори змагалися за лоти із підземними водами, покладами 
молібденових руд, глин та суглинків. Початкова вартість ділянок, які виставили на 
повторні аукціони, була знижена удвічі, а за результатами торгів сягнула 2 511 812 грн. 
Спецдозвіл на ділянку надр у с. Сливине на Миколаївщині (підземні води) продали за 8 212 
грн, вартість ліцензії ділянки «Червона» (молібденові руди) у ході торгів зросла до 2 500 
000 грн, Борисівської ділянки (глина, суглинки) — до 3 600 грн. «Електронні торги 
проходили у режимі онлайн, кожен мав можливість відслідковувати конкурентну боротьбу 
за право отримати спеціальний дозвіл на користування надрами. Переконаний, що надання 
ліцензій на розробку та геологічне вивчення шляхом відкритих аукціонів — запорука 
прозорих та об’єктивних змагань між потенційними інвесторами, крок до відновлення 
довіри надрокористувачів до Служби», — каже голова Держгеонадр Роман Опімах. Тим 
часом Іволжанське родовище, повторний аукціон по якому не відбувся через відсутність 
учасників, за пів місяця буде виставлене на перший «голландський аукціон» – торги за 
методом покрокового зниження початкової ціни. Нагадаємо, наступні аукціони відбудуться 
26 травня по десяти ділянках, серед яких з покладами бурштину, кварцового піску, граніту, 
глини, пісковиків, ніобієвих, танталових та цирконієвих руд. Відзначимо, Міністерство 
енергетики та захисту довкілля погодило концепцію Порядку користування Каталогом 
геоінформації, запропоновану Державною службою геології та надр. Відповідний проєкт 
Наказу Мінекоенерго «Про затвердження Положення про Каталог відомостей про 
геологічну інформацію» направили на погодження кількома урядовими установами, з 
текстом змін можна ознайомитись за посиланням: https://www.geo.gov.ua/draft-legal-acts/. 
Порядок встановлюватиме правила взаємодії суб’єктів надрокористування у частині 
формування, ведення та надання інформації із Каталогу. Як зазначають у відомстві, 
нововведення прискорять комунікацію між власниками чи репозитаріями знань та 
потенційними інвесторами. «У рамках політики відкритих дверей у сфері 
надрокористування ми прибираємо штучні перепони та спрощуємо доступ до геологічної 
інформації, але, водночас, пам’ятаємо про безпеку та захист даних: положення 
користування Каталогом врегулюють взаємовідносини між користувачами, власниками та 
розпорядниками геологічних даних, та дозволять систематизувати відомості про наявну 
інформацію, - пояснює голова Держгеонадр. - Інформація у Каталозі є відкритою і 
доступною, а усі відомості Каталогу надаватимуться користувачам на безоплатній основі». 
За словами Романа Опімаха, нові положення врегулюють питання захисту даних від 
несанкціонованого доступу, розмежують відповідальність сторін, що взаємодіють під час 
обміну геологічною інформацією. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держгеонадр 

Читайте також: Роман Опімах підсумував перше 
півріччя на посаді голови Держгеонадр >>> 

ю 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ. ТРЕЙДИНГОВІ КОМПАНІЇ & БІРЖІ  
 

 
 

Шахтарям варто пікетувати маєтки Ахметова, а  
не урядовий квартал 

21.05.2020 

Ще 6 років тому олігарх Рінат Ахметов закликав вивести українських 
військових із "мирних міст Донбасу" та не вести там бойових дій, а вже за 
декілька років отримав "Роттердам+".  

 

Тепер Ахметов погрожує шахтарськими страйками і уряд зупиняє атомні блоки 
заради збереження енергетичної монополії олігарха. Але чи дійсно це все заради 
збереження робочих місць шахтарів? Аналіз фінансової звітності компанії "ДТЕК Енерго" 
показує, що за 2016-2019 роки з компанії прихованими дивідендами було виведено близько 
1 млрд дол. Загалом за період 2016-2019 рр. (період дії формули "Роттердам+") група ДТЕК 
заробила близько $4,7 млрд, а сегмент теплової генерації та видобування вугілля – близько 
$3,15 млрд (EBITDA). Але значна частина цих коштів не була інвестована в ефективність 
вугільних електростанцій чи в електрофільтри, підвищення зарплат шахтарів, а була 
виведена з України на потреби акціонера. Схеми виведення коштів із українських компаній 
групи ДТЕК, зазвичай, маскувалися або під торгові операції, або під інвестиції. Адже 
компанія перебувала у процесі реструктуризації боргів і це накладало обмеження на 
класичні виплати дивідендів акціонеру. Отже, схеми, які використовувалися, можна умовно 
розділити на дві групи:  1) вивід грошей через покупку акцій; 2) через торгові операції. 

 

Вивід коштів через покупку активів. У 2017 р. ДТЕК оголошує про покупку акцій 
машинобудівних заводів "Корум Групп", які належать СКМ, що є материнською компанією 
всіх бізнесів олігарха. Очевидно, компанія ДТЕК не є машинобудівною компанією, а те 
обладнання, яке потрібне компанії, можна купувати через відкриті тендери. Але через таку 
покупку заводів "Корум" на СКМ було виведено 100 млн дол., які були зароблені через схему 
"Роттердам+" у 2016-2017 роках. Ще одна схема виведення грошей описана інвестиційною 
компанією Dragon Capital у звіті від 5 березня 2019 року. У серпні 2017 року офшорні 
компанії, афілійовані із СКМ, купили на приватизації по 25% акцій компаній "Дніпроенерго" 
та "Західенерго" за 1,1 млрд грн. У другому кварталі 2018 р. ДТЕК викуповує у структур СКМ 
ці ж пакети акцій, але вже за 2,6 млрд грн. Очевидно, що різниця – 1,7 млрд грн – це 
виведені з компанії ДТЕК гроші в інтересах акціонера-олігарха. Загалом у 2018 році група 
ДТЕК купила корпоративні долі у кіпрських GPL Power Limited і GPL Ingen Power Limited на 
суму 253 млн дол. (6,8 млрд грн), що, можливо, були використані для виплат акціонеру, 
оскільки це ніяк не пов’язано з інвестиціями у покращення ефективності бізнесу.  

 

Покупка нових обленерго. На початку 2019 року ДТЕК придбала ще два обленерго: 
"Київобленерго" та "Одесаобленерго". За інформацією ЗМІ, вартість покупки - $250 млн. 
Формально ці обленерго купував газовидобувний дивізіон ДТЕК – "Нафтогазвидобування" 
(DTEK Oil&Gas). Але аналіз фінансової звітності показує, що "ДТЕК Енерго" видав позику 
компанії DTEK Oil&Gas у розмірі 450 млн дол. Тому твердження, що Ахметов купив нові 
обленерго за рахунок тарифів, зібраних із українців, має право на існування. Але що цікаво, 
виведення цих 450 млн дол. із бізнесу вугільних шахт та вугільних електростанцій відбувся 
у 2014 році, коли була активна фаза війни на Сході та коли на ТЕС був дефіцит вугілля, що і 
закінчилося віяловими відключеннями електроенергії у грудні 2014 року. 

 

Виведення грошей через торгові операції. Два роки тому у ЗМІ з’явилася дивна 
новина, що найбільшим продавцем вугілля в Україну є Швейцарія. Насправді новина легко 
пояснюється – компанія ДТЕК була найбільшим імпортером російського вугілля в Україну 
(при формулі "Роттердам+"), але в документах таке вугілля продавалося спочатку на 
швейцарську "прокладку" DTEK Trading S.A., там робилася націнка, і тоді вже по завищеній 
ціні вугілля продавалося в Україну. Тобто схема така: "ДТЕК РФ" - "ДТЕК Швейцарія" - 
"ДТЕК Україна". За такою ж схемою поставлялося вугілля і з США та ПАР. По експорту 
електроенергії застосовувалися схеми із заниженням ціни – це дозволяло занижувати 
прибуток до оподаткування в Україні, та акумулювати прибуток у низькоподаткових 
юрисдикціях. За допомогою таких схем із України на швейцарську "прокладку" було 
виведено більше $100 млн. Також, згідно з фінансовою звітністю компанії ДТЕК, за останні 
4 роки близько 600 млн дол. компанія ДТЕК сплатила за послуги компаніям афілійованим з 
групою СКМ. Ці платежі виглядають непрозоро і також, схоже, значна частина таких 
платежів "пов’язаним" компаніям, є прихованою виплатою акціонеру … 

 

Читати повністю >>>              © Вікторія Войціцька, народний депутат 8-го скликання Верховної Ради  
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В Україні зупинилося 95% вугільних  
підприємств 

04.05.2020 

В Україні близько 95% вугільних підприємств наразі зупинені через 
кризу в енергетиці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики 
та захисту довкілля. 

«Немає збуту для нашого вугілля. Внаслідок пандемії ця ситуація загострилась іще 
більше. 95% вугільних підприємств на сьогодні зупинені, тому що склади переобтяжені 
вугіллям, його збуту немає», – заявила тимчасова виконувачка обов’язків міністра 
енергетики Ольга Буславець. Попит на вугілля знизився разом із попитом на 
електроенергію через теплу зиму та падіння споживання в умовах карантину. «На сьогодні 
енергетична галузь переживає найбільші кризові явища за всю історію України», – вважає 
Буславець. Вона вважає, що до цього призвело відкриття восени 2019 року імпорту 
електричної енергії з Білорусі і з Російської Федерації – ціна на електричну енергію значно 
впала і не покривала собівартість її вироблення вітчизняними підприємствами. 

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

 
Минэкоэнерго: долги госшахт за электроэнергию  

превысили 13 млрд. грн.. 
04.05.2020 

Задолженность государственных угольных предприятий с учетом 
задолженности за потребленную электроэнергию на конец апреля 
составила 13,2 млрд грн. Об этом сообщило Минэкоэнерго. 

При этом Министерство энергетики и защиты окружающей среды акцентировало 
внимание на том, что с целью недопущения затопления шахт и предотвращения других 
негативных последствий остановки энергоснабжения угольным предприятиям 
постановлением правительства от 2 апреля №255 поставщикам и операторам систем 
распределения запрещено отключать и ограничивать ниже технологического минимума 
потребление этими предприятиями электроэнергии. В случае продления сроков запрета на 
период карантина отключений и ограничений предстоит решить вопрос определения 
источников финансирования и поставщика электроэнергии для тех предприятий, которые 
будут не в состоянии оплачивать электроэнергию за счет средств, полученных от 
реализации угольной продукции. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Новачок продав СхідГЗК російську сірку на  
чверть дешевше від «журилівців» 

24.04.2020 

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 21 квітня за 
результатами тендеру замовило ТОВ «Зелені системи» сірки на 42,85 млн 
грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

До 10 липня поставлять 11 тис т гранульованої газової технічної сірки ґатунку не 
нижче 9995 (не менше 99,95% вмісту основної речовини) виробництва ТОВ «Каспійгаз» 
(Росія) по 3 895 грн. за тонну. За курсом на дату аукціону 30 березня це дорівнює $138 за 
тонну. У січні 2020 року СхідГЗК замовив ТОВ Фірма «Торгсервіс» сірку ґатунку не нижче 
9995 від інших російських виробників на чверть дорожче – по 4 176 грн., або $176 за тонну. 
У травні 2019 року СхідГЗК замовляв у ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» таку російську чи 
казахську сірку по $201 за тонну, а в жовтні 2018 року – вищого ґатунку не нижче 9998 по 
$200 за тонну. Це в півтора раза дорожче за нинішню ціну від «Зелених систем». Ціна угоди 
майже на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 46,20 млн грн. Замовник допустив до 
аукціону лише «Торгсервіс» і ТОВ «Управління механізації і транспорту» («УМІТ»), а «Зелені 
системи» відхилив за відсутність назви пропонованої продукції в таблиці в документі про 
технічні характеристики предмета закупівлі. Однак «Зелені системи» оскаржили своє 
відхилення в АМКУ. Адмінколегія визнала помилку фірми формальною, оскільки вся 
потрібна інформація була повністю відображена в інших документах. Замовник не довів, що 
таке оформлення впливає на зміст пропозиції, тому АМКУ визнав відхилення «Зелених 
систем» неправомірним і повернув фірму на торги. Спершу створеною в 2015 році 
дніпровською «Зелені системи» володіли Ігор Кириленко, Владлен Овчар і Віра Шашко, а 
керував нею Сергій Ратушний. У 2017 році засновником і директором стала Наталія 
Жеребко, після чого фірма виступила єдиним суперником ТОВ «Форест Буд-Інвест» на 
тендері КП «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради щодо 3 смарт-ліхтарів за 3,65 млн 
грн. Наприкінці 2019 року «Зелені системи» переоформили на нового директора Максима 
Гнідка, після чого вони вперше прийшли на тендер СхідГЗК. Харківський «Торгсервіс» зі 
статутним капіталом 11 800 грн. належить Борису Гриньку і Сергію Євсєєву. …. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Кабмин разрешил "Энергоатому" продавать электро- 
энергию напрямую потребителям 

20.05.2020 

Кабинет министров разрешил НАЭК "Энергоатом" проводить 
специальные сессии по продаже части произведенной на атомных станциях 
электроэнергии по двусторонним договорам. 

Соответствующее решение о внесении изменений в порядок проведения 
электронных аукционов по двусторонним договорам принято на заседании правительства 
с условием трехдневного срока доработки. "Эти изменения связаны с предыдущим 
постановлением об изменении механизма ПСО на рынке электроэнергии и будут 
способствовать заключению долгосрочных, до одного года, договоров, а также обеспечат 
стабильные цены на электроэнергию для больших небытовых потребителей", – 
прокомментировала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга 
Буславец, представляя проект документа. По словам министра, изменения в порядок 
проведения электронных аукционов предполагают, что производители электроэнергии на 
атомных станциях при наличии у них свободного ресурса проводят специальную сессию по 
продаже электроэнергии по двусторонним договорам. "В этих специальных сессиях 
участвуют покупатели, которые приобретают электроэнергию исключительно для 
собственного потребления", – почеркнула Буславец. В то же время другим своим решением, 
принятым на заседании 20 мая, Кабинет министров снизил для НАЭК "Энергоатом" долю 
обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной 
генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%. Согласно проекту документа, 
"Энергоатом" обязан продавать по двухсторонним договорам на специальных сессиях 
электронных аукционов 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии (утвержденного 
в прогнозном балансе энергосистемы на соответствующий месяц). Как сообщалось, 
согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка 
электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины 
существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а 
производство еще 7 – ограничено. Ранее в связи с балансовыми ограничениями в 
энергосистеме "Энергоатом" вынужден ограничивать нагрузку энергоблоков…. 

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

 
НАЭК «Энергоатом» за 4 мес. снизил производство  

электроэнергии на 4,6% 
21.05.2020 

Производство э/э НАЭК "Энергоатом" в январе-апреле 2020 года 
сократилось на 4,6% (на 1 млрд 401,1 млн кВт-ч) по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года – до 28 млрд 963,5 млн кВт-ч. 

По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии 
за указанный период перевыполнено на 1,3%. Электростанции госпредприятия за этот 
период отпустили 27 млрд 185,5 млн кВт-ч против 28 млрд 643,4 млн кВт-ч в январе-апреле 
2019-го. Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране 
составила 56,2%, что на 2 п.п. больше января-апреля-2019. Объем освоения капитальных 
вложений составил 2 млрд 496,2 млн грн против 2 млрд 635,8 млн грн в январе-апреле 2019 
года, финансирование капвложений – 3 млрд 104,9 млн грн против 5 млрд 865,9 млн грн. За 
первые четыре месяца года НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 4 млрд 290,3 млн 
грн, расчеты по страхованию составили 1,078 млрд грн. Коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 71,9%, что на 4,1 п. п. меньше, чем в 
январе-апреле 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной 
электрической нагрузки составил 74,8%, что на 2,1 п. п. меньше показателя четырех 
месяцев 2019 г. В работе АЭС Украины в январе-апреле зафиксировано шесть нарушений - 
на одно нарушение больше, чем в январе-апреле-2019. Общая продолжительность 
пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 447,06 суток против 438,92 суток в 
январе-апреле 2019 года. Радиационные параметры работы атомных электростанций за 
указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала 
и населения обеспечивалась на достаточном уровне. Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 
году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по 
сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч. "Энергоатом" является оператором 
всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных 
водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической 
мощностью 13,835 ГВт. … 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
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Минэкоэнерго уволило членов набсовета "Укргидроэнерго"  
Шубина и Палайду 

24.04.2020 

Министерство энергетики и защиты окружающей среды уволило 
Виталия Шубина и Олега Палайду с должностей представителей 
государства в наблюдательном совете ЧАО "Укргидроэнерго". 

Соответствующий приказ министерства №260 от 23 апреля обнародован на сайте 
ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Вместо Шубина и 
Палайды на должности членов набсовета ведомство никого не назначило. Как сообщалось, 
бывший до середины апреля 2020 года первым заместителем главы министерства 
энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин, а также руководитель ООО "Сети 
и системы" Олег Палайда были назначены членами наблюдательного совета ЧАО 
"Укргидроэнерго" в качестве представителей государства в начале января 2020 года, 
сменив на соответствующих должностях Ольгу Буславец и Валентину Кальниченко. 

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

 
Производство электрической энергии "Укргидроэнерго"  

может снизиться почти на 50% 
06.05.2020 

Производство э/э ЧАО "Укргидроэнерго" из-за маловодности 
украинских рек по итогам 2020 года может снизиться почти на 50% по 
сравнению со средним показателем по предыдущим годам. 

"Сегодня в Украине сложилась историческая ситуация с маловодностью в наших 
реках. За 140 лет такой ситуации у нас не было. Это конечно влияет на работу нашей 
компании – среднестатистически в предыдущие годы мы производили 10,5 млрд кВт-ч, на 
этот год у нас будет максимум 5,2 млрд кВт-ч", – прогнозирует гендиректор компании 
Игорь Сирота во время "круглого стола", посвященного проблемам в электроэнергетике. 
Глава компании акцентировал внимание на том, что речь идет о производстве э/э на 
балансирующих мощностях, необходимых при регулировании энергосистемы. Сирота 
также заявил, что поскольку данное снижение производства негативно отразится на 
финансовых показателях компании, которая в настоящее время реализует проект 
строительства гидроагрегата №4 Днестровской ГАЭС, необходимо изменить для 
"Укргидроэнерго" механизм ПСО снизив долю продажи по спецобязательствам 
произведенной предприятием э/э с 35% до 20%. "Укргидроэнерго" эксплуатирует все 
крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. 
Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 
гидроагрегата) составляет 5849 МВт. Государство владеет 100% акций общества. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Кабмин предложил снизить "зеленый тариф" для  
солнечных станций на 25% 

15.05.2020 

Предложенный правительством на состоявшихся 14 мая переговорах с 
инвесторами в альтернативную энергетику предполагает снижение 
"зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для 
ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа. 

"Производители электроэнергии из ВИЭ принимают условия добровольной 
реструктуризации без пролонгации срока действия договоров: для всех объектов 
электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии солнца – на 25%, для всех 
объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии ветра – на 12,5%", 
– сказано в проекте меморандума. Кроме того, сроки введения в эксплуатацию СЭС по 
"зеленому тарифу" предложено ограничить 1 июля 2020 года, ВЭС – 1 июля 2021 года. Те, 
кто введет свои объекты в эксплуатацию после указанных сроков, смогут принять участие 
в аукционах на квоты поддержки производства электроэнергии из ВИЭ. Кроме того, в 
проекте указано, что ответственность за небалансы для производителей электроэнергии 
из ВИЭ, не согласившихся на условия добровольной реструктуризации, наступает уже с 
2020 года, тогда как для согласившихся – с 1 января 2022 года. При этом с 1 июля 2020 года 
ответственность за небалансы будет составлять 10%, с 1 января 2021 года – 50%. Проектом 
меморандума также предусматривается бесплатное ограничение отпуска электроэнергии 
при диспетчеризации не более 150 минут в год. Согласно закону "Об альтернативных 
источниках энергии", тариф для солнечных станций составляет 15,03 евроцента за кВт-ч 
(без местной составляющей), а ветровых – 10,2 евроцента. Для построенных в 2020 году 
станция предусмотрено снижение "зеленого тарифа" на 25%, однако большинство 
запланированных к строительству проектов суммарной мощностью более 5 ГВт успели 
подписать договор pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по 
старому "зеленому" тарифу. Как сообщалось, накануне на встрече с представителями 
собственников ВЭС и СЭС премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в период кризиса в 
энергетической сфере страна не может себе позволить самую дорогую "зеленую" энергию в 
Европе. Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что меморандум о 
пересмотре условий с производителями по "зеленому тарифу" будет готов до конца недели, 
однако по итогам встречи с премьером стороны договорились продолжить его обсуждение 
в понедельник. Напомним, единственный покупатель "зеленой" электроэнергии 
госпредприятие "Гарантированный покупатель"оценивает долг перед производителями из 
возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн. "Гарантированный покупатель" 
также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг 
"Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд 
грн. По данным НКРЭКУ, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% 
электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного 
оборота рынка электроэнергии. 
 

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

Читайте также: Портрет иностранного 
инвестора в секторе ВИЭ >>> 
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 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 

 
Фонд госимущества решил передать 6 ТЭЦ  

в управление "Нафтогазу" 
22.04.2020 

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрения дела о 
концентрации в виде приобретения НАК "Нафтогаз Украины" контроля 
над шести ТЭЦ. Об этом пишет biz.censor.net.ua 

Речь идет о передаче ФГИ в управление "Нафтогаза" имущественного комплекса ГП 
"Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская 
теплоцентраль", АО "Херсонская теплоэлектроцентраль", АО "Николаевская теплоэлектро-
централь", АО "Днепровская теплоэлектроцентраль". АМКУ отмечает, что все указанные 
ТЭЦ являются объектами естественной монополии, тарифы на производство тепловой и 
электрической энергии на них устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая 
госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. При этом Комитет обращает 
внимание, что сырьем для производства тепловой и электрической энергии на этих ТЭС 
является природный газ, но действие возложенных на "Нафтогаз" специальных 
обязанностей по поставке газа для теплокоммунэнерго истекает 1 мая. "Подытоживая 
изложенное, имеющаяся в материалах заявлений информация дает основания полагать, 
что указанные концентрации, которые по форме представляет собой вертикальную 
интеграцию субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке сырья и 
готовой продукции, могут, при определенных условиях, привести к существенному 
ограничению конкуренции на рынках тепловой и электрической энергии", – сказано в 
сообщении. В связи с этим АМКУ начал сбор информации по вопросам этих концентраций. 

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

 

АО "Донбассэнерго" нардепа Ефимова увеличило  
прибыль в первом квартале в 26 раз 

28.04.2020 

Энергогенерирующая компания ЧАО "Донбассэнерго" в январе-марте 
2020 года получила 58,03 млн грн чистой прибыли, что в 26,4 раз больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (2,2 млн грн). 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход за отчетный период вырос на 1,3% – до 1,59 млрд грн. В то же время валовая 
прибыль компании в первом квартале снизилась на 17,3% – до 164,28 млн грн. Как 
сообщалось, "Донбассэнерго" в 2019 году получила чистый убыток 69 млн грн, по 
сравнению со 104,11 млн грн чистой прибыли за 2018 год. "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. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, 
после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль 
над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр. В июле 2018 года 
стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату 
Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом 
подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-
партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций. В нынешнем составе 
парламента Ефимов входи в депутатскую группу "Доверие". 

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

 

АМКУ погодив надання державної допомоги  
Київтеплоенерго 

29.04.2020 

АМКУ погодив надання підтримки комунальному підприємству 
«Київтеплоенерго» з боку Департаменту фінансів виконавчого комітету 
Київської міської державної адміністрації. 

"АМКУ вперше прийняв рішення у справі про державну допомогу із застосуванням 
Принципів державної допомоги щодо охорони навколишнього середовища та енергетики, 
передбачених Повідомленням Європейської Комісії. Комітет схвалив підтримку з боку 
Департаменту фінансів виконавчого комітету Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) комунальному підприємству «Київтеплоенерго»", - йдеться у 
повідомленні. Зазначається, що допомога надаватиметься у формі гарантії для 
забезпечення виконання підприємством зобов’язань за кредитом Європейського банку 
реконструкції і розвитку. Позичені кошти мають піти на реалізацію інвестиційних проектів 
з модернізації роботи комунального підприємства. У комітеті встановили, що допомога в 
частині виробництва електричної енергії відповідає умовам, за якими допомога у сфері 
енергетики і навколишнього середовища вважається сумісною з внутрішнім ринком, тож 
вона є допустимою державною допомогою. А підтримка, яка стосується виробництва 
теплової енергії, є допустимою за умови виконання київською владою низки зобов’язань. 
Зокрема, розробити методику розрахунку компенсації, її контролю та перегляду, а також 
механізм для уникнення надмірної компенсації та повернення надлишкових коштів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Менеджер Коломойского продолжает руководить "Центрэнерго"  
вопреки решению Кабмина 

30.04.2020 

Близкий к олигарху Игорю Коломойскому менеджер Владимир 
Потапенко продолжает занимать должность и.о. гендиректора 
"Центрэнерго" спустя два месяца после решения Кабмина о назначении 
нового главы госкомпании. 

Владимир Потапенко в качестве руководителя "Центрэнерго" участвовал в первом 
заседании правительственного Антикризисного энергетического штаба. В ходе совещания 
он признал, что возглавляемое им предприятие имеет определенную задолженность перед 
шахтами, но пообещал в дальнейшем полностью рассчитываться за поставки угля. Как 
сообщалось, 4 марта Кабмин обнародовал распоряжение, которым согласовал предложение 
Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская 
ТЭЦ) Корчинского и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго". В тот же день 
Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Перед голосованием за это 
решение Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством 
борьбу с коррупцией, упомянув смену близкого к Игорю Коломойскому руководства 
"Центрэнерго". В то же время 28 февраля Окружной административный суд Киева запретил 
Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО 
"Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить 
соответствующие изменения в госреестр. Напомним, в сентябре 2019 г. Кабмин согласовал 
назначение врио гендиректора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко. После смены 
менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку 
электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". … 

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

 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 
 

 
 

Ощадбанк и Укргазбанк готовы предоставить кредит 
 ГП "ГарПок" в размере 2 млрд грн 

10.05.2020 

Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" готовы предоставить 
кредит ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в размере 2 млрд грн 
и 1,4 млрд грн под государственные гарантии для стабилизации его 
финансового состояния. 

"Мы провели встречу с "Ощадбанком" и "Укргазбанком", и они выразили готовность 
предоставить нам кредиты под государственные гарантии. "Ощадбанк" – 2 млрд грн, 
"Укргазбанк" – 1,4 млрд грн", – сказала первый заместитель директора ГП "ГарПок" Наталья 
Канарская в ходе совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды в 
пятницу. По ее словам, "ГарПок" в соответствии с протоколом заседания Антикризисного 
энергетического штаба, обратился, кроме указанных банков, к ЕБРР, Мировому банку, 
Европейскому инвестиционному банку, а также к Немецкому банку развития с вопросом о 
предоставлении кредитов и сейчас ожидает ответа от них. По озвученным на совещании 
врио главы Минэкоэнрего Ольгой Буславец данным, задолженность "ГарПока" перед 
производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 9 млрд грн, в 
то же время НЭК "Укрэнерго" задолжало ГП 13 млрд грн. Кроме нерешенного вопроса с 
задолженностью "Укрэнерго" перед "ГарПоком", его проблемы усугубляет ситуация на 
рынке "на сутки вперед" (РСВ), которая, по ее словам, не позволяет предприятию 
зарабатывать дополнительные средства для улучшения финансовой ситуации и расчетов 
по долгам. При этом она отметила целесообразность продлить снятие ограничений для 
"ГарПока" по формированию заявок на продажу электроэнергии из ВИЭ после карантина, а 
также дать возможность предприятию работать по двусторонним договорам. … 
 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Читайте также: Рада одобрила урегулирование 
миллиардных долгов "Энергорынка" >>> 

 
Рада одобрила мораторий на банкротство  

госпредприятия «Энергорынок» 
20.05.2020  

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении 
изменений в Кодекс процедур банкротства (относительно мер, 
направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом 
рынке электрической энергии)". 

До запуска новой модели рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года роль оптового 
поставщика электроэнергии была возложена на госпредприятие "Энергорынок". Целью 
законопроекта в пояснительной записке указано обеспечение реализации механизмов 
погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, определенных в 
законопроекте №2386. Для этого проектом предлагается внести изменения в Кодекс 
процедур банкротства, предоставив хозяйственному суду право отказать в открытии 
производства по делу, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового 
поставщика электрической энергии, а также право прекратить уже начатое производство в 
его отношении. Кроме этого, устанавливается, что действие моратория на удовлетворение 
требований кредиторов не распространяется на удовлетворение требований на период 
действия процедуры погашения задолженности. Как сообщалось, Верховная Рада приняла 
за основу проект закона №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, 
образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" 30 апреля. Согласно 
пояснительной записке к документу, по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская 
задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляла 30,9 млрд грн. В то же время 
кредиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляла 28,1 млрд грн. Законопроектом 
предложено списать долги государственных шахт за электроэнергию, а также долги 
"Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед 
поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях. На 
сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО 
"Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению 
государственного долга. Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен 
пропорционально переуступить кредиторам. … 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
 

 
 АКУМУЛЮЮЧІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ 

 
ЕБРР и "Укрэнерго" разрабатывают проект  

energy storage мощностью 200 МВт 
04.05.2020 

Европейский банк реконструкции и развития совместно с НЭК 
"Укрэнерго" разрабатывает проект строительства системы накопления 
энергии мощностью 200 МВт для регулирования частоты в энергосистеме. 

"ЕБРР вместе с "Укрэнерго" действительно работает над подготовкой проекта 
строительства энергонакопителя, который не будет нуждаться в "зеленом" тарифе и 
который смог бы решить вопрос регулирующих мощностей и удешевить цену э/э на рынке. 
Мы рассматриваем возможность финансирования строительства мощностью 200 МВт", – 
сообщила старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина на онлайн-
встрече в Energy Club. Она уточнила, что речь идет о проекте, финансирование которого 
планируется осуществить за счет кредита ЕБРР под государственные гарантии. "Что 
касается регулирования, то НЭК "Укрэнерго" обязана предоставлять системные услуги, и 
эти 200 МВт не будут принимать участие в торговле на рынке, это будет системная услуга. 
Увеличение нынешнего тарифа оператора фактически не потребуется", – добавила 
Еремина. При этом она отметила возрастающую потребность энергосистемы Украины в 
балансирующих мощностях, которая вызывает необходимость максимально быстрых 
решений правительства в этом направлении. "Мы видим ситуацию с отключением атомных 
станций. Нам тяжело сейчас разобраться, где техническая необходимость этого, где 
выведение в ремонт, а где административное вмешательство. Но чем быстрее украинские 
правительственные структуры поддержали бы нашу идею проекта, тем быстрее решился 
бы вопрос гибких генерирующих мощностей. Очень много перекосов на рынке, и надо 
наверстывать время, делать быстрые и решительные и шаги", – подчеркнула банкир. Она 
акцентировала внимание на том, что ЕБРР готов финансировать строительство "гибких" 
возобновляемых мощностей в рамках "зеленых" аукционов частными компаниями. "Если 
будут запущены аукционы на строительство таких мощностей частными инвесторами, мы 
рады будем к этому присоединиться, финансировать и структуризировать эти проекты. 
Это огромная еще не заполненная ниша", – резюмировала Еремина. По словам вице-
президента Energy Club Ивана Григорука, участвовавшего во встрече, технико-
экономическое обоснование проекта по строительству energy storage уже разработано. "Это 
первичное и вторичное регулирование по частоте, которое будет использоваться по 
требованию системы. "Укрэнерго" не будет продавать эту услугу на рынке", – уточнил он. 
Как сообщалось, в конце февраля Еремина сообщила, что ЕБРР работает над привлечением 
грантового финансирования для реализации оператором системы передачи э/э НЭК 
"Укрэнерго" проекта строительства energy storage. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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НАБУ і САП розслідують факт заниження вартості  
заарештованого в Україні майна "Газпрому" 

23.04.2020 

Прокурори САП спільно з детективами НАБУ здійснюють досудове 
розслідування за фактом зловживання службовим становищем екс-
керівництвом Міністерства юстиції України. 

"Своїм рішенням Антимонопольний комітет України наклав на ПАТ "Газпром" 
штраф у розмірі, що перевищує 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на 
ринку послуг із транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією 
України. У зв'язку з несплатою штрафу майно вказаної компанії на території України було 
арештовано. У межах виконавчого провадження було проведено оцінку арештованого 
активу - частки акцій однієї з міжнародних газових компаній, що належать російському 
газовому монополісту, яка сягнула понад 630 млн грн", - йдеться в повідомленні САП. Слідчі 
встановили, що через півроку було проведено ще одну оцінку акцій, за підсумками якої 
вартість акцій впала до 40 млн грн, хоча щорічний нерозподілений прибуток компанії 
перевищував 100 млн грн. "Незважаючи на вищевикладене, за результатами аукціону 
зазначений актив був проданий одній з інвестиційних компаній за 41 млн грн. Тобто 
корупційна знижка становила 93%, а держава недоотримала приблизно 600 млн грн 
доходу", - заявляють правоохоронці. На підставі зібраних доказів прокурор звернувся до 
Вищого антикорупційного суду з клопотанням про арешт цього майнового активу, яке 
слідчий суддя задовольнив. Нині на підставі постанови слідчого судді цінні папери 
передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. 

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

 
Группа "Нафтогаз Украины" создала  

два новых дивизиона 
12.05.2020 

В рамках трансформации Группа Нафтогаз упразднила дивизион 
«Интегрированный газовый бизнес» и создала дивизионы «Разведка и 
добыча» и «Коммерция». Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Расформирование газового дивизиона обусловлено необходимостью адаптировать 
структуру под новые рыночные условия и сфокусироваться на деятельности по реализации 
газа конечным потребителям после отмены действия специальных обязательств (ПСО) с 1 
июля 2020 года. Среди основных функций дивизиона «Коммерция» – развитие сегмента 
розничной торговли газом, развитие трейдинговой деятельности и налаживание 
эффективных каналов реализации природного газа. Дивизион «Разведка и добыча» будет 
отвечать за разведку и добычу газа и жидких углеводородов, эффективные инвестиции и 
наращивание доказанных запасов в портфеле Нафтогаза. Дивизион «Разведка и добыча» 
возглавил Александр Романюк, который до этого занимал должность первого заместителя 
генерального директора Укргаздобычи. На новой должности он будет отвечать за 
разработку стратегии и бизнес-плана дивизиона, утверждение инвестиционных проектов и 
бюджетов, управление операционной деятельностью добывающих подразделений в 
рамках согласованной стратегии, бюджета и инвестиционного плана, назначение и 
увольнение работников и вопросы охраны труда. Генеральным директором АО 
«Укргаздобыча», ключевого добывающего актива Нафтогаза, назначена Елена Кобец. До 
этого она в течение почти пяти лет возглавляла юридическое направление компании как 
директор по правовым вопросам и член правления. На должности генерального директора 
Елена Кобец будет отвечать за взаимодействие с акционерами и соблюдение компанией 
юридических и фискальных законодательных требований, соблюдение требований 
стандартов и процедур группы и авторизацию контрактов, обеспечивать 
функционирование корпоративного управления, представлять АО «Укргаздобыча» как 
юридическое лицо. Отметим, Группа "Нафтогаз" в 2019 г. благодаря выплате "Газпромом" 
$2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую 
прибыль 63,3 млрд грн, что на 51,7 млрд грн, или в 5,5 раз больше, чем в 2018 году. "В 2019 г. 
мы сгенерировали значительные денежные поступления, несмотря на падение цен на газ. 
"Нафтогаз" получил 110 млрд грн операционного денежного потока, включая 55,7 млрд 
грн, связанными с арбитражем (по транзитному контракту с "Газпромом")", - приводится в 
релизе комментарий финансового директора группы Питер ван Дрила. Чистая прибыль от 
обычной деятельности в 2019 г. снизилась в 6,1 раза – до 2,58 млрд грн. "Нафтогаз" 
напоминает, что сумма компенсации "Газпрома" до налогообложения составила $2,9 млрд, 
или 68 млрд грн, из которой бюджет уже получил 12,2 млрд грн налога на прибыль и еще 
получит 48,2 млрд грн дивидендов за 2019 год по сравнению с 20 млрд грн дивидендов в 
прошлом году (из которых 8,8 млрд грн – промежуточные дивиденды за 2019 г).  

Читать полностью >>> 
По материалам oilpoint.com.ua, fixygen.ua 
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Контракт на мільярд: Україна уклала велику  
угоду про видобуток газу 

21.04.2020 

Група "Нафтогаз" і міжнародна компанія Expert Petroleum підписали 
угоду про збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах 
"Укргазвидобування" в Західній Україні.  

Партнерство з Expert Petroleum дозволить отримати додатково принаймні 300 млн 
куб. м газу на 13 малих родовищах в Західній Україні протягом п'яти років. Йдеться про 
інвестиції в розмірі близько мільярда гривень (перерахунок 30 млн доларів за прогнозним 
курсом). "Укладена угода передбачає найбільші іноземні інвестиції в газовидобуток 
України за останні п'ять років. Вони підуть на розвиток тих невеликих і виснажених 
родовищ, на які у "Нафтогазу" немає достатніх власних ресурсів в умовах значного падіння 
цін на енергоресурси. Замість очікуваного падіння видобутку на цих ділянках ми 
отримаємо зростання", – зазначив виконавчий директор по трансформації групи 
"Нафтогаз" Отто Ватерландер. В цілому контракт між Expert Petroleum і 
"Укргазвидобуванням" укладено на 15 років з можливістю продовження ще на 10 років. Для 
виконання цього контракту і пов'язаних з ним послуг Expert Petroleum зареєструвала 
спеціалізовану українську компанію, яка виступить стороною договору. "Нафтогаз" буде 
сам затверджувати плани розробки, щорічну програму робіт і бюджет, запропоновані 
компанією-оператором на родовищах. А Expert Petroleum буде отримувати фіксовану плату 
за підтримку базового видобутку (на рівні поточних операційних витрат 
"Укргазвидобування" з урахуванням інфляційної складової) і за збільшення видобутку. 
"Повна власність на добуту продукцію, геологічні ліцензії та наявні активи залишатимуться 
за "Укргазвидобуванням", – уточнили в "Нафтогазі". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами segodnya.ua 
 

 
 

 
Суд закрив справу ексменеджера Новинського 

щодо газових ліцензій 
24.04.2020  

Харківський районний суд закрив кримінальне провадження щодо 
екс-директора ПрАТ "Укргазвидобуток" (входить у структуру "Смарт-
холдингу") Вадима Мохова по справі видобутку газу без спецдозволів. 

"Суд виніс ухвалу про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою 
прокурора підтримувати обвинувачення у зв'язку з відсутністю складу злочину", - 
повідомив його адвокат Олег Головков. На початку січня прокурор уточнив обвинувачення: 
він відмовився від обвинувачення за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та додав обвинувачення за 
ст.364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми) КК України. "Після чого я заявив 
клопотання про те, що за новою статтею вони (прокуратура - ред) не можуть висувати 
обвинувачення, оскільки немає відповідного звернення потерпілої юрособи. Після цього 
суд оголосив про перехід до дебатів і на дебати прокурор прийшов із постановою про 
відмову від підтримання обвинувачення в суді у зв'язку з відсутністю складу злочину", - 
сказав Головков. Він зазначив, що рішення суду набуло чинності. Нагадуємо, компанія 
"Укргазвидобуток" входить в холдинг Smart Energy Вадима Новинського. На початку грудня 
2016 р. військова прокуратура провела обшук у будинку одного з керівників "Смарт-
Холдингу". Також про обшуки у компанії повідомляли 25 вересня. В жовтні 2017 директору 
ПрАТ "Укргазвидобуток" Вадиму Мохову було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 2 ст. 240 (незаконне видобування) і ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в 
особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) КК України. … 

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

 
Газовая компания Коломойского и Хомутынника  

увеличила добычу на 19% 
27.04.2020 

ЧАО "Укрнефебурение" в январе-марте 2020 г. увеличило добычу 
природного газа на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 
до 197 млн куб. м., сообщает пресс-служба компании. 

Добыча нефти и конденсата за указанный период выросла на 13% – до 23,2 тыс. 
тонн. В том числе в марте объем добычи составил 65,2 млн куб. м природного газа и 7,6 тыс. 
тонн нефти и конденсата. В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа за первый 
квартал 2020 г. составила 226,3 млн кубометров, добыча нефти и конденсата – 24,6 тыс. 
тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Как сообщалось, 
"Укрнефтебурение" по итогам 2019 года увеличило добычу природного газа на 38% по 
сравнению с 2018 г.  – до 734,6 млн куб. м, нефти и конденсата – на 21,5%, до 87,1 тыс. тонн. 
ЧАО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в 
Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в 
Харьковской области. Совладельцами "Укрнефтебурения" являются Игорь Коломойский и 
Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), 
принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу, который сумел выстроить общение с 
окружением президента Петра Порошенко. Акции компании Фукс приобрел у 
представителей Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V. Контроль над 
"Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 г. … 

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

 
Укргазвидобування у І кварталі скоротило  

видобуток газу на 0,4% 
27.04.2020 

АТ "Укргазвидобування" у січні-березні 2020 року скоротило 
видобуток газу на 0,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 
Про це йдеться у повідомленні компанії. 

"Укргазвидобуванню вдалося вийти на показники видобутку товарного газу на рівні 
аналогічного періоду минулого року і втримати відхилення в межах мінус 0,4%. За 
оперативними даними, обсяг видобутку Укргазвидобування за січень-березень 2020 року 
становить 3,4 млрд кубометрів природного газу, який був відпущений населенню і ТКЕ", - 
йдеться у повідомленні. У компанії зазначають, що скорочення попиту на локальних та 
міжнародних ринках ціни на нафту і газ, а також низькі ціни на ресурс означають 
скорочення інвестицій у галузі. "Сьогодні видобувна галузь переживає непрості часи. По-
перше, через кардинальне скорочення попиту на локальних та міжнародних ринках ціни на 
нафту і газ знаходяться на рекордно низькому рівні. Для споживачів – це позитивна новина. 
Проте для видобувних компаній – це скорочення доходів і, як наслідок – згортання 
інвестицій. По-друге, через пандемію коронавірусу підрядні організації не завжди можуть 
дотримуватися договірних термінів робіт і поставок. До кінця року ми відчуємо негативний 
вплив цих факторів на виробничі показники", - прокоментував перший заступник 
генерального директора Укргазвидобування Олександр Романюк. Він нагадав, що компанія 
нещодавно підписала сервісний контракт з компанією Expert Petroleum. Також 
продовжуються спільні проєкти з компанією Schlumberger щодо буріння свердловини 
№888 Шебелинського родовища та Halliburton щодо відновлення роботи свердловин з 
недіючого фонду, шляхом буріння бічних стовбурів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Cadogan Petroleum получила $2,1 млн 

чистого убытка 
04.05.2020 

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan 
Petroleum plc по итогам 2019 года получила $2,102 млн чистого убытка 
против $1,2 млн чистой прибыли в 2018 году.  

Как отмечается в отчете, убыток от операционной деятельности составил $2,127 
млн против операционного дохода в $0,403 млн годом ранее. Валовой доход снизился в 2,5 
раза – до $5,9 млн. По итогам 2019 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов 
на 15% по сравнению с 2018 г. – до 288 баррелей нефтяного эквивалента (boepd). В целом 
производство увеличилось на 15% – до 104,816 тыс. баррелей нефтяного эквивалента 
(boe), напоминается в документе. Вместе с тем указанные позитивные производственные 
показатели не позволили преодолеть влияние на деятельность компании ряда таких 
негативных факторов, как падение цен на газ, снижение на 13% средней цены реализации 
нефти, временная приостановка производственной деятельности на Монастырецком 
нефтегазовом месторождении. "Для Cadogan 2019 г. был неоднозначным. Успешное 
бурение скважины "Блаж-10" позволило увеличить добычу нефти. В то же время торговая 
деятельность не принесла ожидаемых результатов. Компания продолжала свою 
операционную деятельность, но ей не удалось построить устойчивую бизнес-модель, 
которая привела бы к прибыли и положительному операционному денежному потоку", – 
приводятся в сообщении слова независимого неисполнительного директора Мишеля 
Миуса. Денежные средства компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составляли 
$12,8 млн против $35,2 млн годом ранее. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Межрегиональная газовая компания теряет лицензию 
 на свой ключевой актив 

14.05.2020 

В ближайшее время ООО «Межрегиональная газовая компания» 
может потерять одну из ключевых собственных лицензионных площадей, 
пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Владимир Комаров. 

Как стало известно «ОЛИГАРХУ», юристы Госгеонедр обратились в суд с 
требованием об аннулировании спецразрешения №4073, на основании которого МГК 
эксплуатировало Нижнертищевскую нефтегазоконденсатную площадь (Харьковская обл.). 
Эта площадь еще два года назад МГК перешла из под контроля структур “семьи” Януковича 
под контроль Виталия Кропачева – донецкого бизнесмена, который в президентский 
период Петра Порошенко имел статус так называемого «угольного смотрящего», 
напоминает Владимир Комаров. Команда Кропачева остается у руля «Межрегиональной 
газовой компании» и сегодня, о чем свидетельствует тот факт, что адрес ее киевского 
офиса совпадает с адресом центрального офиса этого бизнесмена – ул. Богдана 
Хмельницкого, 26. “Перед сменой владельцев МГК была загнана в угол: после бегства 
Януковичей в Россию, на этом предприятии была проведена проверка, установившая, что 
оно не выполняет утвержденную производственную программу, – пишет автор материала. 
– Как раз на той стадии в жизни МГК и появился Виталий Кропачев, но по иронии судьбы 
сейчас он повторяет судьбу «Семьи». Из информации, которой располагает «ОЛИГАРХ», 
следует, что сейчас Государственная служба геологии и недр выступает с инициативой об 
аннулировании спецразрешения на Нижнертищевскую нефтегазоконденсатную площадь 
на тех же основаниях, что и во времена декаданса Януковичей”. Журналист также 
констатирует, что “Нижнертищевская площадь является безусловной голубой фишкой в 
портфеле ООО «Межрегиональная газовая компания»: она прямо граничит с Корочкинским 
газоконденсатным месторождением государственной «Укргаздобычи», к которому 
подведена вся трубопроводная инфраструктура, позволяющая минимизировать расходы 
для выдачи ископаемого голубого топлива в систему”. 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

 
 

АО "Укрнафта" не смогла вывести 2 тысячи скважин  
из налогового залога на 3,3 миллиарда 

18.05.2020 

Верховный Суд 13 мая удовлетворил кассационную жалобу Офиса 
крупных налогоплательщиков ГФС и отменил решение судов предыдущих 
инстанций, которыми был удовлетворен иск "Укрнафты". 

Речь идет об иске в котором "Укрнафта" требовала отменить регистрацию 
налогового залога 2044 скважин на месторождениях в различных регионах, которые были 
описаны в качестве залога по налоговому долгу на 3,3 млрд грн. "Поскольку истец (" 
Укрнафта", – ред.) в налоговый залог предложил имущество (природный газ), не 
подтвердив при этом наличие у него этого имущества по состоянию на апрель 2018 года, 
Офис КПН ГФС правомерно описал в налоговый залог имущество истца, обнаруженное в 
соответствии с государственным реестром, и зарегистрировал налоговый залог на это 
имущество", – говорится в постановлении Верховного Суда. Согласно судебным 
материалам, 10 апреля 2018 года в адрес истца поступило письмо от ГФС, в котором была 
приведена информация о налоговом долге предприятия на 14,6 млрд грн, в связи с чем 
было описано имущество на 11,27 млрд грн. Учитывая это, налоговики озвучили 
требование предоставить перечень ликвидных активов для их описания в налоговый залог 
на сумму еще 3,3 млрд грн. В тот же день "Укрнафта" предоставила соответствующий 
перечень активов, а именно природный газ в объеме 2,06 млрд кубометров общей 
стоимостью 18,06 млрд грн (речь идет о спорном газе, поставленном для нужд населения, 
но не оплаченном в 2006 г., "Укртрансгаз" указывал, что этого газа не существует). Однако 
13 апреля 2018 г. налоговики сообщили, что описали в налоговый залог принадлежащие 
истцу 2044 скважины (на месторождениях различных регионов) на 3,3 млрд грн. В ходе 
судебного процесса Офис крупных налогоплательщиков отмечал, что компания-истец не 
предоставила доказательств наличия у него имущества, которое может быть передано в 
налоговый залог, поскольку предоставленных истцом доказательств – актов закачки газа в 
ПХГ и судебных решений – недостаточно для установления этого факта. По мнению 
налоговиков, такими доказательствами должны быть акты приема-передачи природного 
газа, оформленные в соответствии с приказом "Нафтогаза". Отметим, ПАО "Укрнафта" по 
итогам работы в І квартале 2020 г. получило чистый убыток 852,6 млн грн, что стало 
худшим финансовым результатом первого квартала по крайней мере с 2013 года. Чистый 
доход компании в первом квартале упал на 34,4% (на 2,3 млрд грн) – до 4,4 млрд грн, по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. В то же время себестоимость реализованной 
продукции и услуг выросла на 6% – до 2,94 млрд грн. Операционные расходы повысились 
на 29% (на 94 млн грн) – до 419,6 млн грн. Убыток от операционной деятельности составил 
1,15 млрд грн (по сравнению с прибылью 420 млн грн за І кв. 2019 г). 
 

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

Читайте также: Компании Коломойского 
выплатили "Укрнафте" 10% пятилетнего 
долга за нефть на 7,5 млрд >>> 

 
 

Злочевский оформил покупку компании  
бывшего главы "Надра Украины" 

20.05.2020 

Brociti Investments Ltd стала владельцем 100% уставного капитала 
компании "Геоюнит", специализирующейся на проведении 
сейсморазведывательных работ на нефтегазовых месторождениях. 

В 2015 - 2018 гг. "Геоюнит" заключила с государственной "Укргаздобычей" 8 
контрактов на проведение сейсморазведывательных работ или обработки сейсмических 
данных на сумму 350 млн грн. На сайте компании говорится, что она сотрудничает 
практически со всеми крупнейшими украинскими газодобывающими компаниями, в том 
числе с Burisma. Как сообщалось ранее, АМКУ согласовал сделку 30 апреля. Конечным 
бенефициаром "Геоюнита" с уставным капиталом 1,27 млн грн через Tervalto Trading Ltd 
(Кипр) являлся Леонид Посохов, который возглавлял НАК "Надра Украины" с августа 2004 
по июнь 2005 г. В 2018 г. выручка "Геоюнит" составила 295,21 млн грн, чистая прибыль – 
5,02 млн грн. Кипрская компания Brociti Investments Ltd входит в ГК Burisma, конечным 
бенефициаром которой является экс-министр экологии времен В.Януковича Николай 
Злочевский. Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и 
реализацию углеводородов. Burisma Holdings подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", 
"Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", 
"Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", 
"Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология". 

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

Група Smart Energy запустила нову свердловину на  
Свиридівському родовищі 

22.05.2020 

Британська компанія Regal Petroleum, що входить до складу групи 
компаній Smart Energy, отримала промисловий приплив вуглеводнів з нової 
розвідувальної свердловини на Свиридівському родовищі (Полтавська обл). 

Свердловина №54, буріння якої було розпочато в жовтні 2019 року, вже дала 
промисловий приплив природного газу та газового конденсату на рівні 80 тис. м3/добу та 5 
т/добу відповідно. Наразі проводяться дослідження роботи свердловини з подачею газу на 
установку збору та підготовки вуглеводнів. Фактична глибина свердловини становить 5 
322 м. Промисловий приплив вуглеводнів компанія отримала з перспективного горизонту 
B-23 візейського ярусу. «Сучасні технології буріння та кріплення свердловин, унікальні 
технічні рішення застосовані при будівництві та випробуванні свердловини №54 
дозволили нам мінімізувати негативний вплив на продуктивні колектори, зберегти їх 
фільтраційні властивості, отримати високий приплив вуглеводнів та достроково ввести 
свердловину в роботу», - прокоментував Віктор Дудзич, технічний директор групи 
компаній Smart Energy. Нагадаємо, що в 4 кварталі 2019 року група Smart Energy ввела в 
експлуатацію свердловину №119 Мехедівсько-Голотовщинського родовища в Полтавській 
області. Наразі її середньодобовий дебіт складає 140 тис. м3/добу газу та 25 т/добу 
конденсату. Regal Petroleum plc є публічною британською компанією, акції якої 
котируються на Лондонській біржі AIM. В Україні здійснює свою діяльність через 
Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» та ТОВ «Аркона Газ-Енергія» в 
Полтавській області, а також ТОВ «Пром-Енерго Продукт» в Харківській області, які 
володіють спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів. Всі компанії входять до 
складу групи Smart Energy. У свою чергу група Smart Energy входить до Смарт-Холдингу, 
здійснює реалізацію проектів з розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів. 
Нафтогазовий напрямок Smart Energy, окрім активів Regal Petroleum, представлений 
газовидобувною компанією «Укргазвидобуток» (Харківська область). 

Читати повністю >>>  
За матеріалами Смарт-Холдингу 

 
 

ДТЕК Нафтогаз отримав видобуток вуглеводнів з ущільнених 
 пісковиків з глибини понад 5 км 

22.05.2020 

ДТЕК Нафтогаз успішно виконав роботи з багатостадійного 
гідравлічного розриву пластів, в результаті якого вдалося отримати 
приплив газу та конденсату і повернути свердловину у видобувний фонд.  

Компанія довела наявність запасів вуглеводнів у горизонті, який раніше промислово 
не розроблявся. Особливість робіт полягала в тому, що гідророзрив проводився в пласті з 
низькою проникністю на глибині понад 5000 м в умовах високих тисків та температур. При 
цьому була застосована технологія на основі синтетичних полімерів, яка знайшла широке 
застосування в світі для інтенсифікації важковидобувних запасів і має найкращі показники 
залишкової проникності. У пласт було закачано більше 1 000 м³ рідини при максимальних 
гирлових тисках близько 1 000 атм. Роботи проводились із залученням найбільшого флоту 
ГРП в Україні загальною потужністю 25 000 к.с. Успішна адаптація технології гідравлічного 
розриву пластів була виконана під керівництвом Технологічного центру ДТЕК Нафтогаз. 
«Зважаючи на комплекс складних вихідних геолого-технологічних факторів у свердловині, 
успішно виконати гідравлічну програму з розриву пластів дозволив впроваджений в ДТЕК 
Нафтогаз системний підхід до адаптації сучасних технологій. Для проведення ГРП були 
залучені співробітники багатьох підрозділів ДТЕК Нафтогаз, провідні міжнародні та 
українські сервісні компанії, а також профільні члени постійно діючої Експертної ради», – 
зазначив керівник Технологічного центру компанії Максим Дорохов. Нагадаємо, в 2019 році 
у ДТЕК Нафтогаз була створена Експертна рада для сприяння впровадженню кращих 
світових практик у компанії. До ради увійшло 13 міжнародних експертів. Директор з 
видобутку та переробки вуглеводнів ДТЕК Нафтогаз Олексій Раптанов підкреслив: 
«Реалізована програма ГРП показує можливість та ефективність виконання подібних робіт 
на глибинах більше 5 000 м в умовах високих тисків і  температур.  Це дозволяє залучати в 
розробку нові важковидобувні запаси, що на сьогодні стратегічно важливо для збільшення 
видобутку газу та досягнення енергонезалежності України». 

Читати повністю >>>  
За матеріалами ДТЕК Нафтогаз 
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У Фірташа розповіли, коли виплатять заборгованість  
в 420 мільйонів Оператору ГТС 

22.05.2020 

Заборгованість РГК перед Оператором ГТС в розмірі 420 млн буде 
погашена до початку опалювального сезону. Про це повідомив в інтерв`ю 
міжнародному агентству ICIS директор РГК Олег Никоноров. 

Никоноров заявив, що вирівнювання тарифів на розподіл з 1 липня до економічно 
обґрунтованого рівня дозволить врегулювати проблему боргів перед Оператором ГТС. 
"Оператору ГТС направлені графіки погашення заборгованості за надані послуги 
балансування в першій половині січня 2020 року", - сказав Олег Никоноров. Зазначається, 
що на 1 травня заборгованість газорозподільних компаній під брендом РГК за послуги 
балансування становить 420 млн грн. Як відомо, НКРЕКП затвердила на 2020 рік двоетапну 
модель вирівнювання тарифів на розподіл газу. У РГК повідомляють, що занижений рівень 
тарифів на перше півріччя дозволив пом`якшити фінансове навантаження на 
домогосподарства в зимові місяці. Однак його рівень покривав не більше 70% собівартості 
послуг з розподілу газу, що призвело до збитків газорозподільних компаній. За січень-
квітень 2020 р. збитки газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК склали 
1,2 млрд грн. Другий етап діючої моделі - вирівнювання тарифу до економічно 
обґрунтованого рівня почне діяти з 1 липня 2020 р. За словами Никонорова, це дозволить 
профінансувати поточну діяльність операторів ГРМ, розрахуватися по заборгованості перед 
Оператором ГТС і вивести компанію до рівня беззбитковості. Нагадуємо, за січень-квітень 
2020 року учасники ринку природного газу в Україні накопичили майже 1,34 млрд грн 
боргу за за негативні небаланси перед Оператором ГТС. Відділення Регіональної газової 
компанії "Харківгаз" заявляє, що Оператор ГТС незаконно приписує йому накопичені двома 
комунальними підприємствами Харківської області борги за газ у розмірі 13 мільйонів. В 
прес-службі ОГТСУ повідомляли, що у січні 2020 року учасники ринку створили значні 
небаланси в системі – відібрали з ГТС 93,8 млн куб. м природного газу та не компенсували 
їхню вартість. Це спровокувало виникнення боргу перед Оператором ГТС в розмірі 579,6 
млн грн, 70% якого накопичили облгази Групи РГК. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами epravda.com.ua 
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Україна вперше імпортувала «легку техаську»  
нафту для виробництва бензину 

22.05.2020 

В Одеський морський порт прибув танкер, який доставив в Україну 
76,4 тис. тонн легкої нафти WTI. Про це повідомляє пресслужба 
Адміністрації Одеського морського порту 21 травня. 

Сировину було закуплено для потреб Кременчуцького нафтопереробного заводу. 
«Порт відправки - Nederland Texas. У ролі продавця та фрахтувальника судна виступила 
транснаціональна нафтогазова компанія ВР. Сировина закуплено для потреб 
Кременчуцького нафтопереробного заводу», - йдеться в повідомленні. У повідомленні 
наголошується, що нафта West Texas Intermediate була доставлена в Україну вперше. Так 
звану «легку техаську» нафту використовують в основному для виробництва бензину. 
Традиційно високий попит на WTI демонструють США та Китай. Нагадаємо, що 20 квітня 
ціна нафти WTI вперше в історії стала негативною, опустившись нижче мінус $37. Однак 
вже на наступний день вартість ф’ючерсів WTI повернулася до позитивного значення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 
 

 
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА 
 

 
 

ПАО "Укртатнафта" Коломойского показала  
330 миллионов убытка 

18.05.2020 

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в 2019 году увеличило 
чистый доход на 4% (на 1,5 млрд грн), до 37,33 млрд грн. Об этом 
свидетельствует бухгалтерская отчетность компании. 

Чистый убыток по итогу года составил 326 млн грн. По сравнению с 2018 годом он 
сократился на 7%. Отчет о финансовых результатах по итогу 2019 года на сайте ПАО и в 
системе Нацкомиссии по ценным бумагам не обнародован. Напомним, отчет за 2018 год 
был опубликован только в октябре прошлого года. Задержка с публикацией тогда 
объяснялась переговорами с кредиторами. В 2019 году объем поставки нефти на 
Кременчугский НПЗ составил 2,32 млн тонн, что на 6,1% (на 132 тыс. тонн) больше, чем в 
2018 году. Как сообщалось, "Укртатнафта" в 2018 году сократила чистый убыток в 7 раз – 
до 321 млн грн, по сравнению с результатом 2017 года (2,28 млрд грн убытка). Компания 
"Укртатнафта" была создана на базе Кременчугского НПЗ в соответствии с указами 
президентов Украины и Татарстана в 1994 году. До 2007 года 18,3% акций "Укртатнафты" 
принадлежало структурам, аффилированным с ОАО "Татнефть". Еще 28,8% акций владело 
министерство имущества Татарстана. Непосредственно "Татнефть" принадлежало 8,6% 
акций. Однако в результате судебных разбирательств эмиссия акций, выпущенных под 
татарстанских акционеров НПЗ была отменена, а новый выпуск акций был раскуплен 
структурами группы "Приват" и Александра Ярославского. В октябре 2007 года 
оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват". Кременчугский 
НПЗ - крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально 
возможный объем переработки, по утверждению менеджмента "Укртатнафты", составляет 
4,5 млн тонн. Последние годы загрузка завода не превышает 2,5 млн тонн в год. 

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

 

Шебелинский газоперерабатывающий завод  
будет остановлен на ремонт 

18.05.2020 

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) 
будет остановлен на планово-предупредительный ремонт технологических 
установок с 22 мая по 7 июня 2020 года.  

В этот период будет проведен комплекс работ по текущему техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования, в частности, будет осуществлена очистка от 
отложений, ревизия колонного, теплообменного и сепарационного оборудования, чистка, 
ревизия и ремонт трубных подогревателей, замена запорной арматуры и др. Кроме того, в 
рамках ППР запланирована реализация проекта по диспетчеризации операционных 
процессов, в частности, установление 30 замерных узлов и монтаж текущих анализаторов 
для on-line контроля отдельных этапов производства. "Перенос регламентных работ с 
осени на конец мая связан со снижением потребления нефтепродуктов во втором квартале 
2020 года, которое было вызвано карантинными ограничениями. Нами созданы 
достаточные запасы, поэтому плановый ремонт никак не повлияет на отгрузку уже 
законтрактованной продукции, а также на объемы нефтепродуктов, которые мы реализуем 
на еженедельных спотовых и ежемесячных долгосрочных торгах", - отметил коммерческий 
директор УГВ Сергей Федоренко. Ранее УГВ осуществило мероприятия для уменьшения 
количества плановых ремонтов на ГПЗ до одного в год. Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ 
в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по 
сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Завод в 2019 году увеличил производство 
бензина - на 14,6% (или на 19 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. 
тонн, дизтоплива – на 3,8% (+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+ 7,3 тыс. 
тонн), до 38,6 тыс. тонн. "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК 
"Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, 
обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. Компания также эксплуатирует 
Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех 
стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Концерн "Галнафтогаз" снизил  
чистую прибыль на 7% 

30.04.2020 

АО "Концерн Галнафтогаз" в январе-марте 2020 года снизило чистую 
прибыль на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 
318,852 млр грн, свидетельствуют данные компании.  

Чистый доход общества за отчетный период составил 504,867 млн грн, что на 31,7% 
меньше, чем годом ранее, валовая прибыль в свою очередь увеличилась на 5,2% – 265,998 
млн грн. "Концерн Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в 
Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство – под брендом "ОККО". Cреди 
миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 
Согласно предварительным данным, по итогам 2019 года "Конценрн Галнафтогаз" 
увеличил чистую прибыль на 76% по сравнению с 2018 годом – до 945,192 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

 

 МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 ПІЩАНО-ГРАВІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

На Житомирщині СБУ задокументувала незаконну розробку надр, яка  
завдала державі збитків на 204 млн грн 

29.04.2020 

СБУ в межах заходів із охорони природніх ресурсів задокументувала 
незаконний видобуток піску у промислових масштабах у Коростишівському 
районі Житомирщини. 

Організували незаконний бізнес екс-депутат Житомирської міськради та директор 
місцевої приватної комерційної структури. Вони розпочали розробку надр і видобуток 
піщаної суміші на земельних ділянках, розташованих за межами Стрижівської сільради 
Коростишівського р-ну. Протиправна діяльність проводилася під виглядом виконання 
робіт по договору будівельного підряду на створення водойми для рибогосподарських 
потреб. Встановлено, що зловмисники самовільно зняли ґрунтовий покрив на п’яти 
земельних ділянках площею 9,3 га. Потім вони розпочали видобуток піску без жодних 
дозвільних документів за допомогою важкої екскаваторної техніки. Незаконно видобуту 
піщану суміш фірма за готівку реалізовувала фізичним особам та комерційним структурам 
Житомира і Коростишівського району за ринковими цінами в обхід податкового 
законодавства. Ініційовані УСБУ інженерно-екологічні експертизи засвідчили, що ділки 
встигли видобути 840 тисяч кубічних метрів піску на 182 мільйона гривень, а самовільною 
розробкою надр завдали збитки державі ще на 204 мільйони гривень. За матеріалами СБУ 
ексдепутату повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 
(порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та 
спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Для забезпечення 
відшкодування завданих державі збитків вирішується питання щодо накладення арешту на 
майно, яке належить підозрюваному на правах власності. Триває досудове розслідування. 
Документування оборудки проводилося співробітниками Управління СБ України в 
Житомирській області спільно зі слідчими Коростишівського ВП ГУ Нацполіції під 
процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області. 

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

 
Директору підприємства повідомлено про підозру в  

незаконному видобутку 570 тис. тонн піску 
19.05.2020 

Гендиректору столичного підприємства повідомлено про підозру у 
незаконному видобутку 570 тис. тонн піску з річки Дніпро. Про це 
повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва 

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 слідчим 
відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру генеральному 
директору товариства за фактом незаконного видобутку піску та розтраті ввіреного майна 
у особливо великих розмірах, внаслідок чого столичній громаді завдано збитків на суму 
понад 16,5 млн гривень (ч. 1 ст. 239-2, ч, 2, 3, 4, 5 ст. 191 КК України). За даними слідства, 
вказаний посадовець, незважаючи на відсутність у підприємства відповідних дозвільних 
документів, організував роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) піску з річки Дніпро. 
Так, упродовж 2018 року було незаконно видобуто понад 570 тисяч тонн піску, чим завдано 
збитків територіальній громаді м. Києва на суму майже 16, 5 млн гривень. Наразі 
вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За вчинене йому 
загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна. Примітка: відповідно до 
ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Прес-служба прокуратури міста Києва 
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NADRA.info: АТ «Укрзалізниця» є потужним  
надрокористувачем в Україні 

22.04.2020 

За даними ДНВП "Геоінформ України" АТ «Укрзалізниця» 
володіє 8 спецдозволами на видобування корисних копалин в 
Закарпатті, на Волині, у Черкаській, Вінницькій, Полтавській, 
Донецькій і Житомирській обл.  

Всі спецдозволи видані в 2007-2008 роках, і діють до 2035-2039 років: №4526 – на 
видобування андезиту з родовища Королівське (Закарпатська область, 30.10 га), дійсний до 
2037 року; №4526 – на видобування андезиту з родовища Кам’яницьке (Закарпатська 
область, 26.80 га), дійсний до 2037 року; №4662 – на видобування піску з родовища 
Радошинське (Волинська область, 36.10 + 32.20 + 3.90 га), дійсний до 2035 року; №4663 – на 
видобування монцоніту і діориту з родовища Хлистунівське (Черкаська область, 35.80 га), 
дійсний до 2036 року; №4709 – на видобування граніту і гранодіориту з родовища 
Самчинецьке (Вінницька область, 11.30 га), дійсний до 2038 року; №4736 – на видобування 
граніту і граніт-апліту з родовища Хлібодарівське (Донецька область, 61.80 га), дійсний до 
2039 року; №4741 – на видобування граніту з родовища Крюківське (Полтавська область, 
45.80 га), дійсний до 2037 року; №4742 – на видобування габро-анортозиту, граніту, 
габронориту з родовища Пенізевицьке 1 (Житомирська обл.., 72.00 га), дійсний до 2038 р. 
Як випливає з  сайту «УЗ» (https://www.uz.gov.ua/…/general_informa…/entertainments/cup/), 
видобуванням копалин в АТ «Укрзалізниця» займається Філія «Центр управління 
промисловістю». Директором Філії на офіційному сайті вказано Кудрявцева Володимира 
Івановича. Щоправда, на сайті електронних декларацій найбільш актуальною є декларація 
директора Філії Кудрявцева В.І., подана ще в лютому 2018 р. В 2019 р. декларацію 
директора філії перед звільненням подавав Шульга Олександр Андрійович. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами NADRA.info 
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 ГЛИНО-КОАЛІНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Бельгийская Sibelco Group купила две глино- 
добывающие компании в Украине 

21.05.2020 

Мировой производитель широкого спектра минералов для различных 
секторов промышленности, компания Sibelco приобрела 2 украинские 
глинодобывающие компании. 

Как сообщила пресс-служба компании INTEGRITES, которая выступала в сделке в 
качестве юридического советника Sibelco Group, речь идет об ООО "Евроминерал Украина" 
и ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий". Отмечается, что приобретение 
украинских предприятий, которые официально стали частью Sibelco, помогло компании 
укрепить свои позиции на региональном рынке и расширить доступ к сырьевым залежам. В 
INTEGRITES добавили, что «стороны не разглашают сумму, на которую приобретены 
активы, и продолжительность переговоров между сторонами». Sibelco Group является 
крупным производителем промышленных минералов с главным офисом в Бельгии. Группа 
объединяет 170 производственных объектов в более чем 30 странах. В феврале 2020 г. мы 
писали о том, что компания из Нидерландов, Watts Blake Bearne International Holdings B.V., 
намерена приобрести 100% акций ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий". 

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

 

 КЕРАМІЧНО-ВОГЕНТРИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Великоанадольский огнеупорный комбінат 
увеличил чистый доход на 17% 

21.04.2020 

ЧАО "Великоанадольский огнеупорный комбинат" (ВАОК) по итогам 
работы в 2019 году увеличило чистый доход на 17% по сравнению с 
предыдущим годом – до 466,652 млн грн.  

Согласно годовому отчету в системе НКЦБФР, компания в прошлом году получила 
чистую прибыль 2,185 млн грн, тогда как завершила 2018 год с убытком 395 тыс. грн. 
Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 53,019 млн грн. Компания в 
2019 году произвела 70 тыс. 983,75 тонн алюмосиликатных изделий. При этом в отчете 
отмечается, что рынок сбыта сосредоточен на предприятиях Украины, странах СНГ, 
экспортируются более чем в 20 стран дальнего зарубежья. В 2019 году отгрузка продукции 
ВАОК в Украине составляла 76,1%, на экспорт - 23,9%, тогда как в 2018-м - 75,1% и 24,9% 
соответственно. По результатам-2019, ВАОК занимает первое место на рынке шамотных 
огнеупоров Украины, занимая 46,2%-ную долю на рынке страны. ВАОК основан в 1993 
году. Осуществляет деятельность в сфере производства огнеупорных керамических 
изделий. По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, у ПАО "ЗНВКИФ "Дженерал 
Инвестментс Ресурсес" находилось 44,25% акций комбината, компании ООО ТЦ 
"Вебиннекст" - 7,338%, ООО "Фонд К-4" - 9,094%, ООО "Инвестиционная группа "Альтера 
Финанс" - 7,1034%, ООО "Гир Интернэшнл" - 5,8644%. Уставный капитал ЧАО "ВАОК" 
составляет 3 млн 26,730 тыс. грн, номинал акции - 0,5 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

ПАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод"  
продолжает простаивать 

03.05.2020 

ПАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод" в 2019 г. продолжало 
простаивать, как и в 2016-2018 годах из-за нахождения в зоне боевых 
действий на временно неподконтрольной Украине территории.  

Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
комбинат завершил 2019 г. с чистым убытком 16,617 млн грн, тогда как в 2018 г. показал 
чистую прибыль в размере 1,801 млн грн. Нераспределенная прибыль на конец прошлого 
года составила 80,506 млн грн. Ранее отмечалось, что завод не выпускал продукцию, однако 
с 2014 г. предложил новую для себя услугу - комплексное сервисное обслуживание 
тепловых агрегатов металлургических предприятий Украины. Однако чистый доход 
предприятия в 2019 г. за предоставление данных услуг составил всего 1 тыс. грн, тогда как 
в 2018 г. - 185 тыс. грн, а в 2017-м - 1,471 млн грн. ПАО "Пантелеймоновский огнеупорный 
завод" (до 2011 года – ОАО) создано в 1996 году на базе одноименного завода, введенного в 
эксплуатацию в 1930 г. Является одним из крупнейших в Украине предприятий по выпуску 
широкого ассортимента высокоогнеупорных изделий, масс и порошков основного состава 
для различных тепловых агрегатов. По данным НДУ на IV квартал 2019 г., в собственности 
MAG Holdings S.A. (Люксембург, аффилирована с российской группой "Магнезит") находится 
91,5997% акций завода. Уставный капитал ПАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод" - 
8,46 млн грн. Группа "Магнезит" – один из мировых лидеров по выпуску магнезиальной 
продукции и запасов сырья – обеспечивает полный цикл производства огнеупоров: от 
добычи сырья до инжиниринга и эксплуатационного сервиса. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

ЧАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" увеличил 
чистый доход на 3,7% 

03.05.2020 

ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (ЧОК, Часов Яр Донецкой 
обл.) по итогам работы в 2019 г. увеличило чистый доход на 3,7% по 
сравнению с предыдущим годом – до 369,460 млн грн.  

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
комбинат в 2019 году получил чистую прибыль 102 тыс. грн, тогда как 2018 год завершил с 
чистым убытком 5,180 млн грн. Нераспределенная прибыль общества к концу года 
составила 273,687 млн грн. Часовоярский огнеупорный комбинат специализируется на 
производстве огнеупорных изделий, в частности, алюмосиликатных огнеупоров, молотых 
огнеупорных материалов. Его максимальные производственные мощности по выпуску 
огнеупорных изделий – 314,246 тыс. тонн/год, огнеупорных материалов (глины) – 38 тыс. 
тонн/год, формировочного песка – 800 тыс. тонн/год. По данным НДУ на четвертый 
квартал 2019 года, в собственности АО "Запорожсталь" находится 24,99% акций комбината, 
компании Wimax Ltd. (Кипр) принадлежит 67,866% акций Wimax Ltd. выкупила напрямую 
акции ПАО "ЧОК" у семьи бывшего народного депутата Владислава Лукьянова (фракция 
Партии регионов). Так, пакеты акций физлиц семьи Лукьяновых - Владислава, владевшего 
24,573% акций в "ЧОК", Владимира - 22,901%, Артема (6,654%) и Дарьи (6,509%) - 
снизились до нуля, в свою очередь пакет акций Wimax Ltd. возрос с нуля до 67,866% 
уставного капитала ПАО. Как сообщалось со ссылкой на Антимонопольный комитет 
Украины, компания Vesco Limited (Лимасол, Кипр), объединяющая глинодобывающий 
бизнес инвестиционной компании UMG группы "СКМ", приобретает ПАО "ЧОК". В октябре 
2019 года комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения Vesco 
Limited акций ПАО "ЧОК ", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе 
управления общества. Уставный капитал ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" 
составляет 499,325 тыс. грн, номинал акции - 0,01 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

ГП "Артемсоль" сократил чистую  
прибыль в шесть раз 

13.05.2020 

Государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая обл.) в 2019 
году сократило чистую прибыль в шесть раз по сравнению с 2018 годом – до 
23,17 млн грн. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно отчету компании на сайте, ее чистый доход от реализации продукции в 
прошлом году снизился на 5,1% - до 1,66 млрд грн. Валовая прибыль "Артемсоли" за 
отчетный период сократилась на 7,9% - до 710,31 млн грн, операционная прибыль – в 3,1 
раза, до 70,23 млн грн. В первом квартале 2020 года "Артемсоль" увеличила чистую 
прибыль в 9,4 раза по сравнению с январем-мартом 2018 года – до 3,58 млн грн. Чистый 
доход ГП в первом квартале сократился в 2,1 раза – 265,61 млн грн, валовая прибыль в 3,7 
раза, до 71,84 млн грн. В то же время операционная прибыль выросла в 2,7 раза – до 14,36 
млн грн. ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации 
поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. 
Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. 
Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

 БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Бурштинове родовище площею 413 га продають  
«під шумок епідемії» 

19.04.2020 

Бурштинове родовище площею 413 га біля села Андріївка Олевського 
району Житомирської області, продають «під шумок епідемії». Про це 
повідомляє портал agronews.ua 

Ділянка знаходиться поруч з селом Андріївка та містом Олевськ. Рішення прийнято в 
рамках експерименту кабінету міністрів Гончарука, без узгодження Житомирськой 
обласной ради, місцевой ради та громади села. Вартість дозволу чиновники оцінили в 3400 
гривень за 1 гектар. Оголошення про проведення аукціону з продажу спеціального дозволу 
на користування надрами ділянки «Біла» шляхом електронних торгів розміщено на сайті 
державной служби геології та надр України та Prozorro.Продажі: Повідомлено про 
проведення 26 травня 2020 року об 14 04 год.  аукціону з продажу спеціального  дозволу на 
користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової 
розробки бурштину ділянки “Біла», яка знаходиться — в центральній частині Олевського 
району Житомирської області, за 0,5 км на південь від с. Андріївка. Районний центр — 
Олевськ розташований за 6 км на південний захід від ділянки. Терміном на 5 років. Площа 
ділянки – 412,95 га. Початкова ціна реалізації лоту  1 404 030 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок — 280 806 грн. В Олевськой ОТГ величезні проблеми з водою. Розробка корисних 
копалин призведуть до остаточного пересихання колодязів в Андріївці та місті Олевськ. У 
період кризи і соціальної напруженості пов’язаной з епідемією, прийняття державним 
органом «кулуарно» без згоди громади, такого рішення має корупційні ознаки та може 
призвести до соціального вибуху в регіоні . 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
ДП "Бурштин України" має сплатити компанії 

 "Уорлд Ембер Україна" 3,2 млн грн 
04.05.2020 

Відповідне рішення ухвалив Північно-західний апеляційний 
господарський суд. Про це пише видання NADRA.info з посиланням на 
адвоката ТОВ "Уорлд Ембер Україна" Олександра Куринського.  

 

Суд в повному обсязі відмовив у задоволенні апеляційної скарги ДП "Бурштин 
України" на рішення суду першої інстанції. Рішення апеляційного суду набуло законної 
сили в момент проголошення. Журналісти NADRA.info проаналізували інформацію про цю 
справу. Загалом, у справі "ТОВ "УЕУ" проти ДП "Бурштин України" – "повний набір": тут і 
інтереси держави (в особі ДП і Держгеонадр), і іноземний інвестор, і мільйонні збитки, які 
мають бути відшкодовані компанії з іноземним власником. Фактично зобов'язання 
державного підприємства перед приватною компанією виникло в ході підготовки до 
реалізації проекту з рекультивації земель, пошкоджених стихійним видобутком бурштину в 
Рівненській області. Реалізація проекту мала би дати і ДП, і ТОВ можливість отримати 
легальний профіт. Але не склалося. Оскільки проект не було реалізовано, а роботи по 
підготовці до проекту були проведені, витрати понесені - приватна компанія звернулася по 
відшкодування понесених витрат.  

 

Про що йдеться? 15 січня 2020 р. Господарський суд Рівненської області постановив 
стягнути з ДП "Бурштин України" понад 3,2 млн грн боргу на користь компанії ТОВ "Уорлд 
Ембер Україна". Тут короткий текст рішення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86905964. 
Ремарка: рішення суду першої інстанції про стягнення 3,2 млн грн з ДП "Бурштин України" 
від 15 січня 2020 р. встигло набути законної сили, і 13 лютого 2020 р. суд ухвалив рішення 
про примусове стягнення з ДП "Бурштин України" згаданої суми. Рішення про примусове 
стягнення тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87656201. В ДП "Бурштин України" не 
погодилися з рішенням від 15 січня 2020 року, і після поновлення терміну на оскарження, 
подали апеляційну скаргу. Розгляд апеляційної скарги відбувся 30.04.2020 р. Тут посилання 
на ухвалу про призначення розгляду справи: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88496344. 
Апеляція розглядалася з використанням системи відеозв'язку, через карантинні 
обмеження. Рішення суду першої інстанції залишилося в силі. Як виник борг ДП "Бурштин 
України" перед ТОВ "Уорлд Ембер Україна", і до чого тут рекультивація? Влітку 2017 року 
ДП "Бурштин України" домовилося з ТОВ "Уорлд Ембер Україна" про комплекс заходів з 
рекультивації земель, пошкоджених незаконним видобуванням бурштину в Рівненській 
області. А саме на території ділянки лісогосподарського призначення, яка розташована на 
території Цепцевицького лісництва ДП "Володимирецьке лісове господарство" (кв. 49). 
Йшлося про реалізацію пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського 
призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, порядок якого був 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. №1063. Як випливає 
з тексту судового рішення, державне підприємство взяло на себе зобов`язання 
компенсувати та відшкодувати витрати ТОВ "Уорлд Ембер Україна", які компанія понесла у 
зв`язку з виконанням умов Договору, зокрема, на проведення науково-технічних робіт, 
доопрацювання Робочого проекту землеустрою, облаштування тимчасової дороги та 
під`їзних шляхів до земельної ділянки і охорону земельної ділянки. Оскільки ДП "Бурштин 
України" не змогло компенсувати витрати ТОВ "Уорлд Ембер Україна", приватна компанія 
пішла в суд, який присудив стягнути з "Бурштину України" 3,2 млн грн. Детально можете 
прочитати в повному тексті рішення суду про стягнення коштів з ДП "Бурштин України": 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/87086565. 

 

Чому проект з рекультивації не було реалізовано?  >>> 

 

За матеріалами novavlada.info 
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Производство стали рухнуло в апреле на 20%, –  
"Укрметаллургпром" 

01.05.2020 

Объемы выплавки стали украинскими металлургическими 
предприятиями в апреле сократились на 20%, по сравнению с мартом. Об 
этом сообщает пресс-служба объединения "Укрметаллургпром". 

"В апреле объемы выплавки стали упали на 20% по сравнению с предыдущим 
месяцем. По сравнению с апрелем прошлого года потери составляют минус 27%", – сказано 
в сообщении. В частности, по предварительным данным, в апреле металлургическими 
предприятиями Украины произведено 1,41 млн тонн чугуна (падение на 23,1% к апрелю 
2019 года и 18,9% относительно марта 2020 года), 1,41 млн тонн стали (падание на 27% и 
19,9% соответственно), 1,26 млн тонн проката (-22,9% и -14,7%). За первые 4 месяца 2020 
года произведено 6,51 млн тонн чугуна (снижение на 7,6% относительно аналогичного 
периода 2019 года),6,73 млн тонн стали (-9,6%), 5,89 млн тонн проката (-4,8%). По 
предварительным данным ОП "Укрметаллургпром", в марте 2020 года металлургическими 
предприятиями Украины было произведено 1,75 млн тонн чугуна (падение на 4,6% 
относительно марта 2019 года), 1,79 млн тонн стали (-9,1%) и 1,56 млн тонн проката (-
7,9%). Выплавка стали украинскими предприятиями в январе-марте 2020 года составляла 
5,32 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 
производство проката выросло на 1,8% – до 4,62 млн тонн. 

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

 
В Украине прогнозируют падение производства  

стали на 7% в 2020 году 
10.05.2020 

В Украине снизили прогноз по выплавке стали в 2020 год на 7%, а в 
сравнении с 2019 годом на 4,1%, до 20 миллионов тонн. Об этом сообщает 
служба новостей портала metallurgprom.org 

Металлургические предприятия Украины в 2020г., согласно обновленному прогнозу, 
сократят выплавку стали на 4,1%, до 20 млн т. по сравнению с фактическим производством 
в 2019 г. в размере 20,848 млн тонн, и на 7% по сравнению с первоначальным прогнозом, 
когда предсказывалась выплавка стали в 2020 г. в объеме 21,5 млн т. Как сообщается в 
обновленном расчетном балансу образования и потребления металлолома в Украине на 
2020 г., обнародованном Украинской ассоциацией вторичных металлов ("УАВтормет") в 
пятницу, прогноз о выплавке стали на текущий год в размере 20 млн тонн скорректировало 
объединение "Укрметаллургпром". Согласно обновленному балансу, для выплавки 20 млн 
тонн стали на метпредприятия Украины потребуется поставить 2,7 млн тонн лома черных 
металлов (снижение на 10,3% по сравнению с 2019 годом, когда было поставлено 3,011 млн 
тонн привозного лома). Также прогнозируется, что экспорт металлолома из Украины в 
текущего году составит 50 тыс. тонн, тогда как в 2019 году он составлял 40,9 тыс. тонн 
(рост на 22,2%). При этом импорт лома в 2020 году составит также 50 тыс. тонн лома (в 
2019-м – 47,7 тыс. тонн, рост на 4,8%). При этом, согласно расчетному балансу, заготовка 
металлолома в 2020 г. должна снизится на 18,2% по сравнению с 2019 г. – до 2,750 млн тонн 
(в 2019 – 3 млн 360,7 тыс. тонн). Также констатируется, что в январе-апреле 2020 г. 
Украина сократила выплавку стали на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года – до 6,731 млн тонн. За этот период на метпредприятия страны поставлено 901,1 тыс. 
тонн металлолома (снижение на 8,7% по сравнению с 4 мес.-2019). Экспорт металлолома из 
Украины за 4 мес. снизился на 59,1%, до 11,6 тыс. тонн, импорт – на 74,6%, до 5,7 тыс. тонн. 
Заготовка металлолома за данный период упала на 10,2%, до 958,3 тыс. тонн. Как 
сообщалось в обнародованном в марте текущего года письме "УАВтормет" в адрес 
Минэкономики, Украина в 2020г, как первоначально прогнозировалось, нарастит выплавку 
стали на 3,1% по сравнению с предыдущим годом – до 21,5 млн тонн с 20,848 млн тонн, для 
чего потребуется поставить им 3,2 млн тонн лома черных металлов (рост на 6,3% по 
сравнению с 2019 г., когда было поставлено 3,011 млн тонн привозного лома). Согласно 
расчетному балансу образования и потребления металлолома в Украине на 2020 год, в 
целом для выплавки 21,5 млн тонн стали требуется 7,510 млн тонн металлолома, тогда как 
для производства 20,848 млн тонн стали в 2019 году было израсходовано 7 млн 229,7 тыс. 
тонн стали. Таким образом, по данным "УАВтормет", в 2020 г. ранее прогнозировалось, что 
потребуется металлолома на 3,9% больше, чем в 2019 году. В ассоциации констатировали, 
что в 2019 году объем оборотного лома составлял 4 млн 218,7 тыс. тонн, а в 2020 году он 
должен увеличиться на 2,2%, до 4,310 млн тонн. При этом, согласно расчетному балансу, 
заготовка металлолома в 2020 году должна возрасти на 6,4% по сравнению с 2019 годом – 
до 3,250 млн тонн (в 2019 – 3,052 млн тонн). Также прогнозировалось, что экспорт 
металлолома из Украины в текущего году составит 50 тыс. тонн, тогда как в 2019 году он 
составлял 40,9 тыс. тонн (рост на 22,2%). При этом импорт лома в 2020 году составит также 
50 тыс. тонн лома (в 2019-м – 47,7 тыс. тонн, рост на 4,8%). …  

Читать полностью >>> 
По материалам metallurgprom.org 
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ГК "Метинвест" Ахметова отчитался о росте  
производства стали на 12% 

04.05.2020 

Компания "Метинвест" по итогам января-марта текущего года 
увеличил выплавку стали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 2,17 млн тонн. 

Как говорится в сообщении материнской компании Metinvest B.V. о результатах 
операционной деятельности за І квартал 2020 года, по сравнению с четвертым кварталом 
2019 года выплавка стали выросла на 30%, чугуна – на 11%, общий выпуск кокса – на 7%. В 
то же время в январе-марте 2020 года производство товарных полуфабрикатов снизилось 
на 30% по отношению к предыдущему кварталу – до 637 тыс. тонн из-за падения 
производства товарного чугуна на 308 тыс. тонн в результате направления чугуна на 
производство стали и последующих переделов. По сравнению с аналогичным периодом 
2019 года производство товарных полуфабрикатов в первом квартале 2020 года 
увеличилось на 2%. Производство готовой продукции в январе-марте 2020 года 
увеличилось на 38% по отношению к предыдущему кварталу и на 4%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г. При этом производство плоского проката увеличилось на 
333 тыс. т. – до 1,29 млн тонн – из-за увеличения выпуска всех видов этой продукции как на 
мариупольских комбинатах, так и на европейских перекатных заводах. Производство 
длинного проката увеличилось на 92 тыс. тонн – до 229 тыс. тонн. При этом производство 
рельсовой продукции за отчетный период снизилось на 11тыс. тонн – до 10тыс. тонн, 
производство трубной продукции выросло на 14 тыс. тонн – до 42 тыс. тонн. В первом 
квартале 2020 года объем производства кокса составил 1,12 млн тонн, что выше 
показателя предыдущего квартала на 7% … 

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

 
 

АрселорМиттал Кривой Рог продолжает внедрение Стратегии устойчивого  
развития и модернизацию аглоцеха № 2 

19.05.2020 

АО «АрселорМиттал Кривой Рог» продолжает один из ключевых 
инвестпроектов компании, который позволит существенно снизить 
промышленную нагрузку на регион и город. 

Сейчас на предприятии выполняются работы по строительству новой системы 
газоочистки в рамках реконструкции очередной агломашины цеха, уже пятой по счету. 
Модернизация агломашины № 2, как и всех предыдущих, будет реализована с установкой 
газоочистного оборудования, современных систем аспирации и автоматизации. 
Модернизацию агломерационного производства «АрселорМиттал Кривой Рог» считает 
приоритетной, поскольку доля этих производственных объектов (трех агломерационных 
цехов) в общем объеме выбросов составляет около 75%. К настоящему времени 
модернизированы уже четыре из шести агломашин цеха: №№ 1, 4, 5, 6. В результате 
выбросы пыли снизились в среднем на 80% от каждой агломашины. После реконструкции 
на четырех агломашинах установлено новое газоочистное оборудование и эффективные 
электрофильтры зарубежного производства (Италия, Дания). Также установлены новые 
зажигательные горны с энергоэффективной системой зажигания, благодаря чему удается 
снизить расход природного газа. Отметим, «АрселорМиттал Кривой Рог» остановил работу 
участка № 1 цеха блюминг. В рамках Стратегии устойчивого развития компания поэтапно 
отказывается от устаревших технологий, обеспечивая обновление производственных 
мощностей с внедрением природоохранных проектов. Цех блюминг-1 начал свою работу в 
1958 году, еще спустя несколько лет предприятие ввело в эксплуатацию блюминг-2. В 2015 
году первый и второй блюминги «АрселорМиттал Кривой Рог» были объединены в единый 
цех в составе двух участков. За более чем 60 лет работы блюминг внес весомый вклад в 
общий выпуск металлопродукции комбината. К моменту остановки первого участка цех в 
целом выпустил свыше 183 млн тонн готовой продукции. Участок № 1 цеха выполнял 
прокатку квадратной стальной заготовки различного сечения (300×300 мм, 150×150 мм, 
130 х 130 мм, 125х125 мм, 80×80 мм), а также бандажной полосы 32х126 мм. В настоящее 
время первый участок блюминга уже отключен от источников энергоснабжения, кроме 
дежурного освещения и систем аварийного обеспечения. Ранее были разработаны 
мероприятия для поддержки работоспособности необходимого оборудования, всех 
аварийных и дренажных систем объекта. 

Читать полностью >>> 
По материалам АО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

 
С Интерпайпа Пинчука хотят взыскать  

2 млрд грн налогов 
21.05.2020 

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) выставила 
налоговые претензии компании Интерпайп Втормет за 2015-2019 годы на 
основании фиктивности операций с металлоломом. 

В компании ситуацию называют абсурдной, поскольку металлолом является 
единственным сырьем, на котором работает завод Интерпайп Сталь. И утверждают, что 
объем произведенной и отгруженной готовой продукции соответствует закупленному 
объему лома. "Интерпайп Втормет, который в структуре Интерпайп осуществляет 
переработку металлолома и поставляет его на сталеплавильный завод, имеет все 
необходимые документы: контракты, транспортные накладные и пр.", - отмечают в 
компании. При этом подчеркивают, что проблема с ломом не в металлургах, а в 
заготовителях металлолома.  "Рынок теневой, но бороться с ним налоговики не спешат", - 
говорится в сообщении. По словам директор по экономике и финансам Интерпайпа Дениса 
Морозова, с 2013 г. все крупные метпредприятия Украины получают подобные претензии и 
все решения по доначислениям налогов и штрафов были отменены в судебном порядке. 
"Только в 2019 году Верховный суд Украины принял 64 решения, которые подтвердили 
реальность сделок по покупке заводами сырья и необоснованность претензий ГНС", - 
уточнил Морозов. В Интерпайт отмечают, что предприятие направило жалобу в ГНС и 
надеется на пересмотр решения, не дожидаясь суда. Отметим, по итогам работы в январе-
апреле 2020 года промышленная компания "Интерпайп" произвела 72,1 тыс. тонн 
железнодорожной продукции, что составило 31,9% от общего выпуска продукции и было на 
16,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом выпуск трубной продукции за 
первые четыре месяца текущего года снизился на 34,4%. В апреле компания произвела 17,4 
тыс. т ж/д продукции. В разрезе товарной номенклатуры в прошлом месяце 15,4 тыс. т 
пришлось на колеса, 1,4 тыс. т - на колесные пары, 0,4 тыс. т - на ж/д оси, 0,2 тыс. т - на 
бандажи. В январе-апреле было выпущено 65,1 тыс. т ж/д колес, 5 тыс. т колесных пар, 1,5 
тыс. т осей и 0,5 тыс. т бандажей. Динамика производства по указанным позициям 
составила соответственно +16,4%, +17,6%, +25,3% и 19,9%. Продажи железнодорожной 
продукции также увеличились по итогам четырех месяцев - на 20,9%, при этом они 
незначительно уменьшились в апреле - снижение на 3,4%. Этому, с одной стороны, 
способствовал устойчивый спрос на колеса в СНГ, с другой - более низкий спрос со стороны 
украинских вагоностроителей и снижение продаж колесных пар в ЕС. В январе-апреле 
продажи ж/д колес составили 67,1 тыс. т (+19% г/г), колесных пар - 6,9 тыс. т (+64% г/г), 
бандажей - 0,5 тыс. т (+19,9% г/г). А вот продажи осей снизились на 24,6%, составив 1,2 тыс. 
т. Напомним, что компания "Интерпайп" по итогам 2019 г увеличила свою выручку до 1,112 
млрд долларов, что на 4% больше показателя 2018 г. На фоне снижения выручки от 
продажи труб, позитивного баланса удалось достичь за счет продаж железнодорожной 
продукции. В 2019 году показатель EBITDA составил 259 млн. долл. США, что на 64% выше 
по сравнению с 2018 г., главным образом, за счет позитивных результатов ж/д дивизиона. 
EBITDA железнодорожного дивизиона увеличилась почти в 4 раза, а его доля в общем 
показателе EBITDA за 2019 год достигла 77%. В то же время EBITDA трубного дивизиона 
сократилась на 47%, а его доля в общем показателе EBITDA составила всего 21% (по 
сравнению с 66% в 2018 г.). По состоянию на 31 декабря 2019 г. баланс денежных средств 
составил 256 млн. долл. США (+95% по сравнению с 31 декабря 2018 года), благодаря 
устойчивому операционному денежному потоку в дивизионе железнодорожной продукции 
(особенно в 4 квартале 2019 года). Завершив реструктуризацию задолженности в октябре 
2019 года и погасив долг в IV квартале-2019, Компания сократила свой валовой долг до 338 
млн. долл. США и чистый долг до 82 млн. долл. США, достигнув достаточно прочного и 
здорового коэффициента чистого левереджа в 0,3x по состоянию на 31 декабря 2019 год. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.liga.net, cfts.org.ua, interpipe.biz 
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Північний ГЗК інвестував 141 млн грн  
в нову техніку 

27.04.2020 

Північний гірничо-збагачувальний комбінат (Північний ГЗК) 
інвестував 141,7 млн грн у нову техніку. Комбінат завершив складання 
нового 12-кубового екскаватора для Ганнівського кар’єру. 

Нова техніка має ківш місткістю 12 кубів і корисним навантаженням до 24 т. 
Продуктивність екскаватора в середньому на 20% вища, ніж у попередніх 10-кубових ЕКГ. 
Це п’ятий кар’єрний гусеничний екскаватор, придбаний Північним ГЗК у рамках 
інвестпрограми 2019 р. За підсумками 2019 р. Північний ГЗК знизив виробництво товарних 
окатишів на 7,2% порівняно з попереднім роком – до 7,8 млн т. Випуск концентрату за рік 
збільшився на 14,9%, до 12,245 млн т. Північний ГЗК – одне з найбільших гірничо-
збагачувальних підприємств у Європі. Має повний цикл підготовки сировини. Виробляє 
залізорудний концентрат (Fe 66%) та окатиші (Fe 62%, 63% і 65%). Розробляє великі 
родовища залізистих кварцитів кар’єрним способом. Промислові запаси оцінюються в 2943 
млрд т. Входить до групи «Метінвест Холдинг». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
Северный горно-обогатительный комбинат сократил  

производство товарных окатышей на 24,4% 
27.04.2020 

СевГОК в январе-марте текущего года сократил производство 
товарных окатышей, по оперативным данным, на 24,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 1,735 млн тонн.  

За три первых месяца года выпуск концентрата возрос на 5,8% - до 3,170 млн тонн. В 
марте СевГОК произвел 649 тыс. тонн окатышей, 1,074 млн тонн концентрата. "Метинвест" 
сообщил, что в Анновском карьере СевГОКа завершили сборку экскаватора с ковшом 
вместимостью 12 кубометров и полезной нагрузкой до 24 тонн. "Это пятый ЭКГ, 
приобретенный комбинатом в рамках инвестпрограммы 2019 года. Производительность 
экскаватора в среднем на 20% выше, чем у 10-кубовых ЭКГ. Поэтому их используют на 
вскрышных работах. Оборудование из высокопрочной стали обеспечивают стабильную 
работу при больших нагрузках и любой погоде", - отмечается в информации компании. При 
этом констатируется, что инвестиции "Метинвеста" составили 141,7 млн грн. Как 
сообщалось, СевГОК в 2019 г. сократил производство товарных окатышей, по оперативным 
данным, на 7,2% по сравнению с предыдущим годом - до 7,840 млн тонн, выпуск 
концентрата возрос на 14,9% - до 12,245 млн тонн. 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 

 
Black Iron объявила о намерении осуществить частное  

размещение до 36,5 млн юнитов 
27.04.2020 

Канадская горнорудная компания Black Iron объявила о намерении 
осуществить частное размещение до 36,54 млн юнитов компании на сумму 
до CAD1,83 млн для реализации проекта строительства предприятия по 
выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд.  

Как говорится в сообщении Black Iron, каждый юнит состоит из одной простой акции 
и одной трети варранта на покупку акции по цене CAD0,06 за акцию в течение следующих 
трех лет. Уточняется, что закрытие предложения остается предметом получения всех 
разрешений регулирующих органов, включая одобрение Торонтской фондовой биржи.. 
Ожидается, что закрытие предложения произойдет 1 мая 2020 года или ранее. В связи с 
предложением Black Iron может оплачивать сборы за поиск инвесторов в соответствии с 
правилами и политикой биржи. В марте-апреле прошлого года компания также 
осуществила частное размещение на CAD1,59 млн: двумя траншами было продано 26,55 
млн юнитов по цене CAD0,06 за штуку. Тогда каждый юнит состоял из одной простой акции 
и половины варранта на покупку акции по цене CAD0,09 за акцию в течение следующих 
трех лет. Тогда с момента публикации новости о частном размещении курс акций Black Iron 
на Торонтской бирже вырос с CAD0,06 до CAD0,07, в настоящее время они котируются по 
курсу CAD0,06. Согласно презентации компании, на 31 марта было выпущено 192 млн 
акций, 10 млн опционов, 26 млн акций и 5 млн DSU (deferred stock units), а ее капитализация 
составляла CAD13 млн. Согласно сообщению, компания намерена использовать 
привлеченные от нового размещения средства на продвижение Шимановского 
железорудного проекта, включая переговоры по обеспечению прав на землю, обсуждение и 
переговоры по финансированию строительства и как оборотный капитал. Как сообщалось, 
Black Iron продолжает переговоры с потенциальными инвесторами, которые проявляют 
большой интерес к возможности финансирования значительной суммы в размере $452 
млн, необходимой для строительства первой очереди Шимановского железорудного 
проекта, в обмен на обеспечение прав на железорудную продукцию в объеме до 4 млн тонн 
в год. В пресс-релизе отмечается, до появления COVID-19 потенциальные инвесторы 
планировали завершить комплексную экспертизу инвестиций путем проведения визитов 
на объекты проекта, которые в настоящее время приостановлены. Для завершения таких 
визитов и последующих переговоров по обязательным соглашениям об инвестициях в 
настоящее время ожидается открытие границ Украины и стран-резидентов инвесторов, 
однако сроки таких поездок пока неизвестны. Срок окупаемости проекта оценивается в 2,9 
лет, запасы сырья – 411 млн тонн, срок службы проекта – 17 лет. Себестоимость выпуска 1 
тонны ЖРС – $32,63. Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited 
инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую 
"дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав 
ее в BKI Cyprus. Основные активы - 99% - в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" 
(оба - Днепр). Расширение предприятия до 8 млн тонн в год оценивается в $364 млн. В июле 
2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с 
крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих 
железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в 
BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта. В начале 2019 года Black Iron 
объявила о подписании необязывающего меморандума о взаимопонимании (MOU) с 
дочерней компанией Glencore plc о проведении переговоров о строительстве предприятия 
по выпуску концентрата на Шимановском месторождении, согласно которому Glencore за 
счет входа в капитал может обеспечить $180 млн, или 40% необходимых для первой 
очереди строительства. Шимановское железорудное месторождение окружено пятью 
другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс 
ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, 
железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро 
реализовать проект до стадии производства. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 
 

 
 

 
Криворожский железорудный комбинат увеличил выпуск товарной  

железной руды подземной добычи на 3,2% 
29.04.2020 

КЖРК в январе-марте 2020 г., по оперативным данным, увеличил 
выпуск товарной железной руды подземной добычи на 3,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 1,037 млн тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в марте 
КЖРК произвел 390 тыс. тонн руды. Как сообщалось, КЖРК в 2019 году снизил выпуск 
товарной железной руды подземной добычи на 4% по сравнению с предыдущим годом - до 
4,397 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 

 

Центральный ГОК Метинвеста переходит  
с газа на скорлупу от семечек 

29.04.2020 

Горно-обогатительный комплекс Метинвеста в Кривом Роге (ЦГОК) 
для термообработки железорудных окатышей в качестве топлива 
использует шелуху подсолнечника вместо природного газа. 

Новый вид топлива используется на фабрике окомкования в работе обжиговой 
машины ОК-324 в рамках энергоэффективного проекта, реализует компания Метинвест, 
сообщает «Первый Криворожский». Для обезвоживания и придания прочности продукции 
в ОК-324 ранее центральный ГОК использовал около 95% потребляемого природного газа, 
который теперь замещают измельченным шелухой подсолнечника. «Во время 
модернизации обжиговой машины для проверки технологии мы заместили новым 
топливом 20% используемого газа», - говорит начальник отдела энергоменеджмента 
Центрального ГОКа Максим Стрелец. – «Экспериментальный период, который длился более 
года, подтвердил экономический эффект проекта, поэтому мы планируем постепенно 
увеличить объем замещения до 45%». Реализация проекта позволила сократить 
потребление газа и снизить затраты на 20,6 миллиона гривен. Генеральный директор 
Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик напомнил, что Метинвест установил светодиодное 
освещение в цехах, на фабриках и на других промышленных участках предприятия. «Ранее 
реализовали ряд совместных проектов с компанией ДТЭК ЭСКО, модернизировав насосы 
обогатительной фабрики. Новый проект – еще одна возможность для комбината внести 
свой вклад в экономию энергии, потребляя ее рационально», - резюмировал он. 

Читать полностью >>> 
По материалам metallurgprom.org 

 

Рудник «Суха Балка» в першому кварталі скоротила  
видобуток руди на 1,8% 

29.04.2020 

Рудник «Суха Балка» (входить в DCH Group Олександра Ярославського) в 
січні-березні 2020 року скоротив видобуток товарної залізної руди на 1,8% 
порівняно з першим кварталом минулого року – до 672 тис. т. 

У березні підприємство виробило 218 тис. т товарної руди. За підсумками 2019 року 
«Суха Балка» наростила виробництво товарної залізної руди на 0,3% порівняно з 2018-м – 
до 2,727 млн т. «Суха Балка» спеціалізується на видобутку залізної руди підземним 
способом. Потужність рудника становить близько 3,1 млн т на рік. До складу рудника 
входять шахти «Ювілейна» та ім. Фрунзе. На руднику працюють близько 3,5 тис. осіб. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 

Марганецкий ГОК Коломойского показал 300 млн  
убытка после прибыли годом ранее 

30.04.2020 

ЧАО "МГОК" завершил 2019 год с консолидированным чистым 
убытком 297,14 млн грн, тогда как в 2018 году получил консолидированную 
чистую прибыль 166,26 млн грн. 

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия 
информации НКЦБФР, его чистый доход в 2019 г. сократился на 55,5% – до 1,38 млрд грн. 
Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 404,47 млн грн. Марганецкий 
и Покровский горно-обогатительные комбинаты (ГОК) принадлежит Игорю Коломойскому 
и партнерам. Как сообщалось в годовом отчете предприятия, МГОК по итогам 2018 года 
сократил консолидированную чистую прибыль в пять раз по сравнению с 2017 годом – до 
163,2 млн грн, чистый доход –- на 15%, до 3,11 млрд грн. Нераспределенная прибыль к 
концу года составила 698,54 млн грн. МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского 
месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). В состав комбината 
входят четыре действующие шахты, в том числе одна строящаяся, один карьер – 
Грушевский, обогатительная фабрика. Крупнейшими акционерами ЧАО, по данным МГОКа 
на 31 декабря 2018 г., являются компании Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments 
Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 23,89% ЧАО каждая, а также Fianex 
Holdings Limited (все – Кипр), в собственности которой находится 24% акций. 

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

 

ИнГОК увеличил производство товарного  
железорудного концентрата на 10,8% 

04.05.2020 

ИнГОК в январе-марте текущего года увеличил производство 
товарного железорудного концентрата на 10,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 3,070 тыс. тонн.  

В марте произведено 1,096 тыс. тонн товарного концентрата. ИнГОК в 2019 году 
увеличил производство товарного железорудного концентрата на 1,2% по сравнению с 
предыдущим годом - до 11,052 млн тонн. Предприятие специализируется на добыче и 
переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в 
южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного 
концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность - 14 млн 
тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК 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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Ferrexpo Жеваго сменит руководителя 
компании 

18.05.2020 

Совет директоров компании Ferrexpo объявил о назначении 
директора по производству (COO) Джима Норта исполняющим обязанности 
генерального директора (CEO) Ferrexpo. 

Как сообщили в компании, Норт будет совмещать свою должность директора по 
производству с должностью и.о. ген директора. При этом топ-менеджер не войдет в состав 
cовета директоров, но будет приглашен на все его заседания. В то же время нынешнего и.о. 
гендиректора Криса Мо попросили вернуться на свою прежнюю должность финансового 
директора (CFO). Отметим, Ferrexpo plc объявила о выплате окончательных (финальных) 
специальных дивидендов за 2019 год в размере 3,3 цента США на акцию, тогда как по итогам 
2018 года они составляли 6,6 цента. Как сообщается в пресс-релизе компании, уровень 
финальных обычных дивидендов за 2019 год также снизился вдвое по сравнению с 2018 
годом – до 3,3 цента США с 6,6 цента в 2018 году. В сообщении подчеркивается, что с 
момента объявления результатов деятельности группы за 2019 год 18 марта 2020 года, 
когда совет директоров компании отложил принятие решения о финальных дивидендах за 
год, Ferrexpo продолжала демонстрировать хорошие результаты. В частности, 
производство окатышей в январе-марте 2020 года возросло на 7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года, а объемы продаж были успешно перераспределены на 
рынки, менее затронутые эпидемией вируса COVID-19. При этом затраты компании 
снизились вследствие снижения цен на нефть и энергоносители. Как сообщалось, в конце 
октября прошлого года мажоритарий Ferrexpo, экс-владелец банка "Финансы и кредит" 
Константин Жеваго оставил пост генерального директора компании из-за криминального 
расследования в его отношении. Жеваго было сообщено о подозрении в причастности к 
хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем 
на сумму 2,5 млрд грн. В декабре 2019 года его объявили в розыск, а суд разрешил его 
заочный арест. Совет директоров поручил тогда исполнение обязанностей гендиректора 
финдиректору Крису Мо, который одно время совмещал этот пост с должностью CFO. 
Ferrexpo по итогам 2019 года получила $403,29 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше 
показателя 2018 года ($335,22 млн). Ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,3% – 
до $1,51 млрд. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером 
окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн 
железорудных окатышей. Основными потребителями ее продукции являются 
сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, 
Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной 
площадке Лондонской фондовой биржи. Крупнейшим акционером компании является ее 
СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций. 

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

 
АО "ArcelorMittal Кривой Рог" намерен продолжать подземную  

добычу железной руды еще 18 лет 
19.05.2020 

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal 
Кривой Рог" намерен продолжать подземную добычу железной руды на 
горизонте 1135 м шахты им. Артема еще 18 лет.  

Согласно документации, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-
Украина", из недр месторождения ежегодно будет добыто 466,1 тыс. куб. м горных пород, в 
том числе во время проходки подземных горных выработок различного назначения - 37,5 
тыс. куб. м и 428,6 тыс. куб. м железных руд. В качества территориального базиса 
планируемой деятельности предусмотрено использование территории существующего 
земельного отвода общей площадью 238,7295 га. Годовая производительность горизонта 
1135 м определена в 1,5 млн тонн сырой руды. Принятая производительность обеспечена 
горнотехническими условиями месторождения. Годовой объем выдачи пустых пород при 
проходке горных выработок для обеспечения шахты подготовительными и готовыми к 
выемке запасами руды на горизонте 1135 м составит 95,54 тыс. тонн. "Срок службы 
проектируемого горизонта с учетом освоения проектной мощности и затухания добычи 
руды составляет 18 лет", - констатируется в документах. Уточняется, что горный отвод 
шахтоуправления АМКР на юге граничит с горным отводом карьера ООО "Рудомайн" 
(расстояние -750 м), на севере - с горным отводом шахты "Родина" Криворожского 
железорудного комбината (расстояние – 2800 м), на западе - с землями Вольнянского 
сельсовета Криворожского района (расстояние – 400 м), на востоке - с жилым сектором 
микрорайона им. Артема Саксаганского района (расстояние – 2400 м). Общая длина горного 
отвода – 3300 м, ширина – 3650 м, занимаемая площадь - 557 га. Площадь земельного 
отвода - 238,7295 га. Дополнительный отвод земель для добычи руды в горизонте 1135 м 
не планируется. Балансовые запасы богатых железных руд в пределах поля шахты им. 
Артема составляют 82,179 млн тонн с содержанием железа 56%. Проектная мощность – 1,5 
млн тонн сырой руды в год, выход товарной руды - 100%. Добыча запасов ведется в этаже 
1045-1135 м. Капитальные и горно-подготовительные работы проводятся по раскрытию 
горизонта 1135 м. Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" в ноябре 2019 года заявил о 
нормализации ситуации с документами на работу шахты им. Артема, осуществляющей 
добычу железной руды подземным способом, и продолжении ее работы. "Угроза 
прекращения добычи руды в шахте им. Артема с 1 декабря миновала: ряд приказов об этом 
отменил новый руководитель Государственной службы геологии и недр Украины Роман 
Опимах, устранив коллизию, возникшую при его предшественниках", - говорилось тогда в 
пресс-релизе компании. При этом пояснялось, что в октябре 2007 года АМКР получил 
специальное разрешение (лицензию) на добычу руды на месторождении "Рудник 
им.Кирова" (поле шахты им.Артема). Она была выдана на два участка – извлечения руды 
подземным способом (до горизонта 1135 метров) и открытым (карьер "Южный"). В ноябре 
2014-го добыча в карьере была приостановлена из-за высокого коэффициента вскрыши и 
низкой рентабельности. В 2015-2016 гг. предприятие подготовило технико-экономическое 
обоснование о нецелесообразности дальнейшей добычи в "Южном". В сентябре 2017-го 
Госгеонедр исключила права на этот участок у АМКР и через два месяца передала их другой 
компании – "Рудомайн", выдав ей на это лицензию. "Однако история получила 
неожиданное продолжение. В 2018 году Госгеонедр по результатам своей проверки 
посчитала, что "ArcelorMittal Кривой Рог" допустил три нарушения, и потребовала их 
устранить", - констатировалось в пресс-релизе, и уточнялось, что два из трех замечаний 
предприятие выполнило. Так, был изменен проект по вскрытию и разработке горизонта 
1135 метров, а также скорректирована программа работ в шахте (после исключения 
"Южного" проектную мощность снизили с 2 до 1,5 млн тонн в год). Что касается третьей 
претензии, то Госгеонедр указывала, что предприятие не выполнило комплекс мер по 
консервации участка на "Южном". Однако 22 ноября рабочая группа по вопросам 
недропользования приняла необходимые решения, предприятие получило право 
продолжать добычу в шахте и внести необходимые изменения в лицензию в полном 
объеме. Кроме того, сообщалось, что "ArcelorMittal Кривой Рог" в июне 2019 года заявлял о 
намерении инвестировать в обновление шахты им. Артема более 142 млн грн. Ежегодно 
шахта добывает более 900 тыс. тонн руды. "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший 
производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске 
длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет в Украине 
крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом 
малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Запорожский железорудный комбинат увеличил  
добычу железной руды до 1,5 млн тонн 

19.05.2020 

ЗЖРК в январе-апреле 2020 г. увеличил добычу железной руды на 
0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. – до 1 млн 507,2 тыс. 
тонн с содержанием железа в руде 60,86%.  

По данным отдела контроллинга комбината, за 4 мес. 2020 г. на метпредприятиям 
отгружено 1 млн 467,8 тыс. тонн железорудного сырья. В апреле добыто 372,6 тыс. тонн 
руды с содержанием железа 60,86%, отгружено 396 тыс. тонн ЖРС. Как сообщалось, ЗЖРК в 
2019 г. нарастил добычу железной руды на 0,3% по сравнению с 2018 г. - до 4 млн 563,8 тыс. 
тонн, среднее содержание железа в руде составило 60,87%. В 2019 году потребителям 
отгружено 4 млн 825,4 тыс. тонн ЖРС. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и 
Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и 
мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, 
Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь". Основными 
акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 
29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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"Метинвест" объявил о предложении выкупить у миноритариев  
ДКХЗ акции в рамках процедуры sell-out 

27.04.2020 

Metinvest B.V. (Нидерланды), объявил о предложении выкупить у 
миноритариев ЧАО "Днепровский коксохимический завод" акции в рамках 
процедуры sell-out (выкуп по требованию миноритария).  

Согласно информации ЧАО "ДКХЗ ", эмитент получил 15 апреля уведомление от 
компании Metinvest B.V. (Нидерланды) о публичном безотзывном предложении ко всем 
акционерам о приобретении их акций, так как она, вместе с аффилированными лицами, 
стала владельцем контрольного пакета акций завода. При этом в информации Metinvest 
B.V., направленной в НКЦБФР, отмечается, что компания напрямую владеет 70,9154% 
акций ДКХЗ, кроме того – опосредовано – через компанию Barlenco Ltd (Кипр) - владеет еще 
2,0923% акций предприятия. Акции будут выкупаться по цене 1,62 грн за одну простую 
акцию. Предложение о выкупе акций у акционеров будет действовать на протяжении 45 
дней. Как сообщалось, Metinvest B.V. в середине марта 2020 г. объявил о завершении сделки 
по приобретению доли ЧАО "ДКХЗ" и в настоящее время владеет около 73% акций 
предприятия. Группа "Метинвест" еще в 2014 г. направила заявку в АМКУ на приобретение 
контрольного пакета акций ДКХЗ. Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом 
ряда ограничений. До этого "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных 
органов других стран на приобретение данного предприятия. По данным НДУ на IV квартал 
2019 г., компаниям Мisandaiko Holdings Ltd. и Mastinto Trading Ltd. (обе - Кипр) 
принадлежало по 23,6384% уставного капитала, Metinvest B.V. (Нидерланды) - 47,28%. "11 
марта 2020 компания Metinvest B.V., в результате приобретения пакета акций ЧАО "ДКХЗ" в 
размере 161 млн 293,952 тыс. штук простых именных акций ЧАО "ДКХЗ" и с учетом 
количества акций, принадлежащих ей и ее аффилированным лицам, стала (прямо и 
косвенно) владельцем 498 млн 158,433 тыс. штук простых именных акций ЧАО "ДКХЗ", что 
составляет 73,00765% уставного капитала ЧАО "ДКХЗ". Учитывая указанное, компания 
Metinvest B.V. 11 марта 2020 получила право собственности на контрольный пакет акций 
ЧАО "ДКХЗ", - констатировалось в информации ДКХЗ, полученной 12 марта 2020 года от 
Metinvest B.V. При этом отмечалось, что самая высокая цена, по которой компания Metinvest 
B.V. и ее аффилированные лица приобретали акции ЧАО "ДКХЗ" в течение последних 12 
месяцев, составляет 1,62 грн. Уставный капитал ЧАО составляет 170,584 млн грн. 
"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая 
группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания 
стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. 
В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, 
Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ЧАО "Запорожкокс" увеличило производство  

продукции на 1,8% 
05.05.2020 

ЧАО "Запорожкокс" в январе-апреле текущего года увеличило 
производство продукции на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 288,4 тыс. тонн. 

В апреле произведено 71,9 тыс. т. доменного кокса. Как сообщалось, "Запорожкокс" в 
2019 году нарастил выпуск продукции на 0,3% по сравнению с предыдущим годом - до 
827,5 тыс. тонн. ЧАО "Запорожкокс" в 2019 г. инвестировал 348,6 млн грн на модернизацию 
предприятия. Как сообщается в пресс-релизе компании, завод получил экономический 
эффект 35 млн грн от внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом уточняется, 
что в 2019 г. запущена в эксплуатацию новая линия грануляции электродного пека, что 
позволило увеличить выпуск высокомаржинальной продукции. "Предприятие успешно 
реализует проекты по энергосбережению. Проект по обмену вторичными газами между 
предприятиями за последние три года принес около 1,4 млрд грн экономического эффекта. 
А в ноябре 2019 года "Запорожкокс" частично перешел на снабжение сжатым воздухом от 
комбината "Запорожсталь". За счет этого предприятие дополнительно будет экономить 
еще около 3,1 млн грн в год", - констатируется в пресс-релизе. Также сообщается, что в 
прошлом году благодаря обновлению производственных мощностей предприятие 
произвело 888,9 тыс. тонн кокса, что на 5% выше бизнес-плана. В условиях действующего 
производства реализована годовая программа капитального ремонта коксовых батарей 
№2 и №5-6 с суммой инвестиций в 130 млн грн. За год завод пополнился новым 
технологическим оборудованием – тушильным вагоном для КБ №2 и двересъемной 
машиной для КБ № 5-6. Инвестиции предприятия в обновление завода составили более 70 
млн грн. При этом инвестиции в проекты по охране труда составили 5,9 млн грн – 
рекордная сумма. Также 13,7 млн грн направлено в развитие социальной сферы, на 38,4% 
повышена зарплата сотрудников за год. Уровень налогов и сборов в бюджеты всех уровней 
составил 367,4 млн грн. "Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине 
кокса, владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов. 
Кроме того, выпускает коксовый газ и пековый кокс. "Метинвест" является вертикально 
интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа 
СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО 
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Никопольский завод ферросплавов в I кв.  
сократил производство на 32% 

03.05.2020 

Никопольский завод ферросплавов в январе-марте текущего года 
сократил выпуск продукции на 32,1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 128,92 тыс. тонн.  

Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за 
первые три месяца года НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 32,7% - до 116,91 тыс. тонн, 
ферромарганца - на 25,5%, до 12,01 тыс. тонн. Как сообщалось, НЗФ в 2019 году сократил 
выпуск продукции на 8,3% по сравнению с 2018 г. - до 723,60 тыс. тонн. В 2019 г. НЗФ 
снизил выпуск силикомарганца на 10,4% - до 659,47 тыс. т., но нарастил ферромарганца - на 
8,3%, до 43,46 тыс. тонн. Кроме того, завод увеличил выпуск других ферросплавов на 57,2% 
- до 20,67 тыс. тонн. НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и 
ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства 
ферросплавов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате 
реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Украина нарастила импорт никелевых руд и концентрата  

в натуральном выражении на 90,8% 
07.05.2020 

Украина в январе-апреле 2020 г. нарастила импорт никелевых руд и 
концентрата в натуральном выражении на 90,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 636,292 тыс. тонн.  

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), 
в денежном выражении импорт никелевых руд возрос в 2 раза - до $32,453 млн. При этом 
импорт осуществлялся из Индонезии (65% поставок в денежном выражении) и Гватемалы 
(35%). В январе-апреле-2020 Украина не осуществляла экспорт и реэкспорт данной 
продукции, тогда как как в аналогичном периоде 2019 года поставила в Грецию 7,999 тыс. 
тонн никелевых руд на сумму $322 тыс. Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила 
импорт никелевых руд и концентрата в натуральном выражении на 6,9% по сравнению с 
2018 годом - до 1 млн 344,535 тыс. тонн, в денежном выражении импорт снизился на 1,6% - 
до $68,241 млн. При этом импорт осуществлялся из Индонезии (61,52% поставок в 
денежном выражении) и Гватемалы (38,48%). В прошлом году Украина экспортировала в 
Грецию 7,999 тыс. тонн никелевых руд на сумму $312 тыс. (все поставлены в апреле), тогда 
как в 2018 году - не осуществляла экспорт и реэкспорт данной продукции. В Украину 
никелевую руду импортирует Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК, входит в 
группу Solway). ПФК перерабатывает в год около 1,2 млн тонн руды. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ЗЗФ в травні відновив обсяги виробництва  

силікомарганцю 
18.05.2020 

Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) у травні відновив обсяги 
виробництва силікомарганцю на рівні до жовтня минулого року. Про це 
повідомляє прес-служба підприємства. 

Причина – відновлення попиту на силікомарганец на світовому ринку. ЗЗФ ввів в 
експлуатацію піч № 1 у першому цеху і піч №31 в четвертому плавильному цеху, що дасть 
змогу збільшити місячні обсяги виробництва на 4 тис. т на місяць. Плановий обсяг 
виплавки феросплавів на травень – 21 тис. т. У планах ЗЗФ на найближчий час  включити в 
роботу одну з найпотужніших плавильних печей на заводі – 32 піч в цеху №4. Виробничі 
потужності – до 120 т силікомарганцю на місяць. За підсумками 2019 р. ЗЗФ збільшив 
виробництво феросплавів на 1,9% порівняно з 2018 р. – до 250,91 тис. т. Випуск силі комар-
ганцю зріс на 17,2% – до 145,91 тис. т, тоді як виробництво феросиліцію впало на 17,1%, до 
62,56 тис. т. Запорізький завод феросплавів – один з трьох виробників феросплавів в 
Україні. Виробляє марганцеві та кремнієві сплави (феросилікомарганець, феросиліцій, 
феромарганець), які використовуються в металургійній промисловості для розкислення і 
легування сталі, сплавів, чавуну. Постачальники сировини – українські компанії: 
Покровський ГЗК, Марганецький ГЗК, «Азовсталь», Авдіївський КХЗ, Новотроїцьке РУ та ін. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
Ферросплавные предприятия Украины сократили  

выпуск продукции на 24% 
22.05.2020 

Ферросплавные предприятия Украины в январе-апреле текущего 
года суммарно сократили выпуск продукции на 24% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 256,59 тыс. тонн.  

Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), за 
первые четыре месяца года выпуск силикомарганца на ЗЗФ и НЗФ ферросплавных заводах 
снизился на 31,8% - до 189,19 тыс. т. При этом возрос суммарный выпуск ферромарганца на 
трех заводах: ЗЗФ, НЗФ и Краматорском ферросплавном заводе (КФЗ в январе-апреле 2020 
г. произвел 20,67 тыс. тонн, данные за 2019 г. отсутствуют) – на 72,5%, до 48,89 тыс. тонн. 
Кроме того, производство ферросилиция (в пересчете на 45%-й) снизилось на 38,9% - до 
17,76 тыс. тонн, металлического марганца - на 70,2%, до 0,75 тыс. тонн. Покровский (ранее - 
Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и МГОК, оба 
- Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-апреле 
текущего года суммарно произвели 485,55 тыс. т. марганцевого концентрата, что на 12,6% 
выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом МГОК в январе-
апреле-2020 произвел 158,61 тыс. т. концентрата (снижение на 0,4% к январю-апрелю-
2019), ПГОК - 326,94 тыс. т. (рост на 20,2%). При этом ПГОК не производил марганцевый 
агломерат, тогда как в январе-апреле 2019 года выпустил 48,72 тыс. тонн данной 
продукции. Как сообщалось, Украина по итогам 2019 г. увеличила выпуск ферросплавной 
продукции на 1% по сравнению с 2018 г. - до 1 млн 45,14 тыс. тонн. Так, в прошлом году 
выпуск силикомарганца на ЗЗФ и НЗФ снизился на 6,4% - до 804,68 тыс. тонн. При этом 
возрос суммарный выпуск ферромарганца на ЗЗФ, НЗФ и КФЗ - на 90,1%, до 151,09 тыс. 
тонн. Кроме того, производство ферросилиция (в пересчете на 45%-й) снизилось на 17,1% - 
до 62,56 тыс. тонн, металлического марганца - на 17,7%, до 6,14 тыс. тонн. НЗФ также 
увеличил выпуск других ферросплавов - на 57,2%, до 20,67 тыс. тонн. ПГОК и МГОК в 2019 
году суммарно произвели 1,687 млн тонн марганцевого концентрата, что на 10,8% выше по 
сравнению с 2018 г. При этом МГОК в прошлом году произвел 522,54 тыс. тонн концентрата 
(снижение на 8,4% по сравнению с 2018г), ПГОК - 1 млн 164,46 тыс. тонн (рост на 22,4%). 
Кроме того, ПГОК выпустил 91,08 тыс. тонн марганцевого агломерата, что меньше на 
53,7%, чем в 2018 году. ПриватБанк (Днепр) до национализации организовывал бизнес СЗФ 
(находится на НКТ) и ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа). Никопольский завод ферросплавов 
контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации 
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр). … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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МК «Азовсталь» продолжает обновлять  
доменное производство 

23.04.2020 

На меткомбинате «Азовсталь» Группы Метинвест введена в 
эксплуатацию установка вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в 
доменную печь №3. Об этом сообщает mariupolnews.com.ua 

Это позволило отказаться от использования природного газа, сократить 
потребление кокса и снизить себестоимость чугуна. Общие инвестиции в проект по трем 
доменным печам составили $23 млн. Работы по строительству установки вдувания 
пылеугольного топлива в доменную печь №3 «Азовстали» велись с марта 2018 года, летом 
2019 начаты горячие испытания. В прошедшем году также был получен сертификат 
государственной архитектурно-строительной инспекции о готовности установки к 
эксплуатации. За это время в существующем здании корпуса вдувания ПУТ установили 
необходимое технологическое и энергетическое оборудование, выполнили монтаж 
электросетей и системы автоматизации для приема и промежуточной 
пневмотранспортировки топлива в распределительно-дозировочное отделение (РДО) 
доменной печи. Генеральным подрядчиком проекта выступает «Метинвест Инжиниринг». 
Для приемки ПУТ с корпуса вдувания и его последующей транспортировки к воздушным 
фурмам печи построено новое здание РДО, в котором установили комплект необходимого 
оборудования, включая системы противопожарной защиты и контроля содержания 
кислорода в воздухе рабочей зоны. Также построены технологические коммуникации 
между корпусом вдувания ПУТ и дозировочным отделением, и между РДО и фурменной 
зоной печи. Как отметил генеральный директор меткомбината «Азовсталь» Энвер 
Цкитишвили, на предприятии продолжается реализация масштабных инвестиционных 
проектов: «Мы пошагово идем к созданию энергоэффективного и экологичного 
производства. Наше доменное производство тому доказательство. В след за четвертой 
доменной, третья печь переведена на пылеугольное топливо с герметичными установками 
и замкнутым циклом циркуляции топлива. Теперь эти домны работают с соблюдением 
передовых стандартов экологической и промышленной безопасности»…. 

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

 
Акционеры ЧАО "Донецкий металлургический завод" обновили  

НС компании и сменили председателя 
27.04.2020 

Акционеры ЧАО "ДМЗ", находящегося на неподконтрольной Украине 
территории (НКТ), но перерегистрированного на контролируемой 
территории в Покровске, обновили наблюдательный совет (НС) компании и 
сменили его председателя.  

Как сообщается в официальной информации ДМЗ в системе НКЦБФР, кадровые 
вопросы рассмотрело общее собрание акционеров 25 апреля текущего года. Собрание, в 
частности, переизбрало на три года членами НС Игоря Надыча и Татьяну Горбачеву как 
представителей компании Fintest Trading Co Limited, уволило председателя набсовета 
Игоря Лащенко, доизбрало членом НС Валерия Куренного как представителя Fintest 
Trading Co Limited. На состоявшемся в тот же день заседании НС его председателем избран 
Надыч. Как сообщалось, ДМЗ по итогам работы в 2019 году нарастил чистую прибыль в 4,2 
раза по сравнению с предыдущим годом – до 12,756 млн грн с 3,018 млн грн, его 
непокрытый убыток на конец прошлого года составил 373,111 млн грн. До утраты 
контроля над предприятием с 17 марта 2017 года ДМЗ входил в группу "Донецксталь" и 
предоставлял услуги по сортовому и листовому перекату по давальческой схеме или 
закупая слябы и сортовую заготовку. По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, ЧАО 
"Донецксталь – металлургический завод" принадлежало 47,9882% акций ДМЗ, Fintest 
Trading Co Limited (Кипр) - 15,2172% акций завода, The Bank of New York Mellon - 8,5921%, 
Banque Pictet & Cie SA - 6,48% и физлицу-резиденту Александру Володенкову - 6,3234%. 
Вместе с тем, ЧАО "ДМЗ" в НКЦБФР сообщило о получении 23 марта 2020 года уведомления 
от НДУ, что по состоянию на 16 марта 2020 года произошли изменения в составе 
акционеров предприятия, в соответствии с которыми доля ЧАО "Донецксталь – 
металлургический завод" снизилась с 47,9882% до нуля, доля The Bank of New York Mellon 
также снизилась с 8,5921% до нуля. В свою очередь акционерами ДМЗ стали ООО 
"Финансовая компания "Композит-Факторинг", доля которой возросла с нуля до 23,9882%, 
ООО "Группа "Энерго" – доля возросла с нуля до 23,999988% и физлицо Павел Шило, доля 
возросла с нуля до 8,592094%. Уставный капитал ЧАО "ДМЗ" составляет 90 млн 560,290 
тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Сталеплавильное предприятие "Электросталь" произвел  

29 тыс. тонн непрерывнолитой заготовки 
28.04.2020 

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой 
обл.) в январе-марте текущего года произвел 29 тыс. тонн непрерывнолитой 
заготовки, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 11 тыс. тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель "Электростали", в 
марте завод выплавил 16 тыс. тонн продукции. При этом он напомнил, что с января по 
середину марта 2019 года предприятие полностью простаивало, частично возобновило 
работу с середины марта, после чего работало на треть мощности или меньше. Как 
сообщалось, в 2019 году выпуск непрерывнолитой заготовки сократился в 3,5 раза по 
сравнению с 2018 годом - до 83 тыс. тонн с 289 тыс. тонн. Донецкий металлопрокатный 
завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для 
собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить 
сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ специализируется на производстве 
и реализации металлопродукции: сортового проката, чугунных труб, конструкционных 
элементов из черных металлов, гаек и лопат. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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МК "Запорожсталь" сократил выпуск  
проката на 12,7% 

04.05.2020 

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январе-
апреле 2020 г. сократил выпуск проката на 12,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 20,1 тыс. тонн.  

Согласно пресс-релизу предприятия в понедельник, выплавка стали за четыре 
месяца года снизилась на 13,6% - до 1 млн 182,9 тыс. тонн, чугуна - на 6,3%, до 1 млн 403,4 
тыс. тонн. В апреле произведено 277,5 тыс. тонн чугуна, 223,3 тыс. тонн стали, 222,2 тыс. 
тонн проката. "Снижение производства в апреле 2020 г. связано с комплексом капитальных 
ремонтов доменных печей № 2 и № 5, а также с учетом портфеля заказов и конъюнктуры 
рынка", - поясняется в пресс-релизе. Как сообщалось, МК "Запорожсталь" в 2019 году 
сократил выпуск проката на 5,3% по сравнению с 2018 годом - до 3 млн 348,7 тыс. тонн, 
стали - на 2,5%, до 4 млн 4,5 тыс. тонн, чугуна - на 0,6%, до 4 млн 360,8 тыс. тонн. Согласно 
отчету предприятия, обнародованному в четверг, отрицательный финансовый результат 
до налогообложения в 2019 году составил 4 млрд 493,993 млн грн, тогда как доналоговая 
прибыль в 20ё18 году составляла 6 млрд 27,702 млн грн. При этом консолидированный 
чистый доход сократился на 21,5% - до 46 млрд 211,742 млн грн. Нераспределенная 
прибыль к концу прошлого года составила 18 млрд 998,327 млн грн. Вместе с тем, без учета 
ассоциированных и дочерних предприятий непосредственно меткомбинат завершил 2019 
год с чистым убытком 4 млрд 332,802 млн грн против чистой прибыли в 2018 году в 
размере 4 млрд 719,209 млн грн. При этом чистый доход предприятия за отчетный период 
снизился на 21,4%, до 46 млрд 493,395 млн грн. МК "Запорожсталь" – одно из наиболее 
крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким 
спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. 
Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, 
холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также 
стальная лента, черная жесть, гнутый профиль. Основными потребителями продукции 
являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, 
сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ММК имени Ильича повышает  

качество стали 
07.05.2020 

Мариупольский меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест 
приобрел машину итальянской фирмы Danieli для удаления вредных 
примесей из чугуна перед заливкой его в миксер.  

Она позволяет повысить качество металла и увеличить производительность стали. 
Инвестиции составили 9,2 млн грн. У ильичевских сталеплавильщиков появилась новая 
итальянская машина для скачивания шлака из чугуновозных ковшей перед сливом 
металла в миксер. В процессе также удаляются вредные примеси, влияющие на качество 
производимой стали. Новое оборудование заменило две старые механические установки. 
Итальянское оборудование представляет собой стационарную конструкцию, которая 
состоит из трех основных частей – механизма скачивания, гидропривода и 
электрооборудования. Входящая в состав механизма скачивания стрела со скребком может 
передвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях, собирая тонкий слой 
раскаленного шлака с жидкого чугуна. Как рассказали специалисты меткомбината, с 
использованием нового оборудования в сталеплавильный агрегат попадает минимальное 
количество примесей, которые оказывают негативное влияние не только на химический 
состав металла в миксере, но и на футеровку. Генеральный директор меткомбината имени 
Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко отметил, что комбинат непрерывно 
совершенствует качество выпускаемой металлопродукции, внедряя новые технологии и 
заменяя оборудование: «Мы продолжаем модернизировать оборудование всех уровней, 
увеличивая его эффективность и улучшая качество металла. Только так мы можем не 
просто удержать свои позиции, но и расширять рынок сбыта». Ранее сообщалось, что в 
теплосиловом цехе металлургического комбината им. Ильича началась замена устаревшего 
оборудования, что позволит комбинату экономить до 13 млн грн в год счет повышения на 
20% энергоэффективности компрессорного оборудования.  

Читать полностью >>> 
По материалам mrpl.city 

 
ДМЗ Ярославского продолжает простаивать  

и проводит реконструкцию 
21.05.2020 

ЧАО "Днепровский металлургический завод", входящее в DCH Steel 
группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, в настоящее время 
продолжает простаивать и продолжает реконструкцию. 

Завод проводит открытый конкурентный отбор на право проведения работ по 
демонтажу выведенных из эксплуатации объектов (сооружения, металлоконструкции, 
оборудование, трубопроводы). Срок проведения работ - в течение 2020 года, срок подачи 
заявок на участие в конкурсе - до 3 июня текущего года. ДМЗ заявил об изменении режима 
работы с 5 октября 2019 г. в связи с масштабной модернизацией производства. При этом 
были остановлены доменное и сталелитейное производства, в том числе из-за негативной 
конъюнктуры на рынках металлопродукции. В настоящее время предприятие простаивает, 
в то время как в январе-апреле 2019 г. было произведено 184 тыс. т. проката, выплавлено 
226 тыс. тонн стали, 216 тыс. тонн чугуна. ДМЗ завершил 2019 год с чистым убытком в 
размере 1 млрд 284,378 млн грн, тогда как в 2018 г. получил чистую прибыль 2 млрд 
946,457 млн грн. Для предотвращения банкротства предприятия его акционеры намерены 
ввести процедуру санации. Группа DCH Ярославского 1 марта 2018 г. подписала договор о 
покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение осуществлено 
путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% 
акций ЧАО "Евраз-ДМЗ". Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и 
изделий из них. Уставный капитал ЧАО – 574,994 млн грн. По данным НДУ на IV квартал 
2019 года, в собственности Drampisco Limited (Кипр) находится 97,7346% акций ДМЗ. 

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

 
МЗ "Днепроспецсталь" сохранил выпуск готового проката на уровне  

аналогичного периода прошлого года – 46,6 тыс. тонн 
22.05.2020 

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в 
январе-апреле текущего года сохранил выпуск готового проката на уровне 
аналогичного периода прошлого года – 46,6 тыс. тонн.  

Как сообщили на предприятии, выплавка стали за этот период снизилась на 7% - до 
67,3 тыс. тонн. В апреле выплавлено около 19 тыс. тонн стали, произведено около 11 тыс. 
тонн проката. Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2019 году снизила выпуск готового 
проката на 6,4% по сравнению с предыдущим годом – до 152,212 тыс. тонн, стали – на 
11,2%, до 219,308 тыс. тонн. "Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель 
сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, 
инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из 
жаропрочных сплавов на основе никеля. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 МОЛІБДЕНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

На Днепропетровщине продают месторождение  
молибдена за 2 миллиона 

28.04.2020 

Госгеонедр выставила на повторный электронный аукцион 
спецразрешение на геологическое изучение и разработку молибденовых 
руд в Криворожском районе Днепропетровской области.  

Как сообщает пресс-служба Госгеонедр, площадь выставляемого на продажу участка 
составляет 174,3 га. "Основным полезным компонентом руд участка является молибден. 
Кроме молибдена, четко фиксируется повышенное содержание сопутствующих полезных 
компонентов: меди, висмута, вольфрама, рения, золота, серебра и других компонентов", – 
пояснили в ведомстве. Начальная стоимость лота составляет 2,2 миллиона гривен с учетом 
50%-ной скидки от его первоначальной цены. В целом Госгеонедр намеревается продать 
четыре объекта – в Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Сумской областях. 
Торги запланированы на 20 мая. Лоты уже опубликовано в системе электронных 
аукционов "ProZorro Продажи". Молибден используют для получения жаростойкой стали и 
высокопрочных сплавов, а также в самолетостроении, медицине, в ядерной, химической и 
нефтяной промышленности, электронике, термотехнике и для изготовления удобрений. 

Читать полностью >>> 
По материалам dnepr.news 
 

 
 ЛІТІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Госгеонедра «отжали» месторождение лития по  

просроченным советским документам 
22.04.2020 

Кассационный административный суд Верховного суда удовлетворил 
иск заместителя генпрокурора и признал незаконным выдачу ООО «Петро-
Консалтинг» спецразрешения на пользование Шевченковским 
месторождением литиевых руд в Донецкой области.  

Государственная служба геологии и недр приказом от 9 января 2018 года решила 
предоставить «Петро-Консалтинг» специальное разрешение на добычу литиевых руд 
Шевченковского месторождения сроком на 20 лет. Разрешение было выдано в обход 
аукциона на основе апробации запасов литиевых руд месторождения в Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). В 2018 году прокуратура обратилась в 
суд с требованием отменить приказ Госгеонедр и спецразрешение «Петро-Консалтинг», 
считая, что Госгеонедра не имели оснований выдавать документы. Однако, в октябре того 
года проиграла дело в Окружном административном суде Киева, в марте 2019 года Шестой 
апелляционный админсуд оставил это решение в силе. Суды решили, что фирма получила 
специальное разрешение согласно правительственному постановлению №615, которое 
предусматривает, что заявитель без аукциона может получить право на работы на 
месторождении в случае, если за собственные средства осуществил апробацию в ГКЗ, а срок 
утвержденной информации не превышает трех лет. Не смотря на это, коллегия судей 
Верховного суда с такими выводами не согласились. Было установлено, что в 2017 году 
«Петро-Консалтинг» заключила соглашение с казенным предприятием «Южукргеология» 
по закупке услуг геолого-экономической переоценки запасов и ресурсов Шевченковского 
месторождения лития с целью их апробации в ГЗК. После этого фирма купила у Госгеонедр 
право на пользование геологическим отчетом от 1989 года о запасах лития на 
Шевченковском месторождении. Полученные данные приобщили к пакету документов на 
проведение работ на месторождении. Верховный суд подчеркивает, что полученные от 
Госгеонедр отчеты за 1989 год означало только, что фирма в случае победы на аукционе 
могла ими воспользоваться при подготовке к разведке запасов месторождения. Тем более, 
что по договору «Петро-Консалтиг» купило только право пользования информацией, а сама 
она осталась в собственности государства. В свою очередь ГКС постановил апробировать 
информацию фирмы как дополнение к своему протоколу ГКЗ СССР с 1988 года об 
утверждении запасов Шевченковского месторождения. В решении суд указал, что 
указанный протокол ГКЗ СССР от 28 октября 1988 года не может рассматриваться как 
документ, дающий право на получение специального разрешения без проведения 
аукциона, поскольку эти подсчеты были осуществлены не ООО «Петро-Консалтинг» и не за 
собственные средства фирмы. … 

Читать полностью >>> 
По материалам 368.media 

 
Millstone&Co надеется реализовать проект  

добычи лития в Украине 
12.05.2020 

Партнер инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов 
заявляет, что его компания считает перспективным проект добычи лития в 
Украине и, несмотря на бюрократические проблемы, надеется его реализовать. 

"Проект добычи лития в Украине сегодня - это "единорог" в наших украинских 
проектах! Вхождение в бизнес, связанный с литиевыми месторождениями – это вызов для 
нас. В инвестиционной программе на 2019 год у нас не было в планах добыча лития. 
Добычу газа и угля мы предусматривали, но литий - это была чистая авантюра. В 2018 году 
нас привлекали в этот проект как консультантов, а в 2019-м нам предложили этот проект 
выкупить", - рассказал Михаил Жернов в интервью Українським Новинам. По его словам, в 
Украине находится несколько разведанных еще при СССР литиевых месторождений: одно - 
на территории Донецкой области и несколько - на территории Кировоградской области. "В 
чем сложность всех этих месторождений? Во-первых, эта разведка, произведенная ещё в 
СССР. Чтобы нам дойти до начала проекта, нужно доразведать и подтвердить запасы этих 
месторождений. По нашему восточному месторождению, доразведка и оценка запасов 
займет около года. После этого мы поймем, смогут ли вообще эти руды и их запас быть 
эффективными с точки зрения строительства полноценной шахты. В Кропивницком 
сложнее - там есть 2 руды, одна из которых практически не пригодна к обогащению. Вопрос 
разведки там, в первую очередь, вопрос эффективности. К сожалению, сталкиваемся с тем, 
что, располагая огромным потенциалом, мы по факту не можем пока что реально его 
оценить. Тем не менее, наша компания приняла решение все-таки двигаться дальше - нам 
это интересно, и мы успели до кризиса получить ресурс на доразведку. Мы продолжаем 
сражаться за лицензию: если одно из месторождений не сработает, то в комплексе 
несколько будут эффективными", - отметил Михаил Жернов. Он также подчеркнул, что 
реализации проекта добычи лития сильно мешает украинская бюрократия.  "В игру 
вступают украинские бюрократические проволочки – мы ведем дискуссию с 
Государственной службой геологии и недр Украины, но пока говорим на разных языках". 
Государственная служба приняла новое постановление, которое меняет правила получения 
лицензии, соответственно, пройденный ранее "лицензионный" путь нужно проходить 
заново. Сложившаяся ситуация еще раз демонстрирует, что инвесторы, в которых так 
сильно нуждается Украина, продолжают сталкиваться с проблемой не оправданной 
бюрократии и постоянно меняющихся правил. При этом, Михаил Жернов подчеркивает, 
что его инвестиционная компания, заходя в непростой проект с литием, "понимает все 
риски, но все же верит, что достойно дойдет до момента его реализации". 

Читать полностью >>> 
По материалам ukranews.com 
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 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Николаевский глиноземный завод заявил о  

сокращении производства 
04.05.2020 

НГЗ работает на условиях толлинга (давальческое сырье с вывозом 
продукции) из-за отсутствия средств на закупку сырья, что позволило 
улучшить финансовую стабильность производственного процесса.  

Как сообщается в письме генерального директора НГЗ Виктора Кожевникова в адрес 
президента страны, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", 
производственная мощность предприятия в настоящее время составляет 1,7 млн тонн 
глинозема, для чего требуется 5 млн тонн бокситов в год. По данным топ-менеджера, 
ежемесячно для закупки глинозема необходимо $25 млн, которых у НГЗ нет, и в случае 
отмены толлинговой схемы завод станет убыточным. "B настоящее время НГЗ столкнулся с 
откровенно незаконными действиями руководства вновь созданной Черноморской 
таможни Гoстaмoжслужбы в лице его руководителя – и.о. начальника А.Шуцкого, который 
принял решения об отзыве предоставленного обществу разрешения на размещение 
товаров под таможенный режим переработки", - констатирует топ-менеджер. По его 
словам, Черноморская таможня игнорирует решения судов, которые приостанавливают 
такие действия таможни. При этом Кожевников отметил, что по состоянию на 29 апреля на 
НГЗ осталось бокситов на трое суток работы. Вместе с тем на причалах в Днепро-Бугском 
морском порту находятся 118 тыс. тонн нерастаможенных бокситов, которых хватит на 
восемь дней работы. Кроме того, на рейде ожидают выгрузки девять судов с 414 тыс. тонн 
бокситов. "Чтобы избежать существенных техногенных и экологических рисков 
(катастроф) по причине отсутствия сырья, НГЗ вынужден приступить с 20 часов 29 апреля 
2020 года к технологически управляемому процессу остановки предприятия. Производство 
глинозема будет прекращено, оборудование будет переведено в режим циркуляции. 
Следующим этапом стане6т полная остановка оборудования, восстановление и запуск в 
работу которого потребует 1-1,5 года и инвестиции в сотни миллионов долларов", - уверяет 
гендиректор. Кожевников призывает президента вмешаться в ситуацию. Как сообщалось, 
НГЗ заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной 
блокировкой Черноморской таможней в порту поступлений бокситового сырья. В пресс-
релизе компании отмечалось, что НГЗ ведет деятельность в полном соответствии с 
действующим законодательством Украины. Ввоз сырья на таможенную территорию 
Украины для переработки осуществляется без уплаты таможенных платежей, согласно 
Таможенному кодексу Украины (гл.23), так как завод предоставляет услуги по переработке 
и 100% продукции предприятия уходит за пределы страны в связи с отсутствием в Украине 
потребителей глинозема. Ранее руководитель Черноморской таможни сообщил о 
нарушениях НГЗ и сокрытии предприятием техпроцесса. В частности, в интервью "РБК-
Украина" он сообщил, что Николаевский окружной административный суд блокирует 
запрет таможни, и всячески покровительствует НГЗ. При этом уточняется, что со стороны 
НГЗ, бенефициаром которого остается российский олигарх Олег Дерипаска, происходит 
нарушение технологического процесса, бесконтрольное перемещение отходов красного 
шлама на собственные хранилища и поставки во время войны стратегического сырья 
предприятиям государства-агрессора. По его словам, на сегодня количество красного 
шлама на территории Николаевской области огромное и предприятие обязано его 
утилизировать. В связи с рядом выявленных нарушений, таможня инициирована 
аудиторскую проверку НГЗ. Также таможня обратилась с соответствующими документами 
в НАБУ, для проверки фактов, которые позволяли минимизировать платежи в бюджет на 
протяжении последних десяти лет. Если Николаевский суд продолжит блокировать 
решения Черноморской таможни, там намерены подавать апелляцию и идти в Одесский 
суд, резюмировал Щуцкий, отмечается в информации агентства. В 2017 году в результате 
сделки, одобренной правительством Украины, контроль над НГЗ приобрела швейцарская 
компания Glenсore, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков сырьевых 
товаров и редкоземельных материалов. Антимонопольный комитет Украины дал 
разрешение на проведение сделок, уточнив, что предоставил право на концентрации, в 
результате которых группа Glenсore войдет в капитал иностранных компаний "Гордал 
Холдингс А.В.В." и "Гандела Интернешнл А.В.В." (обе – Аруба), являющихся участниками 
ООО "Компания "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина" (оба - Киев), которые 
непосредственно владеют 13,96% и 86,04% долями в НГЗ соответственно. В октябре 2016 
года Украина ввела санкции против ОК "РусАл" и связанной с ней компании Judson Trading 
Limited (Кипр). Среди запретительных мер блокирования активов - временное ограничение 
права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение 
торговых операций в Украине, предотвращение выведения капитала из страны, остановка 
выполнения экономических и финобязательств. В их числе также - запрет на госзакупку 
ряда товаров и услуг, полный или частичный запрет на осуществление сделок с ценными 
бумагами с лицами, подпавшими под санкции, и запрет НБУ на осуществление ряда 
платежей. ОК "РусАл" создана в 2007 г. при слиянии алюминиевых и глиноземных активов 
ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. "РусАлу" в Украине принадлежит 
около 29% в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 68,01% акций которого 
возвращены в госсобственность. "РусАл" оспаривает возврат акций в госсобственность в 
Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. Как сообщалось, 
Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО "НГЗ", свидетельствуют данные Единого 
госреестра юрлиц. Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух 
совладельцев НГЗ – ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Украина снизила импорт алюминиевых руд  
и концентрата на 24,9% 

07.05.2020 

Украина за 4 мес. 2020 г. снизила импорт алюминиевых руд и 
концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 24,9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 228,491 тыс. тонн.  

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), 
за этот период импорт бокситов в денежном выражении сократился на 22,7% - до $53,670 
млн. Импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (68,59% поставок в денежном 
выражении), Гайаны (23,8%) и Ганы (6,35%). В январе-апреле-2020 в Польшу было 
реэкспортировано 23 тонны бокситов на $3 тыс. (все были поставлены в апреле), тогда как 
в январе-апреле-2019 поставила в Польшу 22 тонны на $1 тыс. Как сообщалось, Украина в 
2019 году снизила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) в натуральном 
выражении на 3,9% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 892,202 тыс. тонн. Импорт 
бокситов в денежном выражении возрос на 6,6% - до $220,857 млн. При этом импорт 
осуществлялся в основном из Гвинеи (53,61% поставок в денежном выражении), Гайаны 
(40,31%) и Ганы (2,4%). В прошлом году Украина поставила в Польшу 22 тонны на $1 тыс., 
тогда как в 2018 году реэкспортировано в Польшу 45 тонн бокситов на $5 тыс. Бокситы 
являются алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для получения 
глинозема, а из него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в черной 
металлургии. В Украину бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод (НГЗ), по 
заявлениям Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ) 
проданный в октябре 2017 года компании Glenсore. Из бокситов производится глинозем. 
"РусАлу" в Украине принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 
который прекратил выпуск первичного алюминия и глинозема. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua  

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Group DF звітує про зростання обсягів виробництва 

ільменітового концентрату 
23.04.2020 

Компанія «Group DF» звітує про зростання обсягів виробництва 
ільменітового концентрату і видобутку ільменітової руди підприємствами 
групи. Про це повідомляє NADRA.info 

В I кварталі 2020 року два гірничо-видобувні комбінати – ТОВ «Валки-Ільменіт» та 
ТОВ «Межиріченський ГЗК» - збільшили обсяги виробництва ільменітового концентрату 
(TiO2) на 56% (з 22,5 тис. т у I кварталі 2019 року до 35,2 тис. т в I кварталі 2020 року). 
Також у I кварталі 2020 року на 19,1% зріс видобуток ільменітової руди (з 669 тис м.3 до 
797 тис м.3.). «В І кварталі гірничо-збагачувальні комбінати повністю виконали виробничі 
плани. Це дозволило задовольнити заявки покупців як на внутрішньому, так і на зовнішніх 
ринках. Акціонер продовжує інвестувати в гірничо-добувні комбінати і це є однією з 
основних причин покращення операційної ефективності бізнесу, зростання виробничих 
показників та створення нових робочих місць. Наші підприємства продовжують 
збагачувати руду на новій власній збагачувальній фабриці, в яку було вкладено більше 7 
млн. доларів. Постійне оновлення основних фондів, купівля сучасного обладнання дозволяє 
більш ефективно управляти всім технологічним процесом та збільшувати обсяги 
виробництва основної продукції», – прокоментував Сергій Косенко, керівник компаній 
«Валки-Ільменіт» і «Міжріченский ГЗК». За даними групи, в І кварталі 2020 року комбінати 
були зосередженні на виконанні своїх зобов’язань перед українськими споживачами – 
майже 60 % продукції відвантажено державному підприємству «Сумихімпром». Також 40 % 
продукції було експортовано європейським клієнтам. Також група звітує про соціальний 
ефект від нарощування обсягів виробництва. Зокрема, середня зарплата на комбінатах 
зросла на 11% и склала 12,6 тис. грн. Зростання податкових відрахувань склало 76% (в 
бюджети різних рівнів було сплачено 25,1 млн. грн.). На початку 2019 году на 
Межирічинському ГЗК було введено в експлуатацію нову збагачувальну фабрику, яка 
здатна переробляти близько 250 тис. т чорнового концентрату на рік. Запуск нової фабрики 
дозволив титановому бізнесу Group DF знизити собівартість готової продукції, а також 
зменшити виробничі ризики (раніше збагачення руди проходило у зовнішніх підрядників). 
Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два діючих ГЗК 
(«Межиріченський ГЗК» та «Валки-Ільменіт» (обидва - Житомирська обл.) та два ГЗК, які 
будуються («Стремигородський ГЗК» (Житомирська обл.) та «Мотронівський ГЗК» 
(Дніпропетровська обл.). Максимальна проектна потужність «Межиріченського ГЗК» – 180 
тис. тонн ільменітового концентрату на рік, а «Валки-Ільменіт» – 65 тис. тонн. В Проект 
«Мотронівський ГЗК» вже вкладено понад $130 млн. Плановані проектні потужності 
підприємства оцінюються в 120 тис. тонн ільменітового концентрату, 14 тис. тонн 
цирконієвого і 20 тис. тонн рутилового концентрату. Інвестиції в Проект 
«Стремигородський ГЗК» вже перевищили 100 млн грн. На поточний момент проводяться 
проектно-розвідувальні роботи. Після завершення першого етапу проекту, проектна 
потужність комбінату складе близько 500 тис. тонн / рік ільменітового концентрату і 150-
200 тис. тонн/рік апатитового концентрату. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами NADRA.info 

 
Суд отменил решение о восстановлении  

уволенного руководства ОГХК 
30.04.2020 

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство ФГИ и отменил 
предыдущие решения от 16 апреля, которым восстановлено уволенное 
руководство АО "Объединенная горно-химическая компания".  

Как заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий 
Сенниченко, временно исполняющим обязанности председателя правления ОГХК остается 
Питер Дэвис. "Вместе с тем, доступ к сайту и к другим информационным ресурсам ОГХК, 
которые являются собственностью государства как единственного акционера компании, 
продолжает незаконно находиться под контролем сторонних частных лиц, и используется 
для информационных атак на государственные органы власти", – отмечается в сообщении. 
В связи с этим новости и другие информационные материалы о деятельности 
государственной компании и далее будут публиковаться на официальном веб-сайте Фонда 
государственного имущества. Как сообщалось, 17 апреля  Фонд госимущетсва заявил о 
попытке бывшего менеджмента ОГХК во главе с Александром Гладушко установить 
контроль над предприятием, ссылаясь на незаконное постановление Хозяйственного суда 
города Киева, который отменил приказ ФГИ от 19 марта о смене руководства ОГКХ и 
восстановил прежнее правление. Напомним, в феврале Кабмин согласовал назначение 
Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "ОГХК", 
Отметим, ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого 
переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) 
и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), продолжает 
инвестировать в ИГОК, закупив погрузчик Hitachi. Как сообщается в пресс-релизе компании 
в Facebook, на ИГОКе расширяются возможности производства. "Hitachi - идеальное 
решение для удовлетворения потребностей предприятия. Новый модуль Hitachi ZW310-5A 
дополняет линейку японской спецтехники на филиале "ИГОК". Фронтальный погрузчик 
работает на погрузочно-разгрузочной базе", - констатируется в пресс-релизе. При этом 
уточняется, что погрузчик, в частности, отличается повышенной производительностью. 
Среди основных преимуществ: способность перемещать за рабочую смену от 450 до 500 
тонн ильменитового концентрата. Ранее сообщалось, что с ноября 2018 года на ИГОКе 
эффективно работает погрузчик Hitachi ZW310-5B. Поэтому было решение приобрести еще 
одну единицу данной техники, стоимость которой - почти 7 млн грн. Новая спецтехника 
оптимизирует работу парка погрузчиков. Теперь один Hitachi грузит строительный песок - 
новую для филиала "ИГОК" продукцию, другой - ильменит. ГП "Объединенная горно-
химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 г., когда 
правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных 
комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 
декабря 2016 г. ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО. 
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, 
Турция, а также США и страны Африки. Уставный капитал ЧАО "ОГХК" – 1,94 млрд грн. 
Правительство в августе 2016 отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации 
в 2017 г. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже 
приватизацию перенесли еще раз. Готовить к приватизации будет "BDO корпоративные 
финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. 

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

 

 

http://www.fixygen.ua/news/20200504/nikolaevskij.html
http://www.fixygen.ua/news/20200507/ukraina-snizila-1.html
https://www.facebook.com/ukrnadra.info/
http://www.fixygen.ua/news/20200425/oghk-prodolzhaet.html
http://www.fixygen.ua/news/20200425/oghk-prodolzhaet.html
http://www.fixygen.ua/news/20200425/oghk-prodolzhaet.html
http://www.fixygen.ua/news/20200425/oghk-prodolzhaet.html
https://biz.censor.net.ua/news/3192776/sud_otmenil_reshenie_o_vosstanovlenii_uvolennogo_rukovodstva_oghk
https://zeppelin.ua/
http://www.rada.com.ua/rus/catalog/7848/
http://groupdf.com/
http://umcc.com.ua/


 

27 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Співпраця: (044) 235-51-1          1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

В российской титановой компании с активами в Украине  
уволилось руководство 

07.05.2020 

В крупнейшем в мире производителе металлического титана — 
российской корпорации ВСМПО-Ависма — произошла смена 
руководства. Об этом сообщает портал ukrrudprom.com 

“Михаил Воеводин, занимавший должность генерального директора с июля 2009 
года, принял решение покинуть корпорацию ВСМПО-Ависма, чтобы сосредоточиться на 
личных проектах”, — говорится в сообщении компании, со ссылкой на решение совета 
директоров. Отметим, что менее месяца назад компания объявила о продлении 
полномочий Воеводина до 2023 года. Российски СМИ уточняют, что вместе с Воеводиным 
компанию покинули главный бухгалтер Дмитрий Санников и директор по управлению 
персоналом Владимир Карагодин. Столь масштабную ротацию топ-менеджмента 
объясняют кризисом в компании. Исполнять обязанности гендиректора с 7 мая будет его 
заместитель по развитию бизнеса Максим Кузюк. ВСМПО-Ависма входит в российскую 
оборонную госкорпорацию Ростех, является поставщиком титановых компонентов для 
крупнейших мировых производителей самолетов Boeing и Airbus, а также владеет двумя 
активами в Украине. В частности, она напрямую владеет долей в производителе титановых 
труб ВСМПО Титан Украина (Никополь, Днепропетровская обл.). Через кипрскую компанию 
ЛИМПИЕЗА ЛИМИТЕД контролирует Демуринский ГОК (Днепропетровская обл.), который 
занимается добычей титанового сырья — ильменита. В официальных реестрах указано, что 
бенефициар обоих предприятий — россиянин Михаил Шелков. Он является основным 
акционером и заместителем председателя совета директоров ВСМПО-Ависма. 
Контрольный пакет (50% плюс одна акция) ВСМПО-Ависма принадлежит менеджменту 
корпорации, блокпакет (25% плюс одна акция) — Ростеху. 17 апреля компания сообщила, 
что на фоне пандемии коронавируса и сокращения авиаперевозок основные потребители 
практически остановили производство. Из-за этого корпорация сократила план по 
производству товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, 
титана губчатого — с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Кроме того, ВСМПО-Ависма сократила 
все непроизводственные расходы, перенесла инвестиционные проекты и привела фонд 
оплаты труда в соответствие с актуальной производственной программой. В середине 
апреля в интервью корпоративной газете Воеводин заявил о негативном влиянии 
пандемии COVID-19 на мировую авиационную индустрию. “Проблема не только в том, что 
сейчас никто не летает, а еще и в том, что авиакомпании ничего не зарабатывают. И после 
окончания пандемии у немногих из них будут средства на заказы новых самолетов”, — 
сказал тогда экс-топ-менеджер российской компании. Он предположил, что “затягивать 
пояса” придется не только в 2021 году, но и в ближайшие два-три года. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
Украина увеличила экспорт титаносодержащих  

руд и концентрата на 17,6% 
07.05.2020 

Украина за 4 мес. 2020 г. увеличила экспорт титаносодержащих руд и 
концентрата в натуральном выражении на 17,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 211,490 тыс. тонн.  

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), 
за четыре месяца 2020 года экспорт титаносодержащих руд и концентрата в денежном 
выражении возрос на 8,2% - до $48,722 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в 
Египет (19,15% поставок в денежном выражении), РФ (17,38%) и Мексику (14,92%). 
Украина импортировала в указанный период из Сенегала 258 тонн титаносодержащих руд 
на сумму $181 тыс. (в январе-апреле-2019 – 182 тонны руды из Сенегала на $129 тыс.). Как 
сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт титаносодержащих руд и концентрата 
в натуральном выражении на 3,6% по сравнению с 2018 годом - до 620,905 тыс. тонн, в 
денежном выражении экспорт возрос на 23% - до $154,624 млн. При этом основной экспорт 
осуществлялся в Чехию (19,16% поставок в денежном выражении), Египет (16,48%) и РФ 
(15,61%). Кроме того, Украина в прошлом году импортировала 791 тонну руды из Сенегала 
(99,82%) и Вьетнама на $556 тыс., тогда как в 2018 году ввезла 15,874 тыс. тонн из Сенегала 
и Мозамбика на сумму $3,142 млн. В Украине в настоящее время титаносодержащие руды 
добывают в основном в ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в 
управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, 
Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, 
Житомирская обл.), а также на ООО "Междуреченский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба 
ООО - Иршанск Житомирской обл.). Кроме того, производственно-коммерческая фирма 
"Велта" (Днепр) построила ГОК на Бирзуловском месторождении мощностью 240 тыс. тонн 
ильменитового концентрата в год. Холдинговая компания Velta Group Global Ltd. 
зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua  

 
Фирма "Велта" получила акт горного отвода для начала  

разработки месторождения титановых руд 
07.05.2020 

ПКФ "Велта" получила акт горного отвода, который свидетельствует о 
праве компании на пользование недрами в пределах Лекаревского 
месторождения титановых руд в Кировоградской области.  

Как сообщается в пресс-релизе компании, таким образом, невзирая на пандемию 
COVID-19, процесс запуска нового украинского титанового актива продолжается. При этом 
уточняется, что Государственная служба Украины по вопросам труда выдала ПКФ "Велта" 
акт горного отвода на участок размером 313 га. Срок действия документа – 19 лет с 
возможной пролонгацией. "Безусловно, кризис корректирует планы открытия новых 
добычных, и не только, предприятий в мире. Но "Велта" продолжает двигаться к запуску 
нового титанового актива. При благоприятных условиях планируем начать строительство 
на Лекаревском месторождении летом этого года", - прокомментировал ситуацию 
генеральный директор компании Андрей Бродский, слова которого приводятся в пресс-
релизе. Как сообщает пресс-служба, следующий шаг к открытию горно-обогатительного 
комплекса - получение в пользование земельных участков в рамках горного отвода. В 
планах - провести процедуру установления сервитутов. Пресс-служба напоминает, что 
"Велта" одна из первых в Украине использовала этот новый государственный сервис и 
сэкономила один год на оформлении земельного участка в 28 га для Бирзуловского ГОКа. 
Согласно справке к пресс-релизу, Лекаревское месторождение титановых руд 
(Новомиргородский р-) расположено в 6 км от уже работающего Бирзуловского горно-
обогатительного комплекса ПКФ "Велта". Номинальная мощность Лекаревского ГОКа 
планируется на уровне 120 тыс. тонн ильменита в год. После запуска нового комплекса 
"Велта" увеличит собственные мощности до 390 тыс. тонн титанового сырья в год, а также 
создаст до 390 рабочих мест. Капинвестиции в новый актив планируются на уровне $30 
млн. ООО "ПКФ Велта" с 2012 года ведет добычу и переработку титанового сырья в 
Кировоградской области на Бирзуловском месторождении. Кроме того, владеет лицензией 
на промышленную разработку Лекаревского месторождения-аналога. С 2012 по 2019 гг. 
"Велта" добыла 1 млн тонн ильменита. Общее количество созданных рабочих мест - более 
500. "Велта" является основателем исследовательского центра Velta RD Titan, где ведутся 
работы над созданием новых методов переработки титанового сырья. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua  

Сотрудники ЗТМК обратились к Шмыгалю из-за  
действий чиновников ФГИ 

21.05.2020 

Профсоюз "ЗТМК" обратился к премьер-министру Украины и 
председателю ФГИ с требованием повлиять на ситуацию вокруг предприятия, 
связанную с попытками непрозрачной смены руководства ЗТМК. 

"ООО "ЗТМК" находится в эпицентре конфликта, инициаторами которого являются 
отдельные чиновники Фонда госимущества, реализующие непрозрачный план по смене 
руководства нашего предприятия. Происходит это с явными признаками грубого 
нарушения действующего законодательства, в закрытом режиме, без предъявления каких-
либо аргументов и планов дальнейшего развития комбината. Просим обратить особое 
внимание на ситуацию, которая возникла вокруг ООО "ЗТМК", которая, по нашему мнению, 
рискует закончиться полной остановкой предприятия, лишением работы 3 500 человек и 
потерей для Украины уникального экспортно-ориентированного предприятия", - 
говорится в обращении. В письме также сообщается, что 30 апреля и 12 мая 2020 года 
чиновники ФГИУ предприняли попытки провести экстренное собрание акционеров ООО 
"ЗТМК" с целью назначить нового генерального директора предприятия. Трудовой 
коллектив ЗТМК в своем заявлении обращает внимание Дениса Шмыгаля, что действия 
чиновников ФГИУ ущемляют права частного акционера ООО "ЗТМК", благодаря которому в 
сложные годы предприятие работало и развивалось. "Мы понимаем, что игнорирование 
позиции владельца 49% акций ООО "ЗТМК" неминуемо приведет к острому конфликту 
вокруг предприятия. Стоит ли говорить, что в ситуации противостояния ни одно 
предприятие не может нормально работать и развиваться", - говорится в заявлении. 
Профсоюз требует от государства, как собственника 51% доли в акционерном капитале 
общества, прозрачной стратегии относительно комбината. "Только конструктивный 
диалог двух акционеров ЗТМК, при непосредственном участии трудового коллектива, 
позволит избежать социальной напряженности на предприятии, обеспечит надежную 
бесперебойную работу предприятия. Если попытки изменения менеджмента завода будут 
проходить в том же ключе, и конфронтация будет нарастать, профсоюз готов вывести 
трудящихся на забастовку", - говорится в обращении. В обращении отмечается, что 
назначение за закрытыми дверями нового руководства, не имеющего стратегии развития 
предприятия, будет воспринято трудовым коллективом как действие, направленное на 
уничтожение завода. Профсоюз предприятия убежден, любая дискуссия о новом 
руководстве со стороны любого из акционеров ООО "ЗТМК" должна происходить 
исключительно при соблюдении открытости и прозрачности процесса принятия решений, 
соблюдении закона, а также учета интересов обоих акционеров и достижения 
компромиссов между ними по спорным вопросам. "При этом любой кандидат на должность 
директора обязан иметь опыт управления крупными промышленными объектами, иметь 
понимание специфики работы титановой отрасли и должен предъявить 
профессиональную стратегию работы и развития предприятия", - отмечается в письме. 
Профсоюзный комитет и трудовой коллектив ЗТМК также выразил доверие генеральному 
директору ЗТМК Владимиру Сиваку, обращая внимание, что попытка незаконных кадровых 
ротаций носит признаки возможной коррупции, в связи с чем готовит обращение в САП и 
Офис Генерального прокурора с целью провести расследование по наличию 
коррупционной заинтересованности отдельных чиновников ФГИУ в назначениях, которые 
готовятся. Напомним, ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель губчатого 
титана. Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, 
титановых слитков, слябов и легированных сплавов. 49% акций ООО "ЗТМК" владеет 
компания "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), входящая в Group DF бизнесмена Дмитрия 
Фирташа, 51% в уставном капитале Общества находится в собственности государства, от 
имени которого действует Фонд государственного имущества Украины. 
 

Читать полностью >>> 
По материалам rbc.ua 

Читайте также: Зачем чиновники ФГИ включили 
турборежим в деле «ЗТМК»? >>> 
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Дружківський завод метвиробів у 2019 році  
скоротив чистий дохід на 50% 

27.04.2020 

ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» (Донецька обл.) у 
2019 році скоротив чистий дохід на 50,1% порівняно з 2018 р. – до 318,7 млн 
грн. Про це йдеться в повідомленні на сайті підприємства. 

Завод завершив минулий рік з чистим збитком у розмірі 31,5 млн грн. У 2018 році 
підприємство отримало 55,6 млн грн чистого прибутку. На кінець 2019 року сукупна 
вартість укладених та невиконаних договорів на поставку продукції заводу становить 
$235,7 тис. Кінцеві терміни їх виконання, зазначені в договорах – 31 грудня 2020-2024 
років. Нерозподілений прибуток заводу до кінця року становив 354,2 млн грн. 
«Дружківський завод металевих виробів» спеціалізується на виробництві болтів, гайок, 
заклепок для загального машинобудування, кріплення для верхньої будови залізничної 
колії, високоміцного кріплення для будівельних і мостових конструкцій згідно з 
нормативною документацією. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
Кременчугский завод металлических изделий  

нарастил чистую прибыль на 85% 
28.04.2020 

ПАО "Кременчугский завод металлических изделий" (Полтавская 
обл.) по итогам 2019 года нарастил чистую прибыль на 85% по сравнению с 
предыдущим годом – до 771 тыс. грн с 417 тыс. грн.  

Согласно годовому отчету предприятия, чистый доход возрос на 33,1%, до 36,223 
млн грн. Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 5,028 млн грн. 
Кременчугский завод металлических изделий создан в 1994 году на базе государственного 
предприятия "Кременчугский завод спецметаллоконструкций и изделий связи" путем его 
корпоратизации. В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) приобрел 
Кременчугский завод металлических изделий. По данным НДУ на четвертый квартал 2019 
года, компании AS Skinest Finants (Эстония), являющейся акционером КВСЗ, принадлежит 
75% ПАО "Кременчугский завод металлических изделий". Уставный капитал ПАО 
составляет 1067,2 тыс. грн, номинал акции - 0,05 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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 ТРУБИ 
 

 
 

Украина полностью исчерпала квоту на поставки в Евросоюз 
бесшовных труб из нержавеющей стали 

28.04.2020 

Украинские металлургические компании полностью исчерпали 
индивидуальную тарифную квоту на беспошлинные поставки в ЕС труб 
бесшовных из нержавеющей стали (группа 22). 

По состоянию на 27 апреля 2020 г., при пройденной части второго периода в 82,51%, 
наименьший расход квоты наблюдается в группе 17 (уголки и профили из железа и 
нелегированной стали) с уровнем использования 35,08%. Что касается группы 20 (трубы 
газопроводные), относительно которой Украина является участником глобальной 
тарифной квоты, то, по состоянию на 27 апреля 2020 г. (29,35% продолжительности 
текущего квартала), ее степень использования составляет 55,55%. В то же время, сообщает 
“Укрметаллургпром”, в каждой из 11 категорий, по которым Украина получила 
индивидуальную квоту, насчитывается еще от 2 до 6 стран, также обладающих 
индивидуальными тарифными квотами и имеющими возможность, в случае их исчерпания, 
осуществлять в завершающем квартале второго периода поставки в счет квартальной 
глобальной тарифной квоты. По состоянию на 27 апреля 2020 г., исчерпаны квоты по 
следующим категориям: группа 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали): 
исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Индии; группа 17 (уголки 
и профили из железа и нелегированной стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота 
второго периода для Южной Кореи; группа 21 (профиль полый): исчерпаны 
индивидуальные тарифные квоты второго периода для Турции и России; группа 22 
(бесшовные трубы из нержавеющей стали): исчерпана глобальная тарифная квота шестого 
квартала, а также индивидуальные тарифные квоты второго периода для Индии, Южной 
Кореи, Японии, КНР и Украины; группа 24 (прочие бесшовные трубы): исчерпана 
индивидуальная тарифная квота второго периода для США; группа 28 (проволока 
нелегированная): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Турции. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52%  

на импорт ряда стальных труб из Китая 
22.05.2020 

МКМТ приняла решение о введении окончательных антидемпинго-
вых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных 
бесшовных горячедеформированных труб из Китая. 

Как сообщается в пресс-релизе Министерства развития экономики, торговли и 
сельского хозяйства Украины, такое решение МКМТ приняла на своем заседании. При этом 
уточняется, что только для двух групп компаний устанавливается нулевая пошлина на 
отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине, либо 
имеют очень незначительные объемы производства. Кроме того, определена 
предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% относительно импорта в 
Украину стальных креплений происхождением из КНР. Продлено действие 
антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий из черных 
металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой 
(нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китайской 
Народной Республики в связи с истечением срока их применения. По результатам 
рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта 
в Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта, 
комиссия определила начать расследование. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" 
в пресс-службе компании "Интерпайп", Украина защитила свой рынок от 
недобросовестного импорта труб из Китая, акцентировав внимание на том, что МКМТ при 
Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в пятницу 
приняла важное решение по защите украинского производителя от недобросовестного 
импорта из Китая. "Мы приветствуем это решение. Сложно найти в мире большой рынок, 
где не были бы введены пошлины против украинской продукции. И мы рады, что Украина 
начинает применять опыт других развитых стран для роста собственной экономики. 
Сегодня пошлины введены против китайских производителей, которые наиболее 
агрессивно демпингуют. Тем не менее, украинский рынок остается открытым для других 
производителей, в том числе из ЕС", - прокомментировал ситуацию директор по финансам 
и экономике "Интерпайп" Денис Морозов. Как сообщалось, антидемпинговое 
расследование было возбуждено МКМТ по жалобе национального производителя труб 
"Интерпайп Нико тьюб" (Никополь Днепропетровской обл.), его проведение поручено 
Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ), позднее 
трансформированному в Министерство развития экономики, торговли и сельского 
хозяйства Украины. Решение МКМТ от 14 мая 2019 года вступило в силу с 18 мая 2019 года. 
Как поясняло ранее министерство, национальный производитель обратился в МЭРТ с 
жалобой, утверждая, что в 2015-2018 годах цены импорта стальных бесшовных 
горячедеформированных труб из КНР были ниже цен на подобный товар отечественного 
производителя, а в 2018 году - ниже себестоимости товара отечественного производителя. 
По его данным, рост импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая 
по итогам 2018 года составил 356% по сравнению с 2015 годом. "Комиссия установила, что 
национальный производитель привел достаточно доказательств, на основании которых 
можно считать, что импорт в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб 
происхождением из КНР мог осуществляться по демпинговым ценам", – констатировало 
МЭРТ. "Интерпайп Нико Тьюб" – один из крупнейших производителей бесшовных труб для 
нефтегазовой отрасли, труб специального назначения для машиностроения и 
энергетической отрасли, а также труб общего назначения для применения в других 
промышленных областях. Производственная мощность предприятия - более 600 тыс. тонн 
труб в год. "Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных 
труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть 
торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной 
Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. тонн готовой продукции, 
в том числе 203 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под 
брендом KLW. В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания 
перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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ОПЗ начал процесс урегулирования долга  
перед "Нафтогазом", – глава ФГИ 

24.04.2020 

ФГИ обратился к НАК "Нафтогаз Украины" по поводу формирования 
рабочей группы, чтобы зафиксировать уровень долга и урегулировать 
отношения, уже создана трехстороння рабочая группа. 

"Начали формализованный трехсторонний процесс по урегулированию отношений. 
Рабочая группа из представителей "Нафтогаза", ОПЗ, Фонда госимущества и советников 
создана, чтобы на рабочем технологическом уровне сделать эти сверки, зафиксировать, кто 
кому сколько должен, и открыть дорогу для прямой поставки газа", – сообщил глава ФГИ 
Дмитрий Сенниченко. В последнее время ОПЗ вынужден работать по давальческому 
контракту из-за наличия долга Ostchem Дмитрия Фирташа и НАК "Нафтогаз Украины". По 
мнению Сенниченко, ситуация, когда между двумя государственными компаниями – ОПЗ и 
НАК – существуют двусторонние судебные споры, начисляется пеня, которая одним судом 
признается, а другим – нет, является нелепостью. В случае позитивного решения долговой 
проблемы с "Нафтогазом" у ОПЗ возникнет также вопрос оборотных средств на закупку 
газа, так как средства, которые завод получает от давальческого контракта, он "почти в 
ноль" тратит на свою операционную деятельность. "Но в ОПЗ история с выплаченными 
заранее налогами в эквиваленте примерно $15 млн, которые были взяты у этого завода 
после Революции достоинства. Если государство вернет хотя бы часть уплаченных наперед 
налогов предприятию и мы урегулируем вопрос задолженности по НАК, то ОПЗ сможет 
покупать газ, перерабатывать, продавать продукцию, и это увеличит стоимость самого 
актива", – подчеркнул Сенниченко. Отметим, ФГИ заплатил советнику по приватизации 
"ОПЗ" – консорциуму во главе с Pericles Global Advisory в составе White & Case LLP, Kinstellar, 
KPMG Ukraine и SARS Сapital – за осуществленные первый и второй этапы работы. 
Программа действий на ОПЗ в настоящее время такова: в сотрудничестве с советником 
завершить аудит предприятия; навести порядок, провести модернизацию второй колонны; 
осуществить централизацию закупок и повысить операционную эффективность.  

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

 
АО "Днепроазот" Коломойского сменил убыток  

прибылью в 270 миллионов 
04.05.2020 

АО "Днепроазот" по итогам 2019 года получило 273,53 млн грн чистой 
прибыли против 767,91 млн грн чистого убытка годом ранее. Об этом 
свидетельствуют данные в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Чистый доход предприятия в прошлом году вырос на 78% – до 7 млрд грн, валовая 
прибыль увеличилась на 58,6% и составила 1,09 млрд грн. Согласно данным в системе 
НКЦБФР, 2019 году "Днипроазот" выпустил 734,22 тыс. тонн карбамида (на сумму 4,25 
млрд грн) и 52,02 тыс. тонн аммиака жидкого технического (на сумму 412,84 млн грн). 
Объем реализации в свою очередь составил 749,54 тыс. тонн (на 5,21 млрд грн) и 55,52 тыс. 
тонн (на 426,7 млн грн) соответственно. Как сообщалось, "Днепразот" в 2019 году начал 
закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи". По данным СМИ, перед этим компания 
"Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта". До 
этого основным поставщиком газа для "ДнепрАзота" после прекращения аренды его 
аммиачного цеха "Укрнафтой" было ЧАО "Укрнефтебурение", управление которым 
осуществляет группа "Приват". АО "Днепразот" входит в структуру группы "Приват" Игоря 
Коломойского. Напомним, с 1 апреля 2018 года "Укрнафта" прекратила поставки газа 
собственной добычи на давальческих условиях для переработки на ПАО "Днепроазот". 
Ранее "Укрнафта" арендовала мощности ПАО "Днипроазот" для переработки собственного 
газа в минеральные удобрения. Произведенный таким образом аммиак "Укрнафта" 
продавала тому же "Днипроазоту". По расчетам отраслевого издания еnkorr, из-за работы 
по такой схеме "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд грн. 

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

 
 ХЛОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Підприємство Коломойского остаточно монополізувало  

очистку питної води в Україні 
12.05.2020 

Ще у 2018-ому хімічне підприємство “Дніпроазот” з орбіти олігарха 
Ігоря Коломойського, оголосило про зупинку виробництва рідкого хлору. Про 
це пише Валерія Іванова на bihus.info 

Цей реагент використовується усіма водоканалами для очистки питної води, а 
“Дніпроазот” – єдиний в країні його виробник. Через це країна опинилася на порозі 
екологічної катастрофи, адже без знезараження води її просто неможливо вживати. 
Проблему тоді вирішували на рівні Уряду та Ради національної безпеки. Період зупинки 
виробництва рідкого хлору тоді вдалося “закрити” завдяки в тому числі і Аульській 
хлорпереливній станції. Це єдине в країні підприємство, яке займається транспортуванням 
реагенту і має необхідне обладнання для його переливання. Коли “Дніпроазот” зупинив 
виробництво рідкого хлору, його зуміли імпортувати і завдяки станції тимчасово 
забезпечувати водоканали. В результаті, “Дніпроазот” таки відновив виробництво рідкого 
хлору, але вже з новими, суттєво вищими цінами на реагент.  Після запуску “Дніпроазот” 
підняв  ціни на рідкий хлор з менше ніж 7 тис. грн, до 36 тис. грн за тонну (на деяких 
закупівлях ціна сягала і 50 тис. грн за тонну). Ці гроші включені у платіжки за воду, а отже 
українці вже переплатили підприємству олігарха сотні мільйонів гривень. Але за майже 2 
роки з часу зупинки “Дніпроазоту” і підвищення цін АМКУ так і не спромігся винести 
рішення щодо зловживання монополіста. За словами директора Департаменту досліджень і 
розслідувань ринків виробничої сфери Ігоря Кустовського, розслідування проводять за 
двома фактами: завищення цін, які було б неможливо встановити у разі вільного ринку та 
зупинки виробництва. Але поки, за словами очільника департаменту, подання готове на 
приблизно на 70%. Крім того, у липні 2018-го Служба безпеки України  повідомила про 
початок перевірки посадових осіб ПАТ “Дніпроазот” у зв’язку з тим, що їхні дії створили 
передумови для загрози здоров’ю людей, та поширення епідемій. Але жодного натяку на 
слідчі дії або на результати розслідування вищезгаданих фактів так нічого і не відомо. Втім, 
за ці два роки сталося ще дещо. У 2019 році Дніпропетровська обласна рада виставила 
Аульську станцію – те саме стратегічне підприємство, яке фактично врятувало країну від 
зупинки подачі питної води – на приватизацію і продала його за трохи більше 30 мільйонів 
гривень.  Викупила станцію маловідома фірма “Агенція “Мега плюс”, яка належить  Андрію 
Житнікову. Чоловік, який проживає у звичайній багатоповерхівці в Дніпрі, коментувати 
купівлю відмовився. Натомість його дружина повідомила,  що на її чоловіка просто 
“повісили” цей об’єкт. Журналістам вдалося встановити, що до купівлі стратегічного 
підприємства, Житніков працював у фірмах “Приват Холдінг”, яка належала Ігорю 
Коломойському, та у компанії “Енергоальянс”, яка належала одному з менеджерів олігарха. 
Це може означати, що станція була викуплена в інтересах саме “Дніпроазоту” – для 
встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні.  

Читати повністю >>>                                                                                          © Валерія Іванова 

За матеріалами bihus.info 

https://ukrrudprom.com/news/Ukraina_polnostyu_ischerpala_kvotu_na_postavki_v_Evrosoyuz_bessh.html
https://interfax.com.ua/news/economic/664091.html
https://biz.censor.net.ua/news/3190645/fond_gosimuschestva_vpervye_v_istorii_zaplatil_sovetniku_po_privatizatsii
https://biz.censor.net.ua/news/3190645/fond_gosimuschestva_vpervye_v_istorii_zaplatil_sovetniku_po_privatizatsii
https://biz.censor.net.ua/news/3190645/fond_gosimuschestva_vpervye_v_istorii_zaplatil_sovetniku_po_privatizatsii
https://biz.censor.net.ua/news/3191392/opz_nachal_protsess_uregulirovaniya_dolga_pered_naftogazom_glava_fgi
https://biz.censor.net.ua/news/3193317/dneproazot_kolomoyiskogo_smenil_ubytok_pribylyu_v_270_millionov
https://bihus.info/pidpryyemstvo-kolomojskogo-ostatochno-monopolizuvalo-ochystku-pytnoyi-vody-v-ukrayini/
https://stalkanatsilur.com.ua/
http://www.opz.odessa.net/about/
http://www.azot.com.ua/uk/
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 АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
АТ «ОПЗ» відновив співпрацю з українськими хімічними  

підприємствами щодо перевантаження аміаку 
06.05.2020 

Після перерви з 2016 року, завод прийняв перші залізничні цистерни 
з товарним аміаком виробництва українських хімічних підприємств. До цеху 
перевантаження аміаку АТ «ОПЗ» надійшло 166 цистерн. 

«Наше завдання – прийняти хімічну продукцію, зберігати її у сховищах, а потім, по 
мірі прибуття танкерів-газовозів, відвантажувати на експорт. За роки відсутності 
відвантаження українського товару у нас значно оновився колектив, який зараз на 
практиці навчається даному процесу від досвідчених фахівців», - зазначає начальник ЦПА 
Олександр Васильєв. Наразі АТ «ОПЗ» уклало договори до кінця поточного року на 256 тис. 
тонн перевантаження української хімічної продукції, яка надходить залізничним 
транспортом. Як зазначає в.о. Голови Правління – директора АТ «ОПЗ» Микола Синиця, 
ведуться переговори на перевалку ще 60 тис. тонн аміаку на місяць. З початку дії договорів, 
котрі планується укласти, є надія, що за рік завод вийде до 1 млн. тонн перевантаження 
хімічної продукції. Таким чином, ЦПА почав збільшувати обсяги своєї роботи, приймаючи 
аміак для відвантаження на судна не тільки по аміакопроводу, але і в цистернах. 
Відзначимо, АТ «ОПЗ» працював у 1-му кварталі 2020 року з частковою завантаженістю 
виробничих потужностей (1 агрегат аміаку та 2 агрегати карбаміду) за договором 
переробки давальницької сировини з компанією «Агро Газ Трейдінг». У цьому періоді почала 
проводитися запланована модернізація агрегату № 2 з виробництва аміаку, який 
планується запустити в роботу в 1-му кварталі 2021 року. З початку 2020 року на АТ «ОПЗ» 
вироблено 214 тис. тонн карбаміду та 141 тис. тонн аміаку, у тому числі товарного – 19 тис. 
тонн. Чистий дохід від реалізації в 1-му кварталі 2020 року склав 523,8 млн. грн., що на 8,3% 
більше, ніж у 4-му кварталі минулого року. Завдяки зміцненню економічних показників 
керівництвом АТ «ОПЗ» у 1-му кварталі 2020 року збільшено фонд оплати праці у 
середньому на 10%. Загальний розмір сплачених податків та соціальних внесків на користь 
держави за1-й  квартал 2020 року склав 133,4 млн. грн., що на 69,5% більше, ніж в 4-му 
кварталі минулого року. За результатами діяльності у 1-му кварталі 2020 року АТ «ОПЗ» 
отримав збитки у розмірі 1 513  млн. грн. Головною причиною є заборгованість перед 
компанією «Ostchem ltd», сума якої станом на 31.12.2019 р. склала 7 579,2 млн. грн. Однак на 
кінець 1-го кварталу 2020 року, у зв’язку зі зниженням курсу національної валюти, сума 
збільшилися до 9 119,2 млн. грн. Без врахування витрат, пов’язаних з нарахуванням 
штрафних санкцій та курсових різниць на суму боргу перед «Ostchem ltd», АТ «ОПЗ» за 1-й 
квартал 2020 року отримав би 27 млн. грн. прибутку.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «ОПЗ» 

 
ГП "Укрхимтрансаммиак" досрочно поставил  

1 миллион тонн аммиака 
21.05.2020 

ГП "Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировали 1 миллион 
тонн аммиака. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрхимтрансаммиака" 
сообщает БизнесЦензор. 

"По состоянию на 18:26 минут 20 мая 2020 года государственное предприятие 
"Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировали магистральным аммиакопроводом 
"Тольятти-Одесса" в ПАО "Одесский припортовый завод" 1 миллион тонн аммиака жидкого 
(плановый срок - 29.05.2020 г.)", - сообщает ГП. Достигнутые объемы транспортировки 
превышают плановые показатели на 56 тыс. тонн. Отметим, Кабинет министров утвердил 
финансовый план госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" на 2020 год с чистой прибылью 22 
млн грн, по сравнению с полученной в 2019 году прибылью в 87,8 млн грн. Соответствующее 
решение было принято на заседании правительства в среду, 20 мая, по процедуре без 
обсуждения. Согласно проекту решения, опубликованному народным депутатом Алексеем 
Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram проекту решения, транзит аммиака в 
2020 году запланирован на уровне 2,39 млн тонн, что на 11% больше плана на 2019 год, но 
меньше фактического показателя на 4,9%. "Увеличение планового объема на 237 тыс. тонн 
связано с начавшимся процессом подписания дополнительного соглашения с 
"Минудобрения" (Россошь, РФ)", – отмечается в пояснительной записке к документу. 
Финплан предусматривает, что по итогам 2020 года компания получит чистый доход в 
сумме 1,68 млрд грн, что на 4,5% больше финплана на прошлый год, и на 0,4% меньше 
фактического показателя. При этом рентные платежи за транспортировку аммиака в 
госбюджет в 2020 год составят 1,26 млрд грн, что соответствует фактическому показателю 
2019 года. Как сообщалось, по результатам работы в 2019 году ГП "Укрхимтрансаммиак" 
получило 87,8 млн грн чистой прибыли. "Укрхимтрансаммиак" в 2019 году увеличило 
транзитную транспортировку аммиака на 16,3% (на 353 тыс. тонн) по сравнению с 2018 
годом – до 2,511 млн тонн. ГП "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых 
транспортировщиков жидкого аммиака, является оператором украинского участка 
магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса". … 

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

 
 

 МІНДОБРИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Чому в Україні зростає виробництво добрив, і  

хто з бізнесменів зірвав куш 
19.05.2020 

В Україні різко зросло виробництво міндобрив. Заводи олігархів 
запускають обладнання, яке простоювало роками. Що стало причиною 
активності, хто зірвав куш і як довго триватиме ситуація? 

У 1 кварталі цього року більшість ключових галузей української промисловості 
продемонстрували негативну динаміку виробництва в порівнянні з минулим роком. 
Єдиний помітний виняток — виробництво аміаку і мінеральних добрив. Випуск аміаку в 1 
кварталі майже подвоївся. Трохи менш значно збільшилися обсяги виробництва азотних 
добрив. НВ Бізнес з’ясовував, що ж простимулювало таке стрімке зростання показників 
хімпрому і хто з українських олігархів зміг скористатися ситуацією. В українській хімічній 
промисловості домінують виробники азотних добрив (аміак, аміачна селітра, карбамід, 
карбамідно-аміачна суміш). Найбільший з них — Group DF Дмитра Фірташа, якій належить 
чотири українських підприємства: Сєвєродонецьке об'єднання Азот (Луганська обл.); Азот 
(Черкаси); Рівнеазот (Рівне); Концерн Стирол (Горлівка), розташований на окупованій 
території Донбасу та зараз не працює. Дніпроазот (Кам'янське) належить структурам Ігоря 
Коломойського. А Одеський припортовий завод (ОПЗ) — державний.Ці всі підприємства 
переробляють природний газ в аміак і далі в різні азотні добрива, які вносять в грунт для 
підвищення врожайності. Також вважається, що бізнес-група Дмитра Фірташа має дружні 
стосунки з великими виробниками комплексних мінеральних добрив (крім азоту 
включають в себе фосфор і калій): Сумихімпром (Суми, належить державі); Дніпровський 
завод мінеральних добрив (ДЗМД, Кам’янське). Також є багато невеликих учасників ринку, 
які, як правило, переробляють імпортні напівфабрикати в готові добрива і фасують їх. У 
структурі споживання добрив українськими аграріями домінують азотні добрива (аміак, 
карбамід, аміачна селітра). ... 

Читати повністю (інфографіка) >>>                                                                            © Артем Ільїн 
За матеріалами nv.ua 

 

 ГАЗОТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
БизнесЦензор: кто в Украине  

производит водород 
20.04.2020 

Водород – легкий газ, который вместе с кислородом образует воду. Он 
являет собой чистый источник энергии. Об этом пишет бизнес-издание  
biz.censor.net.ua 

Водородом можно отапливать дома, заправлять транспорт, использовать его в 
химической, металлургической и нефтехимических промышленностях. Во многих странах 
уже внедряется транспорт на водородных топливных элементах. В Евросоюзе тестируют 
водород в газовых сетях. В газовых сетях Украины также проводится эксперимент по 
закачке водорода в газовые трубы. В конце февраля 2019 года "Региональная газовая 
компания" (РГК) впервые в Украине приступила к тестовой транспортировке смеси 
водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы. 
Ученые, энергетики и власти многих стран все активнее присматриваются к водороду. А 
водородную энергетику называют перспективным и близким будущим. БизнесЦензор 
решил выяснить, кто в Украине занимается этим направлением. 

 DP Air Gas. О компании: компания занимается поставками технических, 
медицинских и чистых газов, пищевых и сварочных смесей. Они производят не 
только водород, но и аргон, азот, гелий, жидкие газы и другую продукцию. Владелец: 
бизнесмен из Енакиево Донецкой области Андрей Мединский. Ему также 
принадлежит ряд компаний: по производству промышленных газов "Дары 
Природы" и "С.С."; по выращиванию, торговле и производству пищевых продуктов 
"ДиПи Фуд"; кафе "Шинок на семидоріжках"; компании по оптовой торговле 
"Донбасагросервіс"; компании по монтажу промышленной техники и оборудования 
"ДиПи Инжиниринг". "ДиПи Инжиниринг" победила в тендере на установку 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях жилой и бюджетной сферы. 
Тендер объявил запорожский теплоснабжающий концерн "Городские тепловые 
сети". Ранее СБУ расследовало дело о финансировании террористической 
организации "ДНР" компаниями из группы DP Мединского. С 2015 года ООО "ДиПи 
Эйр Газ" осуществляло торговые операции с ООО "Дары природы", 
зарегистрированным в оккупированном Енакиево. 

 ООО "Криотехгаз УПК". О компании: занимается производством промышленных 
газов различного назначения, которые применяются в металлургии, строительстве, 
химической и пищевой промышленности, энергетике, машиностроении. Владельцы: 
предприниматели из Харькова Наталья Литуненко и Максим Кащеев. Кащеев также 
является бенефициаром магазина по продаже спортивного оборудования "Олимп" в 
Северодонецке, Луганской области (город подконтрольный Украине). 

 ООО "Логиклабгруппа". О компании: компания специализируется на поставках 
лабораторного оборудования из стран Европейского Союза. В том числе, 
генераторов водорода. Владелец: Андрей Кушко, кандидат химических наук и 
преподаватель химико-технологического факультета НТУ Украины "КПИ им. I. 
Сикорского". 

 ООО "Электролизные компрессорные технологии". О компании: компания 
предоставляет широкий диапазон услуг. В частности, производит установки для 
производства водорода. Владелец: киевский предприниматель Сергей Бакалюк. 
Также ему принадлежит компания "Спецпромгаз", которая занимается 
производством специального оборудования и монтажными работами. 

 Фирма "Химтест Украина +". О компании: реализует лабораторное оборудование 
более чем 300 украинских и зарубежных производителей. В том числе, генераторы 
водорода. Владелец: Валерия Мосейчук. 

 BTS-Group. О компании: занимается оснащением лабораторий, домашних 
заправочных и тепло/электростанций, промышленных водородных линий 
генераторами водорода. Также является официальным представителем компаний 
Parker Hannifin и Mann+Hummel в Украине. Владельцы: Андрей Кадыков, Сергей 
Лебедев, Дмитрий Титов, Александр Рыбальченко, Анатолий Брусков. Брусков и 
Лебедев также владеют компанией "Донеквипсервис". 
Читать полностью >>> 

По материалам biz.censor.net.ua 
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Місто та бізнес в умовах пандемії – на «Київгумі» пройшла  
Рада директорів на чолі з мером міста 

15.05.2020 

Після тривалого карантину «Київгума» вперше зустрічала поважних 
гостей. Ми з радістю прийняли пропозицію міської влади на проведення 
засідання Ради директорів міста Бровари на базі нашого підприємства.  

Головною темою засідання було обговорення проблем, в яких опинилися місто та 
бізнес в умовах пандемії, та шляхи їх вирішення. «Київгума» як одне з перших підприємств, 
яке відгукнулося на допомогу та долучилося до спільної боротьби з епідемією, з 
задоволенням швидко організувало проведення даного заходу. На нараді були присутні 
керівники закладів охорони здоров’я, комунальних структур та великих підприємств міста. 
Відкрив засідання міський голова Ігор Сапожко. В першу чергу, мер міста та представники 
закладів охорони здоров’я ознайомили присутніх з загальною ситуацією щодо поширення 
захворюваності на Covid-19 у місті, яка, в цілому, одна з найкращих в регіоні та є 
контрольованою. На засіданні кожен отримав змогу поділитися питаннями фінансів, 
організації роботи персоналу та загальним станом справ свого бізнесу, а також розказати 
про складнощі, на які доводиться швидко реагувати в умовах пандемії. Всі присутні після 
засідання отримали змогу ознайомитися з засобами індивідуального захисту, які 
виготовляє «Київгума». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТОВ «Київгума» 
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Пандемія пандемією, а модернізація продовжується 
06.05.2020 

У той час, коли весь світ завмер через кризу, і практично всі 
виробники шин змушені поставити на паузу інвестиційні проекти, компанія 
«РОСАВА» продовжує модернізацію виробництва. 

Сьогодні, на завод прибуло шість контейнерів з цінним вантажем від компанії VMI 
Holland BV (Нідерланди). Це ще один шиноскладальний комплекс EХХIUM, який дасть 
можливість розширити асортимент та збільшити виробництво шин нових моделей 15-20 
дюймів. Наступний крок - монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Намічені амбіційні 
плани попри всі сьогоднішні перепони, економічну нестабільність, валютні коливання - 
виконуються! Це вартує титанічних зусиль всієї команди!  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ROSAVA 
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Заводы-производители рынка полимеров просят Кабмин  
не вводить пошлины на импорт сырья 

21.05.2020 

Украинские компании, использующие в производстве полимеры, 
призвали Кабинет министров и Министерство экономического развития и 
торговли не вводить заградительных пошлин на импорт этого сырья. 

В частности, президент Инвестиционной группы "Династия" Денис Миргородский 
рассказал, что еще в 2012 г. компания "Карпатнефтехим", связанная с российской 
компанией "Лукойл", как украинский производитель полиэтилена и поливинилхлорида, 
обращалась в Министерство экономики с просьбой ввести антидемпинговую пошлину на 
импорт этой продукции. После 2 лет разбирательств Минэкономики не нашло оснований 
для введения такой пошлины. Однако в феврале этого года "Карпатнефтехим" обратился в 
Минэкономразвития повторно с такой же просьбой. Но теперь украинских производителей 
тревожит тот факт, что Министерство экономики изучает этот вопрос за закрытыми 
дверями. "Нас никто ни о чем не спрашивает, с нами никто не советуется", - сказал Денис 
Миргородский, добавив, что украинские компании хотели бы видеть прозрачную 
процедуру рассмотрения этого вопроса министерством. Кроме того, есть информация о 
том, что еще до окончательного решения этого вопроса Министерство может ввести 
предварительную пошлину на импорт полимеров - до окончания срока расследования. 
Украинских производителей очень тревожит этот факт, поскольку, если пошлина будет 
введена, то пострадают около 100 предприятий, которые активно используют это 
импортное сырье. В частности, себестоимость их продукции возрастет, и она потеряет 
конкурентоспособность по сравнению с импортными аналогами, а сами предприятия будут 
вынуждены сократить или закрыть производство. В данном случае речь идет о компаниях, 
которые производят очень широкий ассортимент продукции: пластиковые окна и двери, 
трубы, электрический кабель, полимерную упаковку для пищевых продуктов и многое 
другое. Всего на 100 предприятиях, изготавливающий продукцию из полимеров, работает 
более 50 тыс. человек. Сокращение объемов производства отразится негативно и на 
размере уплачиваемых налогов - эти предприятия только в прошлом году заплатили около 
200 млн долларов налога на добавленную стоимость, а многие из них являются 
крупнейшими налогоплательщиками в своих регионах. Кроме того, представители 
компаний отмечают, что для производства им нужны самые разные марки полимеров, 
тогда как "Карпатнефтехим" производит только один вид полимера, и при этом - не всегда 
устойчивого качества. По мнению директора по маркетингу и продажам "Одескабель" 
Александра Симонова, было бы хорошо, если бы Министерство экономики нашло способ 
поддержать именно "Карпатнефтехим", а не решать его проблему за счет ограничений для 
потребителей полимеров. "Есть очень много механизмов, и создав условия для этого 
производителя, министерство могло бы ему облегчить жизнь, и не сломать нам", - сказал 
он. Руководитель ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" Игорь Стрелец напомнил правило: 
сложно быть богатым в бедной стране. По его словам, нынешняя ситуация выглядит очень 
простой - когда наша страна будет открытой к инвестициям, когда у нас валовый продукт 
будет расти, когда у нас заработает правоохранительная и судебная система, когда по 
правилам будут вводиться любые пошлины и когда все будет публично, то тогда 
украинские предприятия будут зарабатывать, платить налоги и конкурентные зарплаты, а 
также - инвестировать в себя, в сотрудников, в страну. "А то, что происходит сейчас, больше 
похоже на какие-то кулуарные договоренности. Если мы не сможем отстоять свои 
интересы в публичной плоскости, в судах, то это приведет к бедности, к банкротству и 
больше ни к чему", - сказал он. При этом он добавил, что если пошлина на импорт 
полимеров все-таки будет введена, то это спасет "Карпатнефтехим" на год-полтора. "Мы 
умрем первые, а они - вторые. Эта пошлина их не спасет, потому что не будет кому 
потреблять их сырье", - сказал Игорь Стрелец. Директор ООО "Алюпласт Україна" Валерий 
Лыхварь предложил рассматривать вопрос введения пошлин открыто. "Давайте решать 
вопрос публично, а не где-то за спиной - когда его решат, нам доведут принятое решение и 
мы будем вынуждены только согласиться. Ведь рынки - открыты, Украина хочет быть 
инвестиционно привлекательной, поэтому давайте это делать в законодательном поле", - 
сказал он Представитель ООО "Вікналенд" Николай Лозицкий напомнил, что потребители 
полимеров являются экспортерами готовой продукции, которую они продвигают на 
европейских, азиатских и других рынках. "Давайте же не будем душить предпринимателя, а 
дадим ему возможность экспортировать, а стране - стать развитой, чтобы к нам пошли 
инвестиции. "Карпатнефтехим" несет убытки, но они избрали самый простой путь - 
переложить убытки на других. Мы, украинские производители, хотим, чтобы украинские 
граждане покупали качественный продукт, и о нашей продукции знали европейцы, и 
деньги вкладывались в наше государство", - сказал он. Олег Слободяник, представитель 
адвокатского объединения "Правова та економічна безпека", которое представляет 
интересы ООО "Альфаполімер Україна", считает позитивом, что предприниматели 
объединились и отстаивают свои интересы. Позитивным сценарием решения этой 
проблемы он видит в том, что Минэкономразвития станет публичным органом и 
площадкой, на которой "Карпатнефтехим" и другие заинтересованные лица смогут 
открыто обсуждать эту проблему. "Где каждый сможет приводить свои аргументы и в 
соревновательном процессе отстоять свою позицию", - отметил он. Марьяна Глоба, юрист 
ООО "Маядо", также видит позитив нынешней ситуации в том, что производители и 
потребители полимеров объединились для защиты своих интересов. От введения пошлины 
также пострадают такие крупные экспортеры как "Южкабель", "Одескабель", 
"Проминвестпласти". Во время пресс-конференции их руководители заявили, что введение 
пошлины приведет к потери экспортного потенциала отрасли, сокращение валютной 
выручки и потери позиций на мировых рынках. Представитель Американской торговой 
палаты Анжела Махинова отметила, что правила ВТО разрешают странам защищать своего 
производителя путем введения антидемпинговых мер и "Карпатнефтехим" этим правом 
воспользовался. Однако полимеры - специфический товар, и введение пошлины приведет к 
его подорожанию, что негативно отразится на перерабатывающей индустрии. Кроме того, 
возникает вопрос и объективности проведения расследования Министерством 
экономического развития. После того, как мы выслушали все заинтересованные стороны, у 
нас возникло много вопросов, и мы от имени Американской торговой палаты просим 
Министерство экономического развития боле объективно подойти к рассмотрению этого 
вопроса, услышать все заинтересованные стороны", - сказала она. Представители 
украинских предприятий-потребителей полимеров решили направить соответствующее 
письмо Президенту Украины, Премьер-министру и в Министерство экономического 
развития и торговли. Как сообщалось ранее, в феврале Межведомственная комиссия по 
международной торговле (МКМТ) начала специальное расследование в отношении 
импорта полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта. 
Расследование начато в связи с обращением нефтехимического предприятия 
"Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская область). Проведение специального 
расследования поручено Минэкономики. 

Читать полностью >>> 
По материалам dsnews.ua 
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АО "Картонно-бумажная компания" намерена преобразоваться  
в общество с ограниченной ответственностью 

29.04.2020 

Крупное предприятие целлюлозно-бумажной отрасли Украины АО 
"Картонно-бумажная компания" (Львов) намерено преобразоваться в 
общество с ограниченной ответственностью (ООО).  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое 
решение приняло общее собрание акционеров АО 24 апреля 100% голосов. Причиной 
решения в сообщении указана экономическая нецелесообразность дальнейшего 
функционирования в форме акционерного общества. Уставный капитал ООО будет таким 
же – 50,48 млн грн, распределение долей сохранится в соотношении количества акций 
акционеров в уставном капитале АО. По данным НКЦБФР на 4 квартал 2019 г. владельцами 
АО "Картонно-бумажная компания" являются четыре физлица, трем из которых 
принадлежат пакеты почти по 27,78% акций (в том числе главе набсовета Владимиру 
Ложовскому, членам НС Степану Делятинскому и Татьяне Онишкевич), еще 16,67% владеет 
Сергей Бродович. "Картонно-бумажная компания" (до 2011 г. – "Львовкартонопласт") 
создана в 1946 г. на базе производственных площадей небольшого механического завода. В 
настоящее время выпускает изделия и полуфабрикаты из макулатурного картона (листы 
картона, уголки, гильзы) и целлюлозной бумаги (туалетная бумага, полотенца, салфетки 
торговых марок White Line и Papero). Компания экспортирует продукцию в 23 страны, в 
частности, в Польшу, Германию, Францию, Австрию, Италию, Португалию, Румынию. По 
данным ассоциации "Укрпапир", в январе-марте 2020 г. компания сократила объем 
товарной продукции на 6% по сравнению с первым кварталом-2019 – до 142,4 млн грн, а за 
2019 год этот показатель вырос на 1,6% к 2018 году, до 614,2 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Объем товарной продукции Киевского картонно-бумажного 

комбината составил 1,8 млрд грн 
14.05.2020 

Объем товарной продукции ККБК в январе-апреле 2020 г. составил 1 
млрд 847,6 млн грн, что незначительно (на 0,1%) превышает аналогичный 
показатель четырех месяцев 2019 года.  

Как сообщалось, в январе-марте 2020 г. объем производства комбината сравнялся с 
показателем первого квартала-2019, тогда как по итогам января-февраля отмечалось 
снижение на 2%. По статистическим данным ассоциации "Укрпапир", в натуральных 
показателях за январь-апрель комбинат незначительно увеличил выпуск гофротары - до 
75,52 млн кв. м, сохраняя вторую позицию по ее выпуску в Украине после Рубежанского 
КТК (совместно с Трипольским упаковочным комбинатом). Кроме того, сохранился 7,7%-й 
прирост выпуска бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции - до 29 тыс. 
тонн, а производство туалетной бумаги в рулончиках ускорило темп прироста до 7,5% (с 
5% по итогам первого квартала) - до 156,67 млн шт. В то же время выпуск картона 
сократился на 3,8% – до 63,36 тыс. тонн, в том числе выпуск коробочного картона 
увеличился на 22% - до 21,78 тыс. тонн, тогда как тарного (включая бумагу для 
гофрирования) сократился на 13,4% - до 41,58 тыс. тонн. По оценке ассоциации, в целом 
предприятия отрасли в январе-апреле-2020 незначительно сократили выпуск гофротары - 
до 220,51 млн кв. м, бумаги и картона снизили почти на 5% - до 258,34 тыс. тонн, туалетной 
бумаги в рулончиках нарастили на 8,4% - до 241,51 млн шт. Киевский КБК - одно из 
крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом 
около 2,2 тыс. чел. Продукция реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ 
и дальнего зарубежья. Как сообщалось, в 2019 году комбинат сократил объем товарной 
продукции на 1,6% к 2018 году - до 5 млрд 603 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Кохавинская бумажная фабрика увеличила объем  

производства товарной продукции на 9,3% 
15.05.2020 

Кохавинская бумажная фабрика (КБФ, Львовская обл.) в январе-
апреле 2020 года увеличила объем производства товарной продукции на 
9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 191,5 млн грн.  

Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", в натуральных 
показателях производство бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции на 
фабрике выросло на 7,3% - до 13,3 тыс. тонн. При этом выпуск туалетной бумаги в 
рулончиках сократился на 5,3% - до 36,6 млн шт. (в целом предприятия отрасли за четыре 
месяца выпустили 241,5 млн рулончиков – на 8,4% больше). Таким образом, по итогам 
четырех месяцев комбинат немного ускорил прирост объема производства в денежном 
выражении (по итогам первого квартала прирост составлял 6,7%). КБФ, работающая с 1939 
года, производит бумагу-основу для товаров санитарно-гигиенического назначения, а 
также туалетную бумагу и бумажные полотенца. Мощность бумажных машин – 19 тыс. 
тонн в год, перерабатывающего оборудования – 90 млн рулончиков в год. Фабрика 
экспортирует около 40% реализуемой продукции. Основные потребители за рубежом - 
Чехя, Румыния, а также компании из Беларуси, Молдовы, Венгрии и Нидерландов.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат  

выпустил продукцию на 61,8 млн грн 
15.05.2020 

Входящий в холдинг "Основа" Жидачевский целлюлозно-бумажный 
комбинат в январе-апреле 2020 г. выпустил продукцию на 61,8 млн грн, что 
в 2,3 раза меньше, чем за тот же период 2019 года.  

Согласно предоставленным статистическим данным ассоциации "УкрПапир", при 
этом в натуральных показателях наибольшее сокращение показало производство тарного 
картона (включая бумагу для гофрирования) – в 2,7 раза, до 3,6 тыс. тонн. В то же время 
выпуск гофротары снизился на 15% - до 5,06 млн кв. м, а выпуск бумаги – на 40%, до 1,03 
тыс. т. Комбинат сохраняет отмечавшееся с начала года более чем двукратное падение 
объемов производства в денежном выражении. Как сообщалось, с начала 2019 г. комбинат 
демонстрировал положительную динамику прироста объема производства, но по итогам 
пяти месяцев показал незначительное падение, затем постепенно ускорившееся. По итогам 
прошлого года объем производства сократился на 28% - до 328,6 млн грн. Еще одно 
предприятие холдинга - "Целлюлозно-картонный комбинат" (ИЦКК, Измаил Одесской обл.) 
– в январе-апреле сократил объем производства 16,7% - до 45,7 млн грн, а в натуральных 
показателях выпуск гофротары вырос на 3% - до 5,3 млн кв. м, тогда как тарного картона 
сократился на 21,8% - до 3,07 тыс. тонн. ЖЦБК введен в эксплуатацию в 1951 году. 
Производственная деятельность, возобновившаяся в мае 2017 года после простоя, в 
настоящее время сосредоточена в основном на выпуске гофрокартона и гофротары. ИЦКК - 
также производитель тарного картона (включая бумагу для гофрирования) и картонной 
тары. В 2019 году сократил объем производства на 37% - до 124,23 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

https://www.dsnews.ua/economics/zavody-proizvoditeli-rynka-polimerov-prosyat-kabmin-ne-21052020191100
http://www.fixygen.ua/news/20200429/kartonno-bumazhnaya.html
http://www.fixygen.ua/news/20200514/obem-tovarnoj.html
http://www.fixygen.ua/news/20200515/kohavinskaya.html
http://www.fixygen.ua/news/20200515/zhidachevskij.html
http://paperandboard.com.ua/
http://www.papir.kiev.ua/
http://kpf.ua/
http://www.osnova.ua/ru/page/production/cbk/
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 АКУМУЛЯТОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ) 
 

 
 

Конкуренты разыграли тендер филиала «Укрзализныци»  
на поставку аккумуляторов 

09.05.2020 

Филиал «Центр обеспечения производства» провела два тендера на 
закупку аккумуляторных батарей стоимостью 14,5 млн гривен. Об этом 
пишет ZБК, передает портал 368.media 

В обоих тендерах победу одержало ООО «Торговая компания «Бенефит» и подписало 
контракты на сумму 14,5 млн гривен. Фирма-победитель зарегистрирована в Киеве с 
уставным капиталом всего 1 тыс. гривен. В видах деятельности компании указывается: 
деятельность посредников в торговле мебелью, предоставление в аренду недвижимого 
имущества и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
Фирма существует с 2013 г., однако только в 2020 г. начала подписывать многомиллионные 
контракты. Кроме того, все государственные контракты «Бенефит» заключает 
исключительно с филиалами «Укрзализныци». В указанных тендерах конкуренцию 
«Бенефит» составляло ООО «Сантана Ойл», которая фигурирует в уголовном деле об 
обысках СБУ в ООО «Вторая грузовая компания в Украине». Во время обысков 
правоохранители обнаружили в офисе «Второй грузовой компании» печать и документы 
ООО «Сантана Ойл» и его конкурента по тендерам ООО «Метробудкомплект». Теперь 
«Бенефит» и «Сантана Ойл» являются крупнейшими конкурентами друг в друга. В 
частности, компании конкурировали в государственных тендерах 28 раз. Также обе 
компании не являются производителями заявленной продукции, но являются 
официальными представителями одного производителя - ООО «Владармет», аккумуляторы 
которого и предлагали. Таким образом обе фирмы представляют интересы одного 
производителя, что является нарушением законодательства. 

Читать полностью >>> 
По материалам 368.media 
 

 
 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

 

Компания Kostal построит под Киевом завод по  
производству автомобильной электроники 

21.04.2020 

Немецкая компания Kostal собирается построить под Киевом завод по 
производству автомобильной электроники на 900 рабочих мест. Об этом 
сообщает служба новостей портала itc.ua 

Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Бориспольской РГА и ООО 
«Костал Украина» подписан на днях. Документ подписали председатель Бориспольской РГА 
Владимир Строкань и генеральный директор ООО «Костал Украина» Радослав Шкуп, 
главный офис компании в Германии подтвердил намерения. Строительство завода должно 
начаться уже в мае текущего года. На реализацию проекта потребуется 13 млн евро 
инвестиций для собственно строительства и еще €26 млн для его оснащения необходимым 
оборудованием. Новый завод позволит создать 900 рабочих мест в Киевской области. 
Отметим, что ООО «Костал Украина» - это дочерняя компания немецкой фирмы LEOPOLD 
KOSTAL GmbH & Co., которая в свою очередь входит в группу KOSTAL, состоящую из 31 
компании в 17 странах мира. ООО «Костал Украина» основано в 2006 г. в Переяславе на базе 
отремонтированного корпуса завода «Киевприбор». … 

Читать полностью >>> 
По материалам itc.ua 

 
Луцький Kromberg & Schubert відновлює 

роботу після карантину 
25.04.2020 

З 27 квітня 2020 року луцький завод «Кромберг енд Шуберт Україна 
Лу» відновлює роботу після карантину. Про це повідомляється на сторінці 
підприємства у фейсбуці. 

Зазначається, що старт відбуватиметься поступово і найближчим часом на робочі 
місця вийде до 20 % працівників. Нагадаємо: луцький завод «Кромберг енд Шуберт Україна 
Лу» пішов на вимушений карантин через коронавірус. Карантин мав тривати до 5 квітня. 
Наразі на підприємстві відновлюють роботу такі проєкти: SLW, BR231/BR172, KRRO, C190, U 
11. "За період карантину компанія підготувалася до ефективної протидії COVID-19. Ми 
використали досвід материнської компанії Kromberg&Schubert, а також протикоронавірусні 
рекомендації та напрацювання Fraunhofer – найбільшого в Європі наукового товариства 
прикладних досліджень. Тому на підприємстві вжито всіх необхідних заходів санітарної 
безпеки і ми готові до безпечної роботи!" – йдеться у повідомленні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами konkurent.ua 

 
Компания "ДКС Украины" увеличила чистую  

прибыль почти на 73% 
03.05.2020 

Производитель кабеленесущих систем АО "Диэлектрические 
кабельные системы Украины" в 2019 г. увеличил чистую прибыль почти на 
73% по сравнению с аналогичным показателем 2018 г. – до 92,48 млн грн.  

Согласно годовому финотчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
чистый доход компании вырос на 26% - до 518,45 млн грн. Операционная прибыль 
компании в 2019 г. составила 103,5 млн грн против 59,67 млн грн годом ранее, а валовая - 
162,51 млн грн против 122,45 млн грн. Продукция компании реализуется преимущественно 
в Украине, доля экспорта в общем объеме продаж в 2019 г. составила 2,3% (11,78 млн грн). 
По информации на сайте компании, "ДКС Украины" входит в группу компаний "ДКС", 
основанную в 1998 году, которая на сегодня входит в число ведущих производителей 
кабеленесущих систем и электрощитового оборудования в Украине, России, Европе и 
Бразилии. В составе группы три подразделения: "ДКС Украины" с производственными 
мощностями в с. Иванков Киевской области, компания "ДКС" с производственными 
мощностями в Твери (РФ) и "ДКС Европа" с производственными мощностями в Италии, 
Венгрии и Румынии. Номенклатура "ДКС Украины" насчитывает более 25 тыс. компонентов 
и аксессуаров, объединенных в 6 основных групп - кабельные каналы, трубы, 
металлические лотки, молниезащита и заземление, шинопроводы и электрощитовое 
оборудование. Продукцией компании оснащены украинские энергетические комплексы, 
частности, Чернобыльская, Запорожская, Хмельницкая, Ривненская АЭС, Днестровская 
ГАЭС, ТЭЦ-6 в Киеве, а также промпредприятия, в том числе меткомбинаты 
"АрселорМиттал Кривой Рог", "Азовсталь", ММК им. Ильича, Полтавский и Еристовский 
ГОКи, Павлоградский химзавод, мясокомбинат "Фаворит", КБ "Южное" (Днепр), Мотор Сич 
(Запорожье), Миргородский завод минвод, Производственно-складской комплекс 
Procter&Gamble. По данным отчета, в 2020 году компания планирует расширять 
производственные и складские мощности, намерена инвестировать в развитие 
производства 24,55 млн грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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В Запорожье изготовят ходовую часть гигантского  
крана для французской верфи 

15.04.2020 

ПРАО "Запорожкран" работает над заказом по изготовлению ходовой 
части для козлового крана, который будет работать на верфи Chantiers de 
l’Atlantique в Сен-Назере (Франция). 

Высота крана составит 106 м, ширина пролета - 130 м, грузоподъемность - 1050 т. 
"Совместно с материнской компанией Konecranes принимаются все необходимые меры по 
обеспечению безопасности и здоровья сотрудников и при этом выполнения всех 
контрактных обязательств на поставку оборудования своим заказчикам. Так, еще в конце 
2019 компания Konecranes подписала контракт на поставку козлового крана "Голиаф" с 
верфью Chantiers de l'Atlantique. На "Запорожкране" изготавливается его ходовая часть", - 
проинформировали на предприятии. Ввести кран в эксплуатацию планируют весной 2022 
года. Chantiers de l’Atlantique - французская судостроительная верфь, подразделение 
южнокорейской судостроительной группы STX Shipbuilding Group. Верфь находится в устье 
Луары. Это одна из крупнейших верфей в мире, строящая широкий спектр коммерческих, 
морских и пассажирских судов. Ранее ЦТС писал о том, что ПРАО "Запорожкран" была 
изготовлена ходовая часть для крана "Голиаф", который стал крупнейшим козловым 
краном, эксплуатируемым в странах Северной Европы. Этот кран был установлен на верфи 
Meyer Turku в Финляндии. Также украинский завод отгрузил 79 портовых кранов для 
пятого по величине порта США - Вирджиния. "Запорожкран" является крупнейшим в 
Восточной Европе заводом, где производят промышленные краны разного типа. В 2005-м 
собственником завода стал мировой лидер в области краностроения - финская корпорация 
Konecranes. 95% продукции завода идет на экспорт. 

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

 

Завод Укроборонпрому без тендеру уклав договір 
на понад два мільйони гривень 

23.04.2020 

Шосткинський казенний завод "Імпульс" концерну УкрОборонПром 
оприлюднив у системі ProZorro звіт про укладений прямий договір із 
київською приватною фірмою ТОВ «НВФ "ЕТО". 

Контракт на суму понад 2,27 млн грн підписаний без проведення відкритих торгів 
чи переговорної процедури. Йдеться про закупівлю 20 тон композиції полімерної для 
гідроізоляції шнурових виробів. Підприємство «НВФ "ЕТО" публічні кошти отримувало 
тільки від Шосткинського заводу «Імпульс» - усього 4 контракти на понад 14 мільйонів 
гривень. Відповідно до оприлюдненого звіту, договір був підписаний 16 квітня – за два дні 
до смерті директора заводу «Імпульс» Євгена Чернова. Нагадаємо, 18 квітня, раптово у 
своєму кабінеті помер директор КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс» Чернов Євген 
Дмитрович. Причина смерті встановлюється. Євген Дмитрович завжди дуже багато і 
напружено працював. Він був найдовше директором КЗ «Імпульс». Користувався у колег і 
городян заслуженим авторитетом і повагою. .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sumy.today 

 

НКМЗ отказался от льгот по  
местным налогам 

23.04.2020 

Правление АО «Новокраматорский машиностроительный завод» (г. 
Краматорск Донецкой обл.) приняло решение отказаться от льгот по 
местным налогам, предусмотренных Законом. 

«В данный момент остро стоит вопрос наполнения местного бюджета денежными 
средствами. Сознавая всю ответственность перед жителями Краматорска, мы приняли 
принципиальное решение – отказаться от налоговых каникул и сохранить налоговые 
поступления (налог на землю и налог на недвижимость) в городской бюджет», - 
прокомментировал решение Председатель правления АО НКМЗ, генеральный директор 
предприятия Г.С. Суков. На сегодняшний день помощь Новокраматорского 
машиностроительного завода городу в борьбе с коронавирусом составила 10 миллионов 
гривен. Новокраматорский машиностроительный завод – крупнейшее в Европе 
предприятие индивидуального тяжелого машиностроения. Завод 85 лет успешно работает 
на рынке металлургического, горнорудного, кузнечно-прессового, шахтно-проходческого, 
подъемно-транспортного, специализированного оборудования. 

Читать полностью >>> 
По материалам metallurgprom.org 

 

АО "Мотор Сич" увеличила чистый убыток  
в первом квартале на 54% 

28.04.2020 

Чистый консолидированный убыток ПАО "Мотор Сич" по МСФО по 
итогам января-марта 2020 года составил 220,91 млн грн, что на 54% 
больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Чистый доход предприятия по итогам первого квартала 2020 года сократился на 
3,7% – до 2 млрд 56,52 млн грн. "По поводу пандемии вируса COVID-19 в Украине, как и во 
многих странах мира, введены карантинные меры и максимально ограничено 
функционирование государственных и частных учреждений. Возникают форс-мажорные 
обстоятельства, которые оказывают большое влияние на финансовую устойчивость и 
производственную деятельность предприятия, а также на финансовые показатели его 
промежуточной финансовой отчетности", – говорится в документе. Неконсолидированный 
чистый убыток предприятия по итогам января-марта 2020 г. составил 219,59 млн грн, что 
на 36,3% больше, чем за аналогичный период 2019 г., а чистый доход сократился на 3% – до 
2 млрд 50,43 млн грн. "Мотор-Сич" также отмечает, что в 2020 г. при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности предприятие сталкивалось с проблемами при 
получении разрешений Государственной службы экспортного контроля Украины (ГСЭКУ). 
"Длительная и многоступенчатая процедура получения разрешений на международные 
передачи товаров военного назначения и двойного применения; трудности со 
своевременным выполнением гарантийных обязательств по продукции, поставленной на 
экспорт, из-за необходимости дополнительного оформления разрешений как на экспорт 
самой услуги по гарантии, так и товаров для ее выполнения (запасных частей, 
инструментов)", – пояснило предприятие. За первый квартал объем готовой продукции 
увеличился на 7,9% – до 1,52 млрд грн, а незавершенного строительства – на 3,7%, до 11,38 
млрд грн. Дебиторская задолженность за отчетный период выросла на 0,5% – до 1,27 млрд 
грн, а свободные денежные средства сократились на 34,9% – до 491,9 млн грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Надійно і достроково: Corum Group виконав  
велике замовлення для Польщі 

06.05.2020 

127 секцій механізованих кріплень ZRP 15/35 від Corum Group (ДТЕК) 
отримала Polska Grupa Gornicza (PGG) раніше контрактного терміну. Це вже 
третій лавокомплект, який Corum поставив на польський ринок.  

Він буде працювати на шахті «Весела» (Wesola). «Радий, що ми виконали ще один 
великий і амбітний проект для Polska Grupa Gornicza, найбільшої гірничодобувної компанії 
в Європі. І зробили це достроково, - говорить Михайло Потапов, в.о. генерального директора 
Corum Group. - Дякую нашим польським партнерам за довіру, а команді Corum - за відмінну 
роботу всупереч усім зовнішнім труднощам». «Понад 400 секцій кріплення Corum Group 
поставив на шахти PGG з 2018 р., - коментує Ярослав Зналезняк, директор торгової компанії 
Corum Poland. - Кріплення, які виготовив «Корум Дружківський машинобудівний завод» в 
2018 і 2019 рр., успішно працюють на шахтах PGG «Сошніца» і «Пьяст-Зіемовіт». Секціями з 
нової партії оснастять лави шахти «Веселої»». Запланований термін поставки всіх 127 
секцій кріплення ZRP 15/35 на шахту «Весела», згідно з домовленістю з PGG, був до початку 
червня. Corum Group провів поставку повністю до 4 травня. Виконати замовлення раніше 
контрактного терміну машинобудівники Corum змогли завдяки оптимізованим процесам 
виробництва кріплень, чіткій логістиці та ефективній взаємодії з клієнтом. При цьому 
якість робіт незмінно в пріоритеті і зберіглася на найвищому рівні. Для виконання 
замовлень Corum Group інвестував понад 6 млн грн у придбання сучасних зварювальних 
апаратів фінського і австрійського виробництва, зварювальники «Корум ДрМЗ» пройшли 
спеціальне навчання. Європейську якість продукції Corum підтверджують і міжнародні 
сертифікати: ISO 9001 - про відповідність менеджменту якості і ISO 3834-2 2008 - про 
відповідність якості зварювального виробництва вимогам Європейського союзу. Corum 
Group входить до складу енергетичної компанії ДТЕК Енерго. Corum Group – найбільший 
виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. Corum Group об'єднує машинобудівні 
активи ДТЕК Енерго, а це підприємства в Харкові, Дружківці та Каменськ-Шахтинському, 
«Корум Шахтспецбуд», сервісні компанії Corum Source та Corum Repair.. Ключові клієнти 
компанії - 14 найбільших добувних холдингів, активи яких нараховують 150 шахт і кар'єрів. 
Техніка Corum Group працює на гірничодобувних підприємствах у 15 країнах світу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Corum Group 

 
Для “Констар” наступил переломный  

момент 
06.05.2020 

Сергей Перелома с компаньонами вырвали активы криворожского 
производителя газотрубин “Констара” из рук кредиторов. Об этом пишет 
Владислав Боровиков на портале oligarh.media 

Процедура банкротства ПАО “Криворожский турбинный завод “Констар” стартовала 
в 2014 году с подачи “Криворожгаза” за долг чуть более 3 млн грн. Судя по всему, с самого 
начала целью банкротства была попытка защитить “Констар” от атак венгерского “ОТП 
Банка”, которому задолжал находящийся на территории и созданный при помощи 
“Констара” завод “Юнистил” (производства оцинкованного проката), не вернувший треть 
миллиарда гривен, и за который поручился сам “Констар”. Позже “Юнистил” был признан 
банкротом, а его имущество в начале 2019 года выкупил холдинг “Метинвест” Рината 
Ахметова, о чем тогда написали большинство СМИ. Когда в декабре 2014 года суд утвердил 
реестр кредиторов “Констара”, оказалось, что его общий долг – 350 млн грн, из которых 
почти 200 млн грн пришлось на венгерский “ОТП Банк” и еще порядка 50 млн грн – на 
“Укрсоцбанк” (на оба банка также пришлось 60 млн грн долгов, подкрепленных 
заложенными активами). Впрочем, комитет кредиторов возглавили не они, а компания 
“Энерготехпром”, соучредителем которой был Сергей Перелома – бывший глава 
наблюдательного совета “Констара”, считавшийся фактическим владельцем завода вместе 
с давним бизнес-партнерами Давидом Жванией и Николаем Мартыненко. “Энерготехпром” 
добился введения процедуры санации. Ожидалось, что процедура банкротства для 
“Констара”, выручка которого превышала 100 млн грн в год, станет временной 
передышкой. И “посильную помощь” предприятию в виде многомиллионных заказов 
может оказать “Укртрансгаз” – “дочка” НАК “Нафтогаз України” (его зампредом тогда стал 
Сергей Перелома), которую “Констар” называет своим ключевым заказчиком: завод 
производит по его заказу газотурбинные двигатели для компрессорных станций и 
занимается их ремонтом. Однако был выбран другой, менее затратный путь, вывода 
“Констара” из периметра досягаемости банков-кредиторов. В 2017 году “Констар” был 
признан банкротом, а в сентябре 2018 году на принудительных торгах был пущен с 
молотка целостный имущественный комплекс – активы площадью 200 тыс кв. м. на 
территории почти в 55 га. Изначально они были оценены в 535 млн грн, но по этой цене 
желающих купить не нашлось, также как и за 428, а потом – и за 342 млн грн. После чего 
цена начала снижаться “на шаг аукциона, пока не окажется желающий заключить договор”. 
Так в итоге аукцион “дошагал” до 7,55 млн грн. Подобный успех не удовлетворил 
кредиторов, включая госпредприятие “Заря-Машпроект” и перешедший под контроль 
государства бывший банк Мартыненко и Жвании “Диамантбанк”, пытавшихся оспорить 
результаты аукциона в судах. Однако в июне 2019 года Хозсуд Днепропетровской области, 
потом в сентябре апелляционный суд и в январе 2020 года Верховный хозсуд поочередно 
отказали истцам, оставив сделку в силе. По информации “ОЛИГАРХА”, имущество по цене 
трехкомнатной квартиры на Печерске купило ООО “Компания Энергомакс”, которое 
принадлежит Оксане Тетерук – она также владеет Торговым домом “Констар”, а директор 
“Энергомакса” – Кирилл Калюжный – глава ревизионной комиссии “Запорожабразива” теж 
же собственников, что и “Констар”. Сейчас “Энергомакс” принялся к следующему шагу по 
выводу “Констара” из комы. В апреле в суды поступило обращение “Энергомакса”, который 
заявил о скупке долгов у кредиторов завода, что, судя по всему, поставит скорую точку в 
процедуре банкротства “Констара”, которая закончится на этот раз быстрой ликвидацией 
оставшегося без активов юридического лица. 

Читать полностью >>>                                                                                © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 

 
Винницкая KNESS наладила производство  

солнечных панелей для США 
08.05.2020 

После двухмесячного «простоя» из-за коронавируса и введенного 
карантина завод «KNESS», где изготавливают солнечные панели, возобновил 
производство, а работники вернулись к работе.  

Сейчас завод производит фотоэлектрические модули по заказу США, сообщил мэр 
Винницы Сергей Моргунов. «Завод KNESS, производящий солнечные панели, был 
вынужден, в связи с коронавирусом, фактически простаивать два месяца, и люди не 
работали, но сегодня, к счастью, он уже начал производство фотоэлектрических модулей на 
заказ для рынка Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день уже люди работают 
на этом заводе», – сообщил мэр. Напомним, завод KNESS в Виннице начал свою работу в 
феврале 2019 года. Там изготавливают рамочные и безрамочные солнечные панели для 
бытовых, коммерческих и промышленных солнечных электростанций (ФЭС). Номинальная 
мощность одной панели от 270 до 370 Вт. Производство полностью автоматизировано, на 
предприятие на момент открытия трудоустроили 120 человек и дополнительно привлекли 
50 специалистов из технических разработок, работников в сфере логистики и дистрибуции. 

Читать полностью >>> 
По материалам vinnytsianews.com 

НАБУ завершило розслідування у справі нанесення 
збитків "Електроважмашу" 

11.05.2020 

Розслідування у справі про нанесення 13,7 млн грн збитків 
державному підприємству "Електроважмаш" завершено. Про це повідомляє 
прес-служба НАБУ, передає rbc.ua 

Зокрема, зараз матеріали слідства відкриті для ознайомлення перед направленням 
справи до суду. "8 травня 2020 року п'яти підозрюваним в нанесенні 13,7 млн ??грн збитків 
державному підприємству "Завод "Електроважмаш" відкрито матеріали слідства для 
ознайомлення перед направленням справи до суду. Таким чином НАБУ і САП завершили 
розслідування третьої корупційної схеми на підприємстві", - зазначено в повідомленні. Так, 
дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України ("Зловживання владою або 
службовим становищем"). Зокрема, мова йде про: двох заступників директора ДП "Завод 
"Електроважмаш"; начальника управління ДП "Завод "Електроважмаш"; кінцевого 
бенефіціара чеської компанії; директора чеської компанії. Нагадаємо, в кінці березня НАБУ 
викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві 
"Електротяжмаж", що завдала збитки в 13,7 млн гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 

 
Прокуратура завершила расследование против  

экс-главы завода "Маяк" 
14.05.2020 

Прокуратура Киева завершила следствие в отношении экс-
руководителя завода "Маяк", которого подозревают в мошенническом 
завладении средств при продаже имущества ГК "Укроборонпром". 

Согласно материалам следствия, в 2019 году бывший чиновник пообещал 
руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного 
комплекса завода по значительно заниженной цене. Общая сумма сделки должна была 
составить $4,5 млн, из которых $2 млн покупатель должен был официально заплатить за 
имущественный комплекс, а еще $2, 5 млн передать лично подозреваемому в качестве 
вознаграждения за его "услуги". Правоохранители задержали экс-чиновника в отделении 
банка при получении $200 тысяч "аванса". Подозреваемому и его защитникам открыты 
материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт 
будет направлено в суд. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией 
имущества. Как сообщал БизнесЦензор, Голосеевский райсуд Киева наложил арест на 
государственный имущественный комплекс АО "Завод "Маяк" государственного концерна 
"Укроборонпром" для недопущения его незаконной продажи. 

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

 
Миколаївці виготовляють обладнання  

для кораблів ВМС Індії 
15.05.2020 

ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» з робочим візитом відвідав аташе з 
питань оборони Посольства Індії в Україні Commodore Sandeep Deshmukh. 
Про це повідомляє портал korabelov.info 

Представник індійської сторони підписав акти приймання продукції, а також 
сертифікати відповідності, які підтверджують комплектність та якість обладнання, що має 
бути поставлено замовнику. «Цим візитом закрито черговий етап постачання 
газотурбінного обладнання для кораблів ВМС Індії. У квітні у зв’язку з обмеженнями 
карантину було скасовано візити індійських фахівців на ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». У 
зв’язку з цим приймально-здавальні випробування готової продукції опинились під 
загрозою зриву. Тож було прийнято рішення провести пред’явлення продукції замовнику у 
віддаленому режимі. Процес згідно з програмою знімався на відео. Відзняті матеріали 
направлялися замовнику для вивчення. Наразі документи по постачанню обладнання 
підписані офіційно», – йдеться у повідомленні. Представники підприємства нагадали, що 12 
вересня 2019 року ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» в Делі підписало контракти з Міністерством 
оборони Республіки Індія на постачання газотурбінної техніки. До номенклатури поставок 
входять газотурбінні двигуни, редуктори, комплекти запасних частин для кораблів 
військово-морських сил Індії. Повністю відвантаження законтрактованого обладнання 
відбудеться протягом 2020 року. Контракти також передбачають навчання індійських 
фахівців з експлуатації газотурбінних установок і надання інженерної підтримки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами korabelov.info 

 
Підсумки першого кварталу 2020-го року  

на заводі Кредмаш 
15.05.2020 

Перший квартал року для ПрАТ «Кредмаш», як і очікувалося, виявився 
дуже напруженим: ефективна робота в цей період визначає рівень 
стабільності підприємства на весь рік. 

Замовлень багато, строки їх виконання - стислі. Така ситуація вимагає виняткової 
відповідальності, продуктивності та своєчасного виконання поставлених завдань. У березні 
було вироблено товарної продукції на 110,9 млн.грн. (100,1%), реалізовано - на 107,3 
млн.грн. (100,1%). З початку року споживачам продано продукції на 310,4 млн.грн. Це 
асфальтозмішувальні та грунтозмішувальні установки, а також запасні частини. Важливу 
частину виробничого плану складають запасні частини, вузли та агрегати. Вони особливо 
актуальні під час будівельно-ремонтного сезону. За березень показник виконання плану 
плану із запчастин, вузлів і агрегатів склав 102,2%, за весь перший квартал ця цифра 
дорівнює 101,3%. Всього з початку року було продано запасних частин на 96,2 млн.грн. 
Стабільним попитом користується популярний товар народного споживання - закатна 
машинка для консервування. У березні цієї продукції було продано на суму понад 7,9 
млн.грн. (100%). План квітня - 90 000 штук, і ця продукція вже відвантажена споживачу. 
Тільки в березні до українських дорожників і на експорт вирушили чотири 
грунтозмішувача з мікропроцесорною системою управління ДС-50БМ, дві АЗУ КДМ2067 та 
КДМ20967. Зараз надзвичайно затребувані агрегати сортування для модернізації установок 
минулих років випуску - КДМ201, ДС-185 і ДС-168. Від українських дорожників надійшли 
замовлення на потужні асфальтозмішувачі, а також на грунтозмішувальні установки ДС-
50Б, які потрібні для будівництва нижніх шарів дорожнього покриття. Цьогорічний 
весняний сезон активний і продуктивний. У найближчі місяці темп роботи залишатиметься 
на високому рівні. Вже сформовано портфель замовлень підприємства до середини 
третього кварталу. Трудовий колектив Кременчуцького заводу дорожніх машин 
налаштований на безумовне виконання планових завдань 2020 р. - року 150-річчя заводу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПрАТ «Кредмаш» 
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Українське підприємство виготовило унікальний  
виріб для китайської АЕС 

18.05.2020 

У ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) успішно пройшов перевірку 
унікальний виріб – обечайка активної зони корпусу реактора для блоку 
китайської АЕС «Тяньвань». Про це повідомили на підприємстві. 

«У ПАТ «ЕМСС» відбулося приймання унікального виробу – «Обечайки активної зони 
корпусу реактора» для блоку №7 АЕС «Тяньвань» (КНР). Перевірка даного виробу пройшла 
на майданчику ПАТ «ЕМСС» в присутності представників Суненської ядерної енергетичної 
компанії (CNSP) і генерального підрядника», - йдеться у повідомленні. Зазначено, що 
процедура приймання відбулася без зауважень, що підтверджує високу якість обладнання. 
На підприємстві пояснили, що великогабаритна обечайка, виготовлена із злитка масою 415 
тонн, має унікальні габарити – висота заготовки 4,7 м, діаметр 3,9 м, маса 125 тонн. Під час 
приймання інспекторами CNSP був проведений візуальний, вимірювальний контроль, 
контроль макроструктури і ультразвуковий контроль. Також, в ході приймання, 
представники CNSP взяли участь у випробуванні механічних властивостей у центральній 
заводської лабораторії ПАТ «ЕМСС» двох патрубків і одного перехідника компенсатора 
тиску, труби 1130х65 і патрубка DN400. Від ЕМСС у прийманні були задіяні фахівці відділів 
технічного контролю, менеджменту якості, сертифікації та стандартизації, неруйнівних 
методів контролю, центральної заводської лабораторії та механообробного цеху. «Сторони 
підписали протокол про відповідність усіх контрольованих параметрів вимогам контракту. 
Найближчим часом обладнання, призначене для корпусу реактора 7-го блоку АЕС 
«Тяньвань», буде відправлено замовнику. Зараз у нашому виробництві – наступна партія 
заготовок для цієї ж станції», – зазначив начальник бюро забезпечення якості поставок ПАТ 
«ЕМСС» Олександр Дудник. Як повідомлялося, ПАТ «Енергомашспецсталь» отримало 
велике замовлення на виробництво заготовок для АЕС «Тяньвань», розташованої в Китаї. У 
рамках контракту, підписаного в липні 2019 року, підприємство виготовить для 7-го і 8-го 
енергоблоків АЕС «Тяньвань» деталі для реакторного обладнання. У комплект поставок 
увійдуть заготовки для корпусу реактора, парогенератора, головного циркуляційного 
насоса, головного циркуляційного трубопроводу, колектора і компенсатора тиску. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Уряд затвердив фінансовий план  

АТ “Турбоатом” 
20.05.2020 

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план акціонерного 
товариства “Турбоатом”, який передбачає отримання чистого прибутку в 
розмірі 522 млн 201 тис. грн. 

Реалізація зазначеного рішення Уряду забезпечить у 2020 р. сплату підприємством 
на користь державі 712 млн 504 тис. грн, з яких податок на прибуток становить 105 млн 
365 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції заплановано на рівні 2 млрд 
830 млн грн, що на 7 млн 155 тис. грн більше факту 2019 року. АТ "Турбоатом" належить до 
числа найбільших підприємств світу з проектування та виробництва: парових турбін для 
теплових електростанцій (ТЕС); теплоелектроцентралей (ТЕЦ); атомних електростанцій 
(АЕС); гідравлічних турбін для: гідроелектростанцій (ГЕС): гідроакумулюючих 
електростанцій (ГАЕС); гідравлічних затворів для ГЕС, ГАЕС і насосних станцій; іншого 
енергетичного обладнання. Виробничі можливості підприємства дозволяють випускати на 
рік парових і гідравлічних турбін загальною розрахунковою потужністю відповідно 8 млн 
кВт і 2 млн кВт. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-
конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування 
турбін і відвантаження. 

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

 
Стало известно, зачем корпус киевского завода “Арсенал”  

вывели из-под ареста 
20.05.2020 

Скандальный банкир Сергей Дядечко закончил марафон по 
отчуждению десятков тысяч квадратных метров зданий госзавода 
“Арсенал”, пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Владислав Боровиков в статье 
“Сергей Дядечко достал “Арсенал”. 

Журналист рассказывает о  готовящейся ликвидации киевского ООО “Нова Тор”, 
которое стояло в центре скандальной истории с отчуждением десятков тысяч квадратных 
метров недвижимости в самом центре Киева, которая когда-то принадлежала  
государственному оборонному заводу “Арсенал” и которая у него, по версии прокуратуры, 
была украдена. Вплоть до начала 2020 года за компанией продолжали числиться здания на 
2,24 тыс кв. м., которые к тому же находились под арестом. История отчуждения стартовала 
в 2007 году, когда заводом “Арсенал”, корпорацией “НПО “Арсенал”, ООО “Скайнет Ltd” и 
ООО “Нова тор” был подписан договор о  совместной деятельности. “Арсенал” внес 
недвижимость общей площадью 32,59 тыс. кв.м по ул. Московская, 8 в самом центре 
Печерска на общую сумму 134,78 млн гривен, а другие участники – деньги, правда, с 
отсрочкой внесения на весь период действия договора, то есть до  конца 2032 года. А в 2013 
г. участники простого общества заключили дополнительное соглашение по которому ГП 
“Завод “Арсенал” вышел из совместной деятельности, оставшись без денег и активов. “Нова 
Тор” была оформлена на донецкого юриста Руслана Бодунова, работавшего с Дядечко в 
“Родовид Банке”, – напоминает автор. – В результате расследования Генпрокуратуры 
здания “Нова Тора”  площадью 2,24 тыс кв. м. (бывший лабораторный корпус “Арсенала”) 
были арестованы и находились под арестом вплоть до недавних пор. Однако в 2019 году 
ликвидатор Диана Козловская в рамках процедуры банкротства “Нова Тор”, которая 
стартовала в августе 2018 году, заключила с “Межрегиональная Украинская Биржа” 
договор на продажу его активов на торгах. Аукцион состоялся 19 ноября 2019 году. Здания 
приобрело киевское ООО “Ост Энерджи Групп” за 19 млн грн”. Как выяснил журналист, 
“Нова Тор” сейчас оформлено на ООО “Рб Капитал-Груп”, конечным бенефициаром которого 
указан Сергей Дядечко и Денис Горбуненко (экс гендир “Родовид Банка”), а 5% 
принадлежит человеку, который в свое время был рекламным лицом их бизнеса –  
спортсмену-легкоатлету по прыжкам с шестом Сергею Бубке. А “Ост Энерджи Групп”, 
созданное всего за пару месяцев до аукциона, оформлено на донетчанку Оксану Балтуцкую. 
Кто она такая можно понять по историческим записям владельцев упомянутого ООО 
“Бизнес проперти групп”,  в котором Балтуцкая также числились совладельцем до 2019 
года, а с тех пор – и до продажи половины структурам Хмельницкого – Дядечко владел ее 
напрямую, пишет Боровиков. “Истинный мотив перекладывания бывшего лабораторного 
корпуса “Арсенала” из кармана в карман объясняется просто, – отмечает журналист. – И до 
аукциона и после него ликвидатор “Нова Тор” Козловская бомбардировала 
исполнительную службу с просьбой снять арест и закономерно получала отказ, пока не 
обратилась в нужное место – в Хозсуд Киева. Аргументами послужили то, что здания 
проданы, у них новый владелец, а кредиторы не возражают (к слову, крупнейшие из них 
входят в орбиту все того же Дядечко). Судья хозсуда Леонид Омельченко удовлетворил эту 
просьбу и снял арест. 5 февраля здания были официально  оформлены на “Ост Энерджи 
Групп”. “После этого также официально можно констатировать как факт – эффективность 
государства по возврату десятков тысяч квадратных метров, отчужденных у завода 
“Арсенал”, равняется абсолютному нулю”, – констатирует автор статьи. 
 

Читать полностью >>>  
По материалам oligarh.media 
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Ан-178 для Перу: ведеться загальне 
складання фюзеляжу 

19.05.2020 

На ДП "АНТОНОВ" розпочате загальне складання фюзеляжу літака 
Ан-178 для постачання Міністерству внутрішніх справ Республіки Перу. Про 
це повідомляє прес-служба ДП. 

Днями носову частину фюзеляжу (Ф-1) встановлено в стапель загального складання, 
де раніше вже були розміщені підлога, шпангоути та бокові обшивки вантажного відсіку. Як 
повідомлялося, до теперішнього часу також повністю завершене виготовлення центральної 
частини крила, його лівої та правої консольних частин, хвостового оперення. Два пілони 
двигунів готові до встановлення на консольну частину крила. Нагадаємо, конфігурація 
літака Ан-178, що виготовляється за контрактом, укладеним між ДП ДГЗП 
«Спецтехноекспорт» та Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу, дозволятиме 
здійснювати перевезення особового складу (100 осіб), перевезення пасажирів (80 осіб), 
доставку вантажів (до 18 тонн), евакуацію хворих на ношах (40 осіб) з можливістю надання 
медичної допомоги супроводжуючим медперсоналом. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП "АНТОНОВ" 
 

 
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ 
 

 
 

Підняли на стінку: “Океан” ремонтує судно,  
побудоване в Туреччині 

16.05.2020 

На суднобудівному заводі «Океан» суховантажне судно Modulus 3 
підняте на стінку для виконання докової частини ремонту. Про це йдеться 
на строрінці “Миколаїв – місто корабелів” у соцмережі “Фейсбук”. 

Згідно ремонтної відомості, буде виконано ремонт зовнішньої обшивки та 
конструкцій корпусу, ремонт комінгсів та люкових закриттів, ремонт трубопроводів тощо. 
Універсальне суховантажне судно Modulus 3, проєкт 003RSD04/ALB03, тип Caspian Express, 
призначене для перевезення генеральних та навалювальних вантажів, 20- та 40-футових 
контейнерів. Побудовано в 2010 р. на верфі Aksoy Shipyard/Gelibolu Shipyard, Туреччина. 
Проєкт судна розроблено в «Морському Інженерному Бюро», Одесса. Відзначимо, на 
суднобудівному заводі «Океан» спустили на воду дві баржі проєкту 472-РТ на замовлення 
голландської судноплавної компанії Eurobulk. Баржі пр. 472-РТ – несамохідні суховантажні 
судна для перевезення навалювальних та генеральних вантажів річковими шляхами. Згідно 
контракту обидва судна майже повністю укомплектовані обладнанням, замовник 
самостійно встановить лише деякі електросистеми. Транспортування суден замовнику 
відбудеться каналом Дунай-Майн-Рейн до кінця квітня. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами korabelov.info, shipbuilding.mk.ua 

 
Новые прорывные возможности Херсонского международного  

морского терминала СМГ 
12.05.2020 

От причала морского терминала судостроительной верфи Смарт 
Меритайм Групп 10 мая отошел красивый и большой теплоход. Об этом 
сообщает пресс-служба компании. 

Примечательным это событие стало благодаря рекордному тоннажу загрузки судна 
непосредственно у причальной стенки. Приняв на борт 8 тысяч тонн зерна, сухогруз 
запланировано совершил осадку на целые 7 метров. Эта настоящая победа стала возможна 
благодаря сложной многомесячной совместной научной и инженерной работе по 
углублению дна акватории, формирования нового подходного канала и установке 
специальных навигационных знаков ( в том числе буев ). Совместно с ГП «Госгидрография» 
специалисты СМГ подготовили и оборудовали новый фарватер, который «засветился» на 
лоцманской карте мира. К слову, эти навигационные знаки были построены коллегами 
портовиков – херсонскими корабелами. По словам генерального директора СМГ Дмитрия 
Красникова: «При новой действующей глубине осадки в 7 метров, портовый терминал 
получил возможность грузить флот более чем в 11 тысяч тонн ( до модернизации у нас 
допускалась осадка суден до 6,2 метров, что позволяло размещать грузы до 6 тысяч тонн). 
Мы ожидаем, что работа с флотом такой грузоподъемности выведет международный 
терминал СМГ на лидирующие позиции портовой деятельности во всем Днепровско-
Черноморском регионе. Не смотря на сложную ситуацию в отрасли, которая вызвана 
мировым экономическим кризисом и пандемией коронавируса, компания СМГ продолжает 
реализацию проектов развития и повышает эффективность использования активов». 

Читать полностью >>> 
По материалам СМГ 

 
Верфь «Нибулона» начала строительство  

буксира и баржи 
18.05.2020 

ССЗ «Нибулон» начал строительство четвертого буксира 
модернизированного проекта 121М и пятого несамоходного судна проекта 
NBL-91. Об этом сообщила пресс-служба компании «Нибулон». 

Согласно сообщению, цех металлообработки выполняет работы по порезке и гибке 
металла, а сборно-секционный цех изготавливает секции корпусов судов. Первые три 
буксира проекта 121М пополнили флот компании в 2017 году. «Они имеют большую 
маневренность и проходимость на водных участках с небольшими глубинами, поскольку 
под условия эксплуатации оптимизирована конструкция и уменьшена осадка судна. Также 
эти буксиры обеспечены уменьшенной подвижной навигационной рубкой, которая 
способна подниматься (опускаться) всего за 180 секунд, что гарантирует быстрый и 
безопасный проход мостов без их разведения», — указала пресс-служба. Первые четыре 
судна проекта NBL-91 предприятие построило в 2015-2016 годах. «Введение их в 
эксплуатацию стало важным этапом реализации инвестпрограммы компании «Нибулон» 
по строительству новой логистической системы в Украине и возрождения судоходства по 
реке Южный Буг. Суда предназначены для транспортировки генеральных и навалочных 
грузов, главная их особенность — возможность эксплуатации на мелководных реках», — 
сказано в сообщении. Помимо закладки новых судов, верфь выполняет другие заказы. В 
частности, в ближайшее время пройдут ходовые испытания первого портового буксира-
толкача кантовальщика проекта Т410, спуск на воду которого состоялся 30 апреля. Также 
продолжается строительство второго буксира этого проекта, третьего и четвертого 
несамоходных судов-площадок проекта В1500. ССЗ «Нибулон» (до 2012 года — 
судостроительный завод «Лиман», до 2000 года — Черноморский судомеханический завод) 
специализируется на полнокомплектном строительстве судов и судоремонте. Является 
судостроительной и судоремонтной базой компании. 

Читать полностью >>> 
По материалам ports.ua 
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Виробництво вантажних вагонів за перший 
квартал впало на 64,7% 

24.04.2020 

Вагонобудівники за перші три місяці поточного року виробили 
1084 вагони. Про це стало відомо з даних, які напередодні оприлюднила 
Державна служба статистики України. 

Цей результат становить лише 35,3% від показника за аналогічний показник у 2019 
році. У березні вагонобудівники виготовили 348 одиниць рухомого складу, що на 67,5% 
менше, ніж у березні 2019 р. У січні цей показник становив 398 вагонів, а в лютому падіння 
продовжилося до 338 виготовлених одиниць. Тобто у березні ми маємо той самий 
результат, що й у лютому. Нагадаємо, що основний вітчизняний виробник вагонів -
Крюківський вагонобудівний завод за перші два місяці виготовив 455 вагонів, що на 46,3% 
менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Зауважимо, що колишній очільник 
Укрзалізниці Євген Кравцов у 2019 р. заявляв, що наразі існує профіцит вантажних вагонів. 

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

 
 

Почему в Украине не производят  
локомотивы 

29.04.2020 

О необходимости локализации сборки локомотивов в Украине 
чиновники говорят давно. БизнесЦензор узнавал, где это можно это 
сделать и на каких условиях. Спойлер: практически нигде! 

За последние годы "Укрзализныця" (УЗ) успела подписать меморандумы о 
сотрудничестве и взаимопонимании со всеми ведущими мировыми производителями 
локомотивов. А с некоторыми даже не раз. В список попали: General Electric (США), Toshiba 
(Япония), CRRC (Китай), Alstom (Франция), Siemens (Германия), Bombardier (Канада). И 
даже с не производителем локомотивов – немецким оператором железных дорог Deutsche 
Bahn. Активность УЗ в этом вопросе связана с отсутствием денег, но наличием желания 
обновить свой парк локомотивов. На сегодня в инвентарном парке "Укрзализныци" почти 
3,6 тыс. локомотивов. Локомотивный парк УЗ изношен более чем на 90%. Износ 
продолжает расти. Подвижной состав превращается в металлолом. К примеру, по данным 
ЦТС, в 2010 году парк тепловозов составлял 2,54 тыс., а электровозов – 1,82 тыс. Сама УЗ 
оценивает необходимый объемом инвестирования в обновление локомотивной тяги в 73 
млрд грн. Из них 13 млрд грн необходимо инвестировать в обновление парка тепловозов и 
60 млрд грн – в закупку и модернизацию электровозов. Рынок же оценивает сумму в разы 
больше: в первую очередь необходимо обновление 700 электровозов, что, по примерным 
подсчетам, обойдется в $5 млрд. В любом случае, в ближайшие годы УЗ вынуждена будет 
значительно обновлять локомотивный парк. Компания в 2018 году уже закупила партию 
локомотивов 30 GE. В планах УЗ – закупка еще 40 локомотивов и более 200 электровозов. 
Логичный вопрос, который при этом возникает: есть ли предприятия в Украине, которые 
могут организовать полную сборку локомотивов на территории страны. 

Есть те, кто могут? >>>                                                                     © Инна Рослик, Сергей Головнев 
По материалам biz.censor.net.ua 

 
 

Киевский электровагоноремонтный завод получил 
прибыль в размере 3,3 млн грн 

29.04.2020 

АО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ) завершило 
январь-март 2020 года с чистой прибылью в размере 3,31 млн грн, тогда как 
за аналогичный период 2018 года убыток составлял 1,57 млн грн.  

Согласно обнародованному в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) промежуточному 
финансовому отчету предприятия, его чистый доход за первый квартал вырос на 46,3% - до 
80,18 млн грн. При этом завод получил 8,11 млн грн валовой прибыли (против 3,64 млн грн 
аналогичного периода годом ранее), а от прибыль операционной деятельности составила 
4,29 млн грн (против 1 млн грн убытка). По данным завода, в первом квартале текущего 
года он реализовал пять отремонтированных электросекций на 69 млн грн, восемь 
колесных пар на 1,46 млн грн и 122 электромашины на 8,84 млн грн (за тот же период 2019 
года – четыре электросекции, 45 колесных пар и 156 электромашин). КЭВРЗ, основанный в 
1868 году как мастерские по ремонту паровозов и вагонов, специализируется на 
капитальном ремонте электропоездов для железных дорог Украины, ремонте узлов и 
агрегатов, электромашин, электродвигателей и колесных пар, изготовлении запчастей. 
Завод пока не обнародовал финотчетность за 2019 год, а по итогам января-сентября 
прошлого года он получил 14,63 млн грн убытка (за аналогичный период 2018 года чистая 
прибыль 1,86 млн грн), чистый доход сократился на 23% - до 267,2 млн грн. В 2018 году 
завод увеличил чистый доход на 45% к предыдущему году - до 623,66 млн грн, чистая 
прибыль сократилась вдвое - до 7 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Синельниковский ПРМЗ провел ремонт тяжелой  

путевой техники "Укрзализныци" 
29.04.2020 

Синельниковский путевой ремонтно-механический завод провел 
ремонт новых типов тяжелой путевой техники "Укрзализныци". Об этом 
сообщает ЦТС со ссылкой на Магистраль. 

Речь идет о выправочно-подбивочно-рихтовочной машине австрийской фирмы 
Plasser & Theurer Duomatic 09-32 CSM №001, путевом вакуумном очистителе балласта Fatra 
Vag 1700U и планировщике балласта СПЗ-5 №002. Отмечается, что инженерно-
технического потенциала и производственных возможностей завода оказалось достаточно, 
чтобы вернуть в строй довольно сложную технику. Также сообщается, что машина по 
очистке балласта и СПЗ-5 уже работают на линии, а капитальный ремонт ВПР-09-32 
продолжается. "Портфель заказов от филиала "Центр по ремонту и эксплуатации путевых 
машин" и региональных филиалов на последующий период - заполнен", - говорит 
начальник ОСП "Синельниковский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр 
по ремонту и эксплуатации путевых машин" Юрий Чардымов. Напомним, ранее ЦТС 
сообщал, что в прошлом году "Укрзализныця" создала филиалы по строительству и 
ремонту путей и инженерных сооружений. Решение о создании двух филиалов принял 
наблюдательный совет компании. 

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

 

 
 

Локалізація виробництва електровозів в Україні  
має шанс досягти 50% 

07.05.2020 

Локалізація виробництва сучасних електровозів в Україні може сягати 
35%, і навіть 50%. Про це повідомив член правління АТ «Укрзалізниця» 
Франтішек Буреш, передає прес-служба УЗ. 

Під час зустрічі зокрема обговорювався розвиток співробітництва із вітчизняними 
виробниками в рамках програми локалізації інвестицій, яку впроваджує Укрзалізниця. «У 
разі, якщо вітчизняні підприємства виступатимуть підрядниками для іноземних 
виробників, то я очікую, що рівень локалізації становитиме 25-35%», - наголосив він за 
підсумками зустрічі з головою Ради Федерації роботодавців України Дмитром Олійником. 
На думку Франтішека Буреша, якщо хтось із вітчизняних промисловців вирішить 
ініціювати створення спільного підприємства з іноземними виробниками, рівень 
локалізації може сягнути 50%. «Слід підкреслити, що такі зустрічі ми проводимо постійно. 
Укрзалізниця підтримує курс Президента й Уряду України на підтримку вітчизняного 
машинобудування й розвитку національного промислового потенціалу», - резюмував член 
правління АТ «Укрзалізниця». Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця планує переглянути 
свою інвестиційну програму заради підтримки українських виробників та зацікавлена у 
поглибленні локалізації виробництва в Україні. «Українська залізнична галузь може бути 
чудовим партнером із розвитку  економіки країни, й Укрзалізниця має взяти на себе 
провідну роль у цьому процесі. Ми перебуваємо на порозі стратегічних змін, які 
сприятимуть виводу вітчизняних компаній на рівень прогресивних європейських 
виробників», — прокоментував Франтішек Буреш. За його словами, в Укрзалізниці 
заплановано скоротити надмірні витрати та непрофільні активи: "Це звільнить необхідні 
джерела фінансування та перетворить заморожені активи на ліквідні. Водночас 
інвестиційна програма компанії буде максимально переорієнтована на співпрацю з 
вітчизняними виробниками. Таким чином, українська економіка не лише  отримає вигоди  
від надійних логістичних послуг, що надаються Укрзалізницею, але й матиме додаткові 
стимули для підтримки вітчизняних виробників». В Укрзалізниці сподіваються, що завдяки 
таким заходам збільшиться частка виробництва на базі  українських підприємств нових 
локомотивів, запчастин, ключових комплектуючих, послуг з ремонту та проєктів 
модернізації. Поглиблення рівня «локалізації інвестицій» підтримає економіку України 
шляхом зростання зайнятості, технологічного розвитку та впровадження інноваційних ноу-
хау. Також Франтішек Буреш зазначив, що наразі Укрзалізниця використовує великий 
перелік промислової продукції вітчизняних виробників, зокрема: зварні конструкції, 
трансформатори, електричні двигуни та обладнання, зубчаті конструкції та системи, осі та 
колісні пари, будівельну техніку, силову електроніку, системи управління та радіотехніку, 
системи безпеки руху, бортові системи сигналізації та безпеки, світлові та звукові системи, 
системи протипожежного захисту, датчики, відео та комунікаційні системи, кабелі та 
системи кондиціонування, акумулятори та батареї, роботи з монтажу та налагодження, 
тестування та сертифікація, гарантійне та післяпродажне обслуговування та багато іншого. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами УЗ 

 
Производство грузовых вагонов на КВСЗ  

в январе-апреле упало на 56% 
18.05.2020 

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе-апреле 
текущего года сократил производство грузовых вагонов на 56% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 773 ед. 

При этом за четыре месяца предприятие произвело 26 пассажирских вагонов, тогда 
как в январе-апреле 2019 года – 5 ед., сообщает «Кременчуцька газета» со ссылкой на 
данные предприятия. По итогам 2019 года КВСЗ увеличил производство грузовых вагонов 
на 41,7% по сравнению с 2018-м – до 5237 ед. Отметим, ПАО “КВСЗ” завершило 2019 год, по 
предварительным данным, с чистой прибылью в размере 828,87 млн грн, что на 70% больше, 
чем годом ранее. Предприятие за прошлый год нарастило текущие обязательства на 13,6% 
— до 925,64 млн грн, а долгосрочные выросли на 39% — до 327,06 млн грн. Суммарная 
дебиторская задолженность за год выросла на 85,5% — до 1,07 млрд грн, активы в целом 
увеличилась на 21,4% — до 4,5 млрд грн. Собственный капитал ПАО “КВСЗ” на 1 января 
2020 года составил 3,25 млрд грн, в том числе уставный — 86,01 млн грн. Как сообщалось, 
по итогам 2018 года КВСЗ впервые после шестилетнего перерыва решил выплатить 
акционерам дивиденды в размере 1,75 грн на одну акцию, направив на эти цели 200,7 млн 
грн из полученной в 2018 году чистой прибыли в размере 487,25 млн грн. Как ранее 
сообщал GMK Center, украинские вагоностроители пессимистично оценивают перспективы 
роста производства в 2020 году. Определенный задел для вагоностроителей – реализация 
планов обновления вагонных парков «Укрзалізниці» и частных собственников вагонных 
парков. Износ грузовых вагонов по многим категориям составляет 80-90%. Напомним, что 
в 2019 г. производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 
2018-м на 5,2%, до 10 571 ед. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 
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Зібраний у Запоріжжі новий трамвай 
повністю змінив дизайн 

22.04.2020 

У Запоріжжі на КП "Запоріжелектротранс" зібрали новий сучасний 
трамвай - змінений і ззовні, і зсередини. Про це на своїй сторінці у Facebook 
повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. 

"Погляньте, як буде виглядати новий «Запорізький трамвай», який пройшов апгрейд 
та став ще більш сучасним. Він зазнає трансформації як ззовні, так і зсередини. Вагон 
отримає новий дизайн, буде оновлено обшивку салону, систему опалення, освітлення, а 
також кабіну водія", - написав Буряк. Міський голова додав, що так виглядатимуть всі 
чотири «Запорізькі трамваї», які будуть випущені цього року. Як раніше повідомлялось, 
цього року на боротьбу із коронавірусом з бюджету Запоріжжя виділили 100 млн грн. 
Незважаючи на те, що бюджет міста зазнав суттєвих змін, реалізацію программи 
"Запорізький трамвай" зупиняти не будуть, адже оновлення електротранспорту 
залишається одним із ключових напрямків. Наразі в Запоріжжі на різних маршрутах працює 
близько півсотні трамваїв, більша частина яких випущена понад 35 років тому. Програма 
«Запорізький трамвай» існує з 2017 року. За цей час було випущено 10 вагонів та придбано 
13 європейських трамваїв. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Производство автотранспорта в апреле составило  
только 59 легковых автомобилей Skoda 

08.05.2020 

Производство автотранспортных средств в апреле 2020 г. в Украине 
составило только 59 легковых автомобилей Skoda, которые были собраны 
на заводе "Еврокар", сообщает ассоциация "Укравтопром".  

Согласно ее предварительным данным, по сравнению с апрелем-2019 
автопроизводство сократилось почти в 2,4 раза (тогда было выпущено 79 легковых, один 
коммерческий автомобиль и 59 автобусов), а к марту текущего года – в 4,9 раза (246 
легковых, два коммерческих авто и 40 автобусов). Таким образом, единственный 
автопроизводитель апреля "Еврокар" ухудшил свой результат апреля прошлого года на 
четверть, а марта-2020 – в 4,2 раза. С учетом работы в апреле за январь-апрель 
автопроизводство упало на 24% к аналогичному периоду прошлого года – до 1424 ед., в том 
числе легковых авто выпущено 1238 ед. (на 22% меньше), коммерческих – 12 ед. (против 15 
ед.), автобусов – 174 ед. (на 37% меньше). Как сообщалось, по итогам первого квартала 2010 
года темп снижения автопроизводства составлял 22%, а за первые два месяца – 11%. В 2019 
году украинские автопроизводители выпустили 7,265 тыс. ед. автотранспортных средств (в 
том числе 6,254 тыс. легковых авто на "Еврокаре), что на 10% больше, чем за 2018 год, 
однако загрузка мощностей не превысила 2%. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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АО "Богдан Моторс" получила убыток  
в размере 610 млн грн 

29.04.2020 

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" в январе-марте 2020 г. 
получила чистый убыток в размере 610,3 млн грн, тогда как в первом 
квартале 2019 года ее чистая прибыль составляла 161,61 млн грн.  

Согласно промежуточному отчету компании в системе раскрытия информации 
НКЦБФР в среду, чистый доход за этот период сократился на 39%, до 13 млн грн. По 
данным отчета, компания получила почти 13 млн грн валовой прибыли (против 21,2 млн 
грн годом ранее), а убыток от операционной деятельности превысил 598 млн грн против 
прибыли 174,24 млн грн за январь-март-2019. Обязательства компании к 1 апреля 
текущего года превышают 6 млрд грн, в том числе краткосрочный кредит банка – 4,5 млрд 
грн (срок погашения – конец 2032 года). АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" 
объединяет производственные активы одного из ведущих украинских 
автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и 
завод легковых авто в Черкассах). Компания, по предварительным данным, завершила 
2019 год с чистой прибылью 273 млн грн - в 10,6 раз больше, чем годом ранее, доход от 
реализации вырос почти вдвое, до 1 млрд 255 млн грн.. По состоянию на четвертый квартал 
2019 года, в числе акционеров автокомпании – ЗНВКИФ "Богдан Капитал" (23,5367% 
уставного капитала), ООО "Хюндай Мотор Украина" (13,3816%), ЗНВКИФ "Бриз" 
(15,6425%), ООО "Мега Авто Логистик" (10,7368%), ООО "Богдан Индустрия" (9,4697%). 
Корпорация "Богдан" 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 инвестиционной 
программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. 
легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. В 
настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не выпускает, на его мощностях, 
в частности, налажена сборка грузовых автомобилей Богдан МАЗ, КУНГов многоцелевого 
использования, санитарных автомобилей), коммерческих авто. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Фонд гарантирования выставил на продажу долги "АвтоКрАЗа"  

на 9 миллиардов с дисконтом 90% 
22.05.2020 

Фонд гарантирования вкладов 12 июня проведет "голландский" 
аукцион по продаже пула активов банка "Финансы и кредит" и Дельта 
Банка. Торги состоятся на площадке DebtX. 

По данным Фонда, в состав пула вошли 9 кредитов юрлиц с общей суммой 
задолженности 8,8 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance. Средняя 
просрочка по кредитам – 4 года. По всем кредитным договорам продолжаются судебные 
дела, по 5 кредитам открыты производства Государственной исполнительной службы, по 8 
– уголовные дела. Начальная цена лота – 1,66 млрд грн, в ходе торгов она может снизиться 
до 830,6 млн грн. По данным Фонда гарантирования, основными объектами залога по 
кредитам в составе пула являются несколько целостных имущественных комплексов 
общей площадью 511,4 тыс. кв. м, расположенных в Полтавской области. Среди них – 
автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству 
пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств. "Фонд 
гарантирования вкладов напоминает, что речь идет о продаже именно кредитов и прав 
требования, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества 
в залоге по ним. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает 
возможность работать с проблемными кредитами", – отмечают в Фонде. Из информации 
Фонда гарантирования и судебного реестра, речь идет о кредитах, должниками по которым 
выступают компании из группы "АвтоКрАЗ" и связанные с ними структуры, 
подконтрольные Константину Жеваго. Как сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 
января открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ". 
Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную 
жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих 
инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго. Хозсуд Киева в 
сентябре 2018 года по иску "Ощадбанка"  открыл производство по делу о банкротстве АО 
"АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,69 млн грн, и ввел 
процедуру распоряжением имуществом должника. Кроме того, ПАО "Полтавский 
автоагрегатный завод" в январе 2019 года признано банкротом и открыта ликвидационная 
процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае текущего года был 
признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ 
акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных 
результатов деятельности в 2018 году. АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине 
производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его 
сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн 
годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн. В прошлом году 
реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% – на внутреннем 
рынке. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Ринок легкових авто зменшився вдвічі, за рахунок 
імпорту вживаних іномарок 

28.04.2020 

Ринок легкових автомобілів зменшився більше ніж вдвічі порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба 
«Укравтопрому», передає business.ua 

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2020 року українці придбали і 
поставили на облік 99,8 тис. легкових автомобілів: 20,3 тисячі нових та 79,5 тисяч 
розмитнених бувших у вжитку іномарок. На падінні ринку значно відобразилося зниження 
кількості реєстрацій імпортованих авто з пробігом, адже роком раніше в Україні діяло 
пільгове розмитнення і легалізація так званих «євро блях», в результаті чого показники 
реєстрацій старих машин тоді були безпрецедентно високими. Також свою роль у 
формуванні негативної динаміки зіграло призупинення, з середини березня, реєстрацій 
бувших у використанні машин, викликане карантинними обмеженнями.«У той же час 
реєстрації нових легкових авто за підсумками перших трьох місяців зросли на 11 відсотків. 
Але через їх незначну частку на первинному ринку, це зростання не змогло нівелювати 
загальне падіння», – сказано у повідомленні. Також у «Укравтопромі» зазначили, що 
бестселером серед нових авто в першому кварталі 2020 року став компактний кросовер 
RENAULT Duster (1479 авто за перший квартал цього року), а лідером у розмитненому 
«секод-хенді» – VOLKSWAGEN Passat (4684 авто за перший квартал цього року). За даними 
«Укравтопрому», у першому кварталі 2019 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 
214 987 легкових автомобілів, на суму в $931 млн. При цьому нових машин було 
імпортовано 17 701 штук, а тих, що вже були в експлуатації — 197 286 штук. Митна вартість 
нових іномарок склала 335 млн, а закупівля б/в автомобілів обійшлася українцям у $596 
млн. У порівнянні з першим кварталом 2018 року кількість імпортованих легкових 
автомобілів у 2019 році виросла більше, ніж у 5 разів, а їх загальна вартість – у 2 рази. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 
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Українська компанія Delfast отримала 3 млн грн на розробку  

триколісного електровелосипеда 
14.04.2020 

Український стартап Delfast Bikes отримав понад 3 000 000 гривень в 
рамках гранту від програми Програма USAID “Конкурентоспроможна 
економіка України”. Про це повідомляє autogeek.com.ua 

Ці гроші підуть на розробку, а також безпосереднє виробництво триколісного 
електричного велосипеда Delfast Trike з підвищеною вантажопідйомністю. Його зможуть 
використовувати працівники служб доставки. “Delfast Bikes отримав грант від USAID 
Ukraine в розмірі понад 3 млн грн. Мета гранту – розробка і виробництво нової моделі 
електротранспорту: триколісний електробайк для кур’єрів і служб доставки з підвищеною 
вантажопідйомністю. Актуальність такого транспорту очевидна всім. Вантажний байк для 
кур’єрів (і не тільки для них) – це саме те, що потрібно зараз і, схоже, буде потрібно ще 
довго”, – зазначив співзасновник компанії з виробництва українських електробайків Delfast 
Данило Тонкопій. Він розповів, що максимальна вантажопідйомність електробайка складає 
300 кг, де 220 кг це безпосередньо вантаж. Delfast Trike  максимально може розвити 
швидкість в 42 км/год. На одній зарядці без використання педалей триколісний велосипед 
здатний подолати відстань в 110 кілометрів. На Delfast Trike можливе встановлення 
мобільного кіоску, до прикладу для продажу кави. Використовувати його можна і в якості 
тук-туку для перевезення туристів. “Але в першу чергу байк розробляється для кур’єрських 
та логістичних компаній, для поштових служб і вантажних перевезень по місту. Він 
екологічний, не споживає бензин і не забруднює повітря”, – додав Тонкопій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами autogeek.com.ua 
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Ивано-Франковск купит еще 10 автобусов у "Богдана" 
Гладковского за 46 миллионов 

04.05.2020 

Автосборочный завод №1  компании "Богдан Моторс" поставит 10 
низкопольных 12-метровых автобусов в адрес КП "Электроавтотранс" 
(Ивано-Франковск) на общую сумму 46,5 млн грн. 

Согласно информации на портале ProZorro, соответствующий договор подписан 
сторонами 29 апреля после победы луцкого автозавода "Богдан Моторс" в тендере на 
поставку автобусов на ожидаемую сумму 48 млн грн. Вторым участником аукциона был 
дилер минского автозавода "МАЗтранссервис", предложивший автобусы за 46,6 млн грн. 
Заявку на участие в тендере также подавало ООО "БИО" с китайскими автобусами Skywell, 
однако она была отклонена тендерным комитетом. Условиями тендера предусмотрена 100-
процентная послеоплата в течение 90 календарных дней. По информации пресс-службы 
"Богдан Моторс", компания готова поставить автобусы в определенный тендером срок – до 
1 июня текущего года. По словам директора завода Дмитрия Писаного, приводимым пресс-
службой автокомпании, "Богдан Моторс" "прилагает титанические усилия для 
оптимизации расходов и уменьшения себестоимости продукции – только так удается 
предлагать лучшую цену на тендерах". С учетом этих 10 автобусов в Ивано-Франковске 
будут работать уже 36 автобусов "Богдан А70132". Автобусы укомплектованы 
европейскими агрегатами, в том числе двигателями Iveco, автоматической коробкой 
передач Allison, передней осью и мостом ZF. Общая пассажировместимость – 106 человек (в 
том числе 30 мест для сидения), а для Ивано-Франковска автобусы дополнительно 
оборудованы кондиционерами. Как сообщалось, 23 декабря 2019 года "МАЗтранссервис" 
победил "Богдан Моторс" в аукционе на поставку 10 автобусов ивано-франковскому 
"Электроавтотрансу", предложив их за 47 млн грн при ожидаемой цене 50 млн грн 
("Богдан" – за 48,5 млн грн). Однако, по информации ProZorro, уже 28 декабря торги были 
отменены по инициативе заказчика, который заявил об отсутствии дальнейшей 
потребности в закупке. Новый тендер был объявлен 18 февраля текущего года. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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ООО "Спец-Ком-Сервис" может поставить Нацполиции 200  
спецавтомобилей на сумму 97,7 млн грн 

27.04.2020 

Поставщик спецтехники ООО "Спец-Ком-Сервис" может поставить 
Национальной полиции Украины 200 спецавтомобилей (кроссоверов) на 
базе Rеnault Duster на общую сумму 97,74 млн грн..  

Соответствующее намерение о заключении договора с компанией, которая стала 
единственным участником закупки (переговорная процедура для потребностей обороны), 
обнародовано в понедельник в системе ProZorro. Автомобили должны быть поставлены до 
17 июня текущего года, предполагается 100%-ная послеоплата в течение 90 рабочих дней. 
По информации "Спец-Ком-авто", она предложила 5-местные спецавтомобили (кроссоверы) 
с бензиновым двигателем экологического класса Евро-6, 2020 года выпуска. Как 
сообщалось, Нацполиция в ноябре 2019 г. объявила закупку (по договорной процедуре, по 
ГОЗ под госгарантии) 822 спецавтомобилей за 483,3 млн грн, в том числе 413 кроссоверов 
за 241,74 млн грн (или 585 тыс. грн за ед.) и 409 седанов за 241,5 млн грн. Поданные "Спец-
Ком-Сервис" предложения были отклонено и тендер признан несостоявшимся. Кроме того, 
20 марта текущего года были признаны несостоявшимися торги на закупку Нацполицией 
спецавто на ожидаемую сумму 276 млн грн, в том числе 600 кроссоверов за 255,4 млн грн 
(426 тыс. грн за авто) – на торги не было подано ни одной заявки. Компания "Спец-Ком-
Сервис" (ТМ Polycar) основана в 2009 году, специализируется на поставках спецтехники, 
коммерческих автомобилей, производит кузова для автотранспорта, а также отопительные 
котлы. По данным госреестра, владельцами ООО с уставным капиталом 4 млн грн на 
паритетных началах являются Сергей Калюш и Михаил Городовых. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
В Україні розробляють інноваційну  

електровантажівку 
29.04.2020 

Керівник компанії Murmuration Technology з Кривого Рогу Віталій 
Бризгалов розповів про стан проекту українського комерційного 
електромобіля. Про це повідомляє autotheme.info 

Карантин суттєво пригальмував проект, але не зупинив його. Наразі йде процес 
проектування, вимірювання та тестування головних агрегатів та моделі в цілому. Віталій 
Бризгалов розповів про один з варіантів майбутнього міського комерційного 
електромобіля CoolOn. Він має довжину 5 м, ширину 1,7 м, висоту – 2,1 м.Вантажний відсік 
може бути як відкритим кузовом, так і обладнаний спецзасобами для прибирання вулиць, 
маніпулятором, вишкою для ремонту тощо. Машина матиме літієвий акумулятор LiFePO4 
ємністю 40 кВт*год. Одного заряду АКБ вистачить на 200 км ходу. Втім, конструкцією 
передбачено використання кількох видів АКБ різної ємності. Для електромобіля в компанії 
Murmuration Technology створили власний електромотор, який за конструкцією суттєво 
відрізняється від подібних. Розробники його називають «модернізований Вентильний 
Реактивний Мотор». За словами Бризгалова, «модернізований двигун повністю 
позбавлений пульсації моменту, а також не потребує складного інвертора. Електромотор 
також не містить магнітів, “білячої” клітки і має повністю пасивний ротор. Окрім того, в 
двигуні використовується вдвічі менше міді, ніж у подібних вузлах, що суттєво знижує його 
вартість. Динамічно керована рекуперація з контрольованою інтенсивністтю гальмування 
дозволяє майже повністю відмовитись від механічних гальм». 

Читати повністю (фото) >>> 
За матеріалами autotheme.info 
 

 
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Lozova Machinery планирует вывести на производственную мощность  
новую линию по производству опрыскивателей 

24.04.2020 

Lozova Machinery летом текущего года планирует вывести на 
производственную мощность (20 ед. в месяц) новую линию по производству 
опрыскивателей, открытую в апреле.  

"Мы создаем линию для значительного увеличения производства опрыскивателей в 
партнерстве с английской фирмой Landquip, их адаптации для рынков сбыта Украины, СНГ, 
Восточной и Центральной Европы. Планируемые объемы для украинского рынка в 
ближайшей перспективе – 50 опрыскивателей в год (опрыскиватели от 3 тыс. до 6 тыс. 
литров) плюс объемы на экспорт", - сообщили в пресс-службе УПЭК. В компании уточнили, 
что уровень локализации производства новых опрыскивателей будет превышать 60%, и 
продукция выводится на рынок под собственным брендом Lozova Machinery. "Планируем 
занять около 10% рынка опрыскивателей Украины в ближайшие год-два", - сообщили в 
пресс-службе. Среди присутствующих на этом рынке в Украине в пресс-службе отметили, в 
частности, мировые компании Kuhn, John Deere, Horsch, Lemken, Tecnoma. При этом в 
компании отметили, что фирма Landquip - один из лидеров на рынке Великобритании, 
работает более 30 лет и имеет полную линейку прицепных и навесных опрыскивателей. 
Зарекомендовала себя на рынках Великобритании, странах Бенилюкс, Австралии, Новой 
Зеландии, Южной Африки, Румынии и других европейских стран. В 2020 г. у Lozova 
Machinery запланирован выход на рынок более 10 новинок и модификаций агрегатов, в том 
числе, помимо опрыскивателей, почвообрабатывающая техника. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Завод "Уманьферммаш" получил 0,4 млн грн  

чистой прибыли 
29.04.2020 

Производитель сельхозмашин "Уманьферммаш" (Черкасская обл.), в 
2019 году получил 0,38 млн грн чистой прибыли, тогда как в 2018 году 
чистый убыток составлял 10,92 млн грн. 

Согласно обнародованному в среду в системе раскрытия информации НКЦБФР 
годовому отчету предприятия, его чистый доход за год сократился на 41% - до 113,65 млн 
грн. В 2019 году завод получил 11,57 млн грн валовой прибыли против 26,94 млн грн годом 
ранее, а прибыль от операционной деятельности составила 0,13 млн грн против 2 млн грн. 
По данным предприятия, в 2019 году на экспорт была поставлена продукция на 36,9 млн 
грн (33% реализации), в том числе на 28,5 млн грн - в Россию, на 4,3 млн грн в Германию и 
на 2,7 млн грн - в Молдову. Численность персонала предприятия на 1 января 2020 года 
составила 543 чел. "Уманьферммаш" специализируется, в частности, на выпуске машин для 
животноводства и кормопроизводства, перерабатывающих комплексов, 
почвообрабатывающей техники, комплексов для уборки корнеплодов, запчастей для 
сельхозтехники. По состоянию третий квартал 2017 года более 92% АО принадлежит ООО 
"Фирма Буд" (Киев), совладельцами которой выступают киевляне Светлана Годик и Игорь 
Липкан (по 49,5%), а также Евгений Загирняк (1%). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Уряд Франції обрав EY для аудиту корпоративної  
реформи "Укроборонпрому" 

21.04.2020 

Компанія EY за фінансової підтримки уряду Франції, який обрав її, 
допоможе ДК "Укроборонпром" провести реформу корпоративного 
управління, йдеться у повідомленні концерну. 

"Зокрема, технічна допомога Франції буде спрямована на форензик аудит та 
діагностику поточної системи корпоративного управління концерну", - наголошується в 
повідомленні. Згідно з ним, консультанти EY братимуть участь у розробці цільової моделі 
корпоративного управління в концерні та на підприємствах, розроблять спільно з офісом 
трансформації "Укроборонпрому" проекти основних внутрішніх політик та кодексів, 
необхідних для запровадження нової архітектури операційного управління та контролю, а 
також створять карту бізнес-процесів першого рівня, для того щоб підвищити ефективність 
діяльності концерну. Йдеться про розробку та запровадження нової практики проведення 
внутрішнього аудиту та системи внутрішніх контролів; системи управління ризиками, 
впровадження функції комплаєнсу та антикорупційної діяльності. У рамках проекту також 
буде здійснено розподіл відповідальності в управлінні виробничими процесами, 
матеріальним забезпеченням, фінансами, персоналом і реалізацією продукції концерну. До 
реформи державного концерну залучені експерти, роботу яких фінансують уряди країн-
членів НАТО - Великої Британії та Франції. Також у концерні працює група радників 
Інституту оборонного аналізу США на чолі з доктором Дональдом Чарльзом Вінтером. .. 

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

 

ГК "Укрспецэкспорт" получил чистую прибыль  
по УСБУ 200,59 млн грн 

30.04.2020 

Госкомпания "Укрспецэкспорт" в 2019 г. получила чистую прибыль по 
УСБУ 200,59 млн грн, что на 13,5% меньше, чем в 2018 г., следует из годового 
отчета компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.  

Согласно ему, выручка компании в минувшем году выросла в 2,3 раза – до 3 млрд 
449,16 млн грн, валовая прибыль - на 5,1%, до 834,49 млн грн. В то же время из-за роста 
расходов на сбыт и других операционных расходов операционная прибыль снизилась на 
14,6% – до 245,32 млн грн. В балансе указывается, что за минувший год счета 
"Укрспецэкспорта" в банках сократились с 3,87 млрд грн до 0,97 млрд грн, дебиторская 
задолженность – с 1,28 млрд грн до 0,96 млрд грн. В то же время задолженность по авансам 
снизилась с 3,96 млрд грн до 1,96 млрд грн, а в целом текущие обязательства и обеспечение 
– с 7,34 млрд грн до 4,87 млрд грн, долгосрочные обязательства – с 0,16 млрд грн до нуля. В 
компании в 2019 году работал 431 чел., общая сумма расходов на оплату труда составила 
292,66 млн грн (в среднем 56,6 тыс. грн в месяц на человека). "Укрспецэкспорт" является 
уполномоченным государственным посредником в осуществлении внешнеэкономической 
деятельности в сфере экспорта-импорта продукции и услуг, подлежащих экспортному 
контролю. С декабря 2010 года по решению правительства "Укрспецэкспорт" и его 
дочерние предприятия входят в состав госконцерна "Укроборонпром". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

В Укроборонпромі реорганізують 50  
підприємств концерну  

08.05.2020 

У ДК "Укроборонпром" розпочали процес реструктуризації оборонних 
підприємств, що перебувають в управлінні Концерну. Про це повідомляє 
прес-служба державного концерну. 

Йдеться про підприємства, які за підсумками тріаж-аналізу будуть реорганізовані 
або передані в управління іншим органам державної влади. Таке рішення ухвалили за 
результатами тріаж-аналізу, затвердженого наглядовою радою Укроборонпрому, 
повідомляє заступник генерального директора з питань трансформації УОП Роман Бондар. 
"Тріаж-аналіз – це комплексна оцінка 137 підприємств Концерну за 9 параметрами. Аналіз 
показав реальний стан підприємств оборонної галузі. Дозволив нам виокремити 
життєздатні та визначитися із пріоритетністю реорганізації тих, що є проблемними", – 
розповів Роман Бондар. Зі 116 працюючих підприємств Концерну, пояснив Бондар, до 
фінансово стабільних можна віднести 33, 27 підприємств є фінансово нестабільними, 56 – у 
поганому фінансовому стані. Всього 29 підприємств Укроборонпрому заробили 88% 
чистого доходу Концерну за 2016-2019 рр. На оборонних підприємствах дуже висока 
концентрація працівників – 44,6 тисяч людей працюють на 14 підприємствах. працюють від 
усієї чисельності робітників Укроборонпрому. “Основні засоби підприємств – дуже зношені. 
Середній коефіцієнт на початок 2020 року становив 63%. На 28 підприємств цей рівень 
сягає вище 80%! При цьому, дуже багато надлишкового майна: загальна площа земельних 
ділянок у користуванні підприємств Концерну становить 5,5 тис га, площа нерухомості – 
11,3 млн. кв. м. Тобто, Концерн перенавантажений надлишковим майном, що створює 
додатковий тягар та негативний вплив на фінансові результати. Саме тому в Концерні 
розпочато другий етап реформи – реструктуризації та оздоровлення цих активів”, – 
розповів Роман Бондар. Він додав, що за результатами тріаж-аналізу в Укроборонпромі 
створили 3 умовні групи компаній: для розвитку, оздоровлення та перепідпорядкування. 
Відзначимо, концепція реформи Укроборонпрому має дві частини, розповів Бондар: кінцеву 
цільову модель трансформації та перехідну модель – те, як компанія буде працювати з 
моменту прийняття необхідного законодавства. Протягом двох років Укроборонпром буде 
відігравати роль "центра управління польотами" для трансформаційних процесів та 
створення галузевих холдингів. Команда Концерну проведе корпоратизацію підприємств, 
здійснить оздоровлення активів, концентрує виробництва, реалізує надлишкове майно. У 
холдингах буде створено сучасну систему корпоративного управління, затверджено 
стратегію розвитку, програму капітальних інвестицій, продуктову лінійку, систему 
управління виробництвом та стандарти звітності. "Після того, як корпорації буде створено, 
роль та значення Укроборонпрому точно зміняться. В цьому полягає стратегічна розвилка 
та ключове рішення, які держава повинна буде зробити. Питання можна сформулювати так: 
чи потрібна управляюча компанія для галузевих оборонних холдингів? Якщо потрібна, то 
цій управляючій компанії можуть бути делеговані функції корпоративного центру, з 
фокусом на залучення фінансування, розвиток нових видів бізнесу, контроль над 
реалізацією стратегії, зв’язкам з державними органами і т.д. Якщо не потрібна, то частина 
цих функцій може бути передана органам влади або новому ЦОВВ, плани на створення 
якого існують в державі. Питання майбутнього Укроборонпрому необхідно вирішувати 
після створення нових галузевих холдингів, а не до", – підкреслив заступник Генерального 
директора з трансформації. При цьому, реформувати неефективну систему корпоративного 
управління державними оборонними підприємствами неможливо без зміни законодавчої 
рамки: ухвалення змін до ЗУ "Про особливості управління об’єктами державної власності в 
оборонно-промисловому комплексі" та прийняття нового ЗУ "Про корпоратизацію 
підприємств ОПК". Сьогодні проекти законів знаходяться на розгляді профільного комітету 
ВРУ і реформа Укроборонпрому напряму залежить від ефективності парламенту: "Без 
необхідних законів строк створення корпорацій складе близько 2,5 років. З ухваленням 
законів – реально впоратися за 6-9 місяців". 

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

Читайте також: Більше про реформи читайте 
у повній версії інтерв’ю Романа Бондара >>> 
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 АВТО & БРОНЕТЕХНІКА 

 
Танковий завод ім. Малишева різко пішов "в мінус":  

оприлюднено сумні цифри 
28.04.2020 

Результати діяльності танкового заводу імені Малишева в 1 кварталі 
2020 року свідчать про значний збиток оборонного підприємства. Звіт про 
діяльність опублікований на офіційній сторінці ДП. 

Як свідчать цифри, чистий дохід від реалізації продукції в 1 кварталі 2020 склав 
всього 160 млн 937 тис. грн. За відповідний період 2019 року найважливіше підприємство 
Укроборонпрому заробило значно більше - 200 млн 390 тис грн. В результаті в 1 кварталі 
2019 року валовий прибуток танкового заводу склав 40 мільйонів 819 тисяч гривень. За 1 
квартал цього року підприємства понесло валовий збиток розміром 34 мільйони 799 тисяч 
гривень. Нагадаємо, Харківський завод імені Малишева заборгував "Укрспецекспорту" 
величезну суму. В листі від 17 лютого говориться, що протягом 2019-2020 років 
"Укрспецекспорт" перерахував на рахунки заводу 804 млн гривень, в тому числі в січні-
лютому цього року - 81 млн. При цьому заводом за вказаний період передано продукції для 
продажу на суму всього 406 мільйонів гривень. У документі йдеться, що завод Малишева 
систематично порушує терміни передачі продукції, що призводить до порушення 
зобов'язань перед іноземними замовниками. У підсумку це може призвести до втрати 
Україною міжнародних ринків збуту озброєння і військової техніки. Також зазначається, що 
зобов'язання заводу з передачі продукції для продажу в 2020 році складають більше 58 
мільйонів доларів США. "З урахуванням викладеного, інформуємо Вас, що подальше 
перерахування коштів... неможливо", - йдеться в листі. 

Читати повністю (документи) >>> 
За матеріалами apostrophe.ua 

 
ХКБМ передали військовим нову 

партію бронетехніки 
30.04.2020 

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. 
Морозова (ХКБМ) передало Міністерству оборони України чергову партію з 
5 бронетранспортерів БТР-4Е. 

Усі БТР оснащені кулеметами КТ762 виробництва київського державного 
підприємства “Маяк”, який є співвиконавцем контракту. Таким чином ХКБМ виконав уже 
60% державного контракту – станом на кінець квітня на заводі виготовили та передали 
військовим 28 бронетранспортерів з 45, передбачених державним оборонним замовленням 
2019 р. “Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та вже відбули до військової 
частини”, – повідомив директор підприємства Яків Мормило. Нагадаємо, виконання 
поставок бронетранспортерів відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який 
був розблокований спільними зусиллями Президента України, Кабінету міністрів України, 
Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 р. Команда Концерну 
разом з керівництвом ХКБМ, новим директором заводу "Маяк" та Міністерством оборони 
доклали значних зусиль для реанімації контракту на виготовлення бронемашин та 
кулеметів для них. Ці бронетранспортери безпосередньо задіяні у військових операціях на 
Сході, але протягом більше ніж двохироків не виготовлялися і не постачалися Збройним 
силам України. “Контракт дістався нам у спадок у безнадійному стані і для нашої команди 
було принципово його врятувати, адже від його виконання залежала доля одного з наших 
найбільших заводів бронетанкового дивізіону. За фактом зриву контракту було порушене 
кримінальне провадження і у поставки цих машин в армію вже ніхто не вірив. Нами була 
пророблена беспрецедентна робота разом з державними органами і на даний момент 
контракт виконується з повним дотриманням термінів”, – розповідає Мустафа Найєм, 
заступник генерального директора Укроборонпрому з питань взаємодії з органами 
державної влади. Що важливо, виконання контракту дозволило відновити виробничий 
процес на іншому підприємстві Концерну – АТ “Маяк”, додав Найєм.  

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

 
Миколаївський бронетанковий завод передав бронетехніку  

для президентського полку 
14.05.2020 

ДП "МБТЗ" передало Міністерству оборони України  партію з 5 
одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних 
машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.  

Це чергова партія техніки, відновлена фахівцями МБТЗ вже в рамках державного 
оборонного замовлення 2020 року. Бронемашини пройшли військову прийомку та відбули 
у розпорядження Окремого президентського полку. "Попри доволі пізнє контрактування та 
особливості роботи підприємства під час карантину, ми рухаємося за графіком та вчасно 
передаємо техніку нашим військовим для виконання бойових завдань. Ми регулярно 
спілкуємося з ними та спираємося на їх бойовий досвід, покращуючи ті чи інші 
характеристики бронетехніки", – зазначає директор МБТЗ Юрій Кравченко. В ході 
капітального ремонту було покращено тактико-технічні характеристики базової машини 
БРДМ-2. Зокрема, встановлено новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійну систему 
нічного керування; змінено розташування особового складу та покращено ергономіку 
машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує 
десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки, розповідає директор підприємства. 
"У 2020 році Мколаївський бронетанковий запрацював з новою якістю. За перший квартал 
цього року на підприємстві виготовлено та відремонтовано продукції на 31,5 млн грн, що 
майже вдвічі більше за аналогічний період минуолого року. Бронетанковий дивізіон 
Концерну – один з найпотужніших. Тільки з початку року бронетанкові підприємства 
Укроборонпрому передали збройним силам близько 300 одиниць техніки. На сьогодні в 
структурі оборонпрому бронетанкові підприємства – найбільш підготовлені для об’єднання 
у галузевий холдинг, зараз ми прораховумо різні сценарії та формати цієї нової бізнес-
одиниці та чекаємо на ухвалення відповідного законодавства, який пришвидшить процес 
трансформації", – розповів Ігор Фоменко, заступник Гендиректора "Укроборонпрому" з 
виробництва. Завдяки правильному плануванню та посиленим заходам безпеки, капітальне 
відновлення бронемашин на МБТЗ було зроблене вчасно, попри заходи національного 
карантину. Як і інші підприємства "Укроборонпрому", вже 2 місяці Миколаївський 
бронетанковий завод працює в особливому режимі: на робочі місця допускається обмежена 
кількість критично важливих фахівців, робота відбувається із дотриманням дистанції та 
посиленими заходами безпеки та санітарно-гігієнічними заходами. Нагадаємо, в середині 
квітня МБТЗ відвантажив першу партію капітально відновленої бронетехніки в рамках 
цьогорічного ДОЗ. Броньована розвідувально-дозорна машина  БРДМ-2 знаходиться на 
озброєнні Збройних Сил України, має підвищену прохідність та призначена для ведення 
розвідки та супроводження конвоїв, також слугує для розміщення спеціального озброєння. 
Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних 
підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на  виготовленні та модернізації 
броньованої колісної техніки для Збройних Сил України. 

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

 
 
 
 
 

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
Успішно завершилися випробування експортного  

варіанту радару 90К6Е 
28.04.2020 

За підсумками дводенних випробувань, мобільний оглядовий 3D 
радіолокатор 90К6Е виробництва КП "НВК "Іскра" повністю підтвердив свої 
заявлені тактико-технічні характеристики. 

"Після проведення заводських випробувань, ми успішно завершили цей останній 
етап випробувань радару 90К6Е щодо здатності визначення малорозмірних цілей з малою 
ефективною поверхнею розсіювання. Позитивні результати цих випробувань відкривають 
перед нами беззаперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт. Ми вже маємо 
потенційного замовника з  однієї з країн Близького Сходу, для якого здатність визначення 
безпілотних літальних об’єктів є однією із основних вимог. Станція також розглядається в 
інтересах Міноборони України, однак потребує певних змін під потреби наших військових", 
– повідомив директор Науково-виробничого комплексу "Іскра" Юрій Пащенко. Радар 90К6Е  
було презентовано восени 2019 року на виставці "Зброя та безпека". Цей принципово новий 
3D радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем призначений для 
виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах. Він розроблений для 
використання у зенітних ракетних військах як засіб видачі цілевказівок та як інформаційна 
ланка У підрозділах військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Об’єктом 
визначення під час випробувань радару виступив безпілотний авіаційний комплекс Raybird 
3, польотами якого керували спеціалісти компанії  Skyeton. Raybird 3 – це безпілотний 
авіакомплекс серійного виробництва класу "малий тактичний", який використовується для 
різних довготривалих місій, ISTAR рішень та пошуково-рятувальних операцій; має 
максимальну висоту польоту 3000 м та може розвинути швидкість до 160 км/год. ... 

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

 
Укрспецекспорт відвантажив за кордон чергову  

партію військової техніки 
29.04.2020 

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК 
"Укроборонпром", спільно з ТОВ "Аеротехніка-МЛТ" виконала 
зовнішньоекономічний контракт на постачання радіолокаційної техніки 
іноземному замовнику. 

"Попри карантинні заходи і обмежене авіасполучення в усьому світі, Укрспецекспорт 
продовжує працювати над виконанням контрактів, а також укладає нові угоди на 
постачання військової техніки та озброєння, виробленого оборонними підприємствами 
Концерну. Як би це складно не було в умовах пандемії, яка майже зупинила економічну 
діяльність багатьох країн світу, що є нашими партнерами, Укрспецекспорт продовжує 
виконувати свої зобов’язання. Сьогодні згідно з графіком у повному обсязі відвантажили 
іноземному замовнику продукцію за контрактом", – цитує пресслужба директора компанії 
Вадима Ноздрю. Зазначається, що раніше цього місяця компанія "Укрспецекспорт" 
достроково поставила Міністерству оборони України 37 одиниць бойових машин піхоти 
БМП-1 для потреб Збройних Сил України. У пресслужбі також наголосили, що державний 
концерн "Укроборонпром" за результатами 2020 року має наміри отримати від збройного 
експорту близько мільярда доларів США. Такого ефекту в Концерні очікують в тому числі 
від реформи спецекспортерів, розпочатої наприкінці 2019 року. Вона триватиме щонаймене 
три роки, за її результатами кількість державних компаній-спецекспортерів буде зменшена 
і вони працюватимуть за принципом: "одна країна – один експортер". Водночас в 
Укроборонпромі не виключили, що на фінансові плани Концерну щодо експорту може 
негативно вплинути коронавірус та пов’язаний з ним карантин – як в самій Україні, так і в 
усьому світі. За підсумками 2019 р. експорт озброєння та послуг підприємств-учасників 
концерну "Укроборонпром" склав $908 млн, що на 19% більше показника 2018 р. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Якою буде нова державна корпорація “Радарні Системи” –  

інтерв’ю з директором заводу “ІСКРА” 
15.05.2020 

Державна корпорація, яка має об’єднати радіолокаційні підприємства 
в результаті реформи державного концерну "Укроборонпром", вже 
знаходиться на стадії формування. 

"Реформа Укроборонпрому – це програма структуризації державного сектору 
оборонної промисловості. На сьогоднішній день державна корпорація під умовною назвою 
"Радарні системи" уже формується, готуються документи, триває розробка стратегічних 
бізнес-планів усіх підприємств, які мають потенційно увійти до складу цієї корпорації. На 
основі цих планів буде сформовано єдиний документ, який до кінця травня ми маємо 
представити Стратегічному комітету Укроборонпрому", – повідомив розповів директор 
одного з провідних радіолокаційних підприємств Концерну – Казенного підприємства 
"Науково-виробничий комплекс "Іскра" – Юрій Пащенко в інтерв’ю проекту SecutiyTalks. За 
словами Пащенка, усі робочі групи Стратегічного комітету Концерну вже працюють над 
створенням 6 галузевих державних корпорацій і мають єдиний календарний план робіт. 
Водночас, розпочати господарську діяльність ці нові бізнес-одиниці можуть в різний час, 
адже це залежить від стану підприємств та їх виробничої готовності. Ключовим елементом 
для створення галузевих корпорацій, розповів Пащенко, є зміни законодавчої рамки, що 
дозволять запустити процес корпоратизації та створення нових бізнес-одиниць. Наразі 
міжвідомча робоча група на базі Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки розробляє відповідні законопроекти. В Концерні розраховують, що парламент 
розгляне їх до кінця поточної сесії. "Ці законодавчі зміни важливі та мають бути прийняті 
обов’язково. На мою думку, це навіть не предмет дискусії. Інша справа, що операційну 
діяльність на початковому етапі становлення, так би мовити, "дистанцію розгону", можна 
робити і без законодавчих змін. "Радарні системи" навіть без офіційної реєстрації може 
почати роботу в рамках Концерну – через спільні та синхронні дії підприємств, 
напрацювання спільних планів роботи, введення механізмів контролю та підтримки, і, 
найголовніше, – структуруватися операційно, тому що в рамках корпорацій не має бути 
внутрішньої конкуренції", – заявив директор НВК "Іскра". Юрій Пащенко також вважає, що 
майбутні галузеві корпорації повинні мати право на ведення зовнішньоекономічної 
діяльності. При цьому, керівник Науково-виробничого комплексу "Іскра" не розглядає 
питання продажу або передачі технологій за кордон: "Для нас продаж технологій –  не 
джерело заробляння грошей. Можна продати технології, які ми вже не використовуємо та 
вважаємо неактуальними. Щодо передачі технологій – це можливо лише у випадку 
великого замовлення, коли мова йде про постачання не одного десятку станцій, і замовник 
слідує власному законодавству, яке передбачає часткову передачу  технологій та 
компетенцій для того, аби зробити певну локалізацію виробництв", – додає Юрій Пащенко. 
На думку директора підприємства, майбутнім корпораціям також знадобиться "стратегічна 
надбудова" – керівний центр, який візьме на себе відповідальність за стратегічні функції 
всіх корпорацій. Нагадаємо, згідно проекту реформування ДК "Укроборонпром" буде 
створено 6 державних галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств Концерну, а 
сам Укроборонпром – ліквідовано.  … 

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

 
КБ "Луч" достроково виконало контракт на  

постачання ЗСУ ракет "Вільха" 
29.04.2020 

Державне КБ "Луч" (Київ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", 
достроково відвантажило ЗСУ останні 16 одиниць ракет "Вільха" в рамках 
державного оборонного замовлення. 

Як наголошується в повідомленні "Укроборонпрому", отже, КБ "Луч" виконало 
державний контракт на постачання ракет "Вільха", укладений із Міністерством оборони у 
2018 році. Згідно з календарним планом контракту постачання усієї кількості виробів 
передбачалося здійснити до кінця травня 2020 року. На початку квітня військовим було 
поставлено останню партію виробів "Вільха". Як наголошується в повідомленні, КБ "Луч" 
під час карантину продовжує працювати на повну потужність: тривають роботи в рамках 
раніше укладених контрактів, модернізація ракетної системи "Вільха-М" і випробування 
ракетного комплексу "Нептун". Реактивна система залпового вогню "Вільха" призначена 
для ураження на далеких відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої 
техніки, живої сили противника, руйнування командних пунктів, вузлів зв'язку, об'єктів 
військово-промислової структури, наземних споруд складського та іншого призначення. 

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

 
На київському заводі "АРТЕМ" планово  

змінилося керівництво 
30.04.2020 

У ДАХК “Артем” відбулася планова зміна керівництва – новим 
президентом призначено Володимира Зіміна. Відповідне рішення 
генеральний директор ДК "Укроборонпром".  

Перед новим президентом "Артема" поставлено завдання розпочати трансформацію 
компанії у зв’язку зі реформою Концерну та початком створення державного холдингу 
високоточного озброєння.  Володимир Зімін до недавнього часу працював у ДАХК "Артем", 
де протягом 6 років відповідав за зовнішньоекономічну діяльність, маркетинг та збут 
компанії, входив до Правління "Артему". За період роботи реалізував понад 70 міжнародних 
контрактів із партнерами з понад 10 країн світу. Зімін відповідав за напрямок стратегічного 
маркетингу та планування продажів за усіма регіональними напрямками, а також 
продуктову стратегію, взаємодію із державними органами влади, координував виконання 
замовлень та обслуговування імпортних операцій із обладнанням та сировиною 
військового призначення. До ДАХК "Артем" працював заступником директора ДП ДГЗП 
"Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у державних та 
комерційних банках. Має понад 15 років досвіду у банківській сфері. Володимир Зімін має 
дві вищі освіти – закінчив  Київський національний економічний університет та 
міжнародну програму MBA Carnegie Melon University (Пітсбург США) Міжнародний Інститут 
Менеджменту. Раніше пост Президента компанії ДАХК "Артем" займала Марина Грищенко. 
Вона почала працювати на підприємстві економістом у 1990 році, за 30 років роботи 
побудувала кар’єру від начальника управління до віце-президента (2009 р.) та президента 
компанії (2019 рік). Команда державного концерну Укроборонпром висловлює вдячність 
Марині Грищенко за багаторічну роботу та відданість підприємству, беззаперечний вклад в 
розвиток ДАХК "Артем". Усі зобов’язання Концерну за контрактом з Мариною Грищенко 
виконані вчасно та у повному обсязі, відповідно до трудового законодавства. 

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

 
На стратегическом предприятии в Украине 35 месяцев  

не платят зарплату 
01.05.2020 

Долги по зарплате на Константиновском ГНПП «Кварсит» достигли 
21 миллиона гривен. Об этом ГолосUA рассказала глава профсоюзной 
организации завода Людмила Понарина. 

«Это только долги по зарплате, не считая по ЕСВ, налогам и все остальное. Зарплату 
мы в последний раз получали 5 сентября прошлого года за 2018 год, да и то минималку, 
когда мы были на 3-дневке. Кому сказать, никто не верит, что у нас задолженность 35 
месяцев по зарплате. Молодежь, кто смог поуходил, остались люди, которым год-два до 
пенсии, либо уже пенсионного возраста. На биржу пойти невозможно, поскольку нет 
отчислений с 2016 года, не идет стаж людям. Работу в городе в таком возрасте найти 
сложно. Люди боятся уволиться, потому что вообще своих долгов не увидишь. Ходили в 
суды, по судам тоже ничего не приходит, потому что нет реализации продукции. Мы 
входим в "Укроборонпром" и тоже ни ответа, ни привета. У меня уже пачка этих писем, 
которые мы переписываем друг другу, все отписки по кругу ходят. Одному, второму 
президенту писали, три губернатора поменялось, в горадминистрацию писали. Куда только 
не писали. Никакой реакции. Шестой год мы просто висим в воздухе. Но мы числимся в 
списке стратегических предприятий, мы даже не подлежим приватизации. В 2016 году 
приезжал какой-то кризисный менеджер, говорит, я посмотрю, может вас на консервацию. 
В общем никак нас и никуда. Отключили свет – обзвонили все инстанции, помощи опять 
никакой», – рассказала Людмила Понарина. Причиной проблем предприятия стало 
отсутствие сбыта продукции. «Рассказывают, что вроде как для Вооруженных сил Украины 
мы не особо нужны, а продавать в другие страны, вдруг оно пойдет стране-агрессору, 
нельзя. Пятый год мы слушаем про контракт с Белоруссией. Белорусы согласны брать, чуть 
ли не кровью расписались, что в другую страну оно не пойдет. Нет, нас все равно тормозят. 
Еще в 2014 году вывезли наши изделия, они стоят в Киеве на каком-то складе. Нам 
рассказывают: как их продадим, рассчитаемся с долгами. Но видно и тех денег не хватит. 
Долги наращиваются. Если в том году мы были на простое, то с декабря прошлого года мы 
просто на 2-дневке. Уже минималки не получается, и долги просто наращиваем – отмечает 
Людмила Понарина. Предприятие «Кварсит», которое находится в г. Константиновка 
Донецкой области, производило обтекатели для ракет. «Мы могли бы быть задействованы 
в программах на перевооружение. Мы просим заказы на переоборудование, испытание 
ресурса. Хотя бы чтоб были копейки за свет и за воду заплатить. Нет тоже. Не буду 
говорить, что в мире, но в Украине это единственное предприятие, это наша разработка, 
аналогов нет нигде», – резюмировала Людмила Понарина. 

Читать полностью >>> 
По материалам golos.ua 
 
 

 
 

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ. ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ 

 
Київський завод “МАЯК” виготовив нову партію  

кулеметів для бронетранспортерів 
15.05.2020 

Київський завод "Маяк" відвантажив чергову партію з 5 кулеметів для 
бронетранспортерів, що виготовляються на Харківському КБ з 
машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ). 

Київське державне підприємство "Маяк", що спеціалізується на розробці та 
виготовленні стрілецької та артилерійської зброї, є співвиконавцем державного контракту 
ХКБМ та Міністерства оборони України. Розблокування та відновлення цього контракту 
дозволило стабілізувати роботу підприємства та повністю відновити виготовлення 
кулеметів, а також інших видів зброї. "Відновлення виробництва всіх видів зброї на заводі 
"Маяк" триває. Ми вже повністю налагодили виготовлення кулеметів для 
бронетранспортерів і зараз поступово нарощуємо темпи їх виробництва. Два роки простою 
підприємства вдалися в знаки – багато станків вийшли з ладу або морально застаріли, 
частина взагалі була розкрадена чи зруйнована. Сьогодні ми наново відбудовуємо цехи та 
модернізуємо лінії. Найближчим часом плануємо запустити в роботу власний високоточний 
фрезерний станок ЧПУ виробництва заводу "Маяк", – розповів директор підприємства 
Віктор Квас. Нагадаємо, перші відвантаження військовим бронетехніки після відновлення 
робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року, наразі ХКБМ, "Маяк" та інші 
співвиконавці виконали 60% державного контракту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
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Офіс генпрокурора активізував розслідування про розкрадання 
на підприємствах космічної галузі 

29.04.2020 

В Офісі генпрокурора відбулася нарада з керівництвом Державного 
космічного агентства на якій обговорено стан досудового розслідування у 
кримінальних провадженнях стосовно підприємств космічної галузі. 

Представники агентства наголосили на необхідності активізації розслідувань 
стосовно трьох підприємств зі сфери їх управління. "Зокрема, за фактом реалізації за 
заниженою ціною активів виробничого об’єднання "Київський радіозавод" під час 
проведення процедури банкрутства. Також щодо заводу "Арсенал", якому було завдано 
шкоди на суму понад 1 млрд грн унаслідок виведення у приватну власність об’єктів та 
реалізації майна через податкову заставу. А ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" очікує виконання судового рішення щодо повернення страхових платежів, якими 
були застраховані українсько-бразильскі проекти запуску ракет", - ідеться в повідомленні. 
За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, підприємствам космічної галузі 
було завдано значної шкоди: встановлено факти розтрати цілих майнових комплексів, за 
заниженими цінами реалізовувалися активи, виводилися в приватну власність землі. 
"Винні в розкраданнях стратегічних підприємств повинні нарешті понести 
відповідальність. Ми дали доручення вивчити матеріали всіх цих кримінальних 
проваджень та активізувати розслідування", - заявила Венедіктова. Зазначається, що Офіс 
генпрокурора також перевірить законність рішень про закриття окремих кримінальних 
проваджень, що стосуються зловживань на підприємствах сфери управління Державного 
космічного агентства, й активізує позовну роботу та заходи представницького характеру. 

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

 
Государственное космическое агентство открыло  

программу для стартапов 
14.05.2020 

Государственное космическое агентство Украины запустила 
онлайн-программу Yangel Big Bang, которая будет готовить космические 
стартапы к участию в Yangel Accelerator. 

Программу Yangel Accelerator планируют запустить осенью. "Программа открыта для 
команд, которые планируют работать над своим продуктом в Украине и по всему миру. 
Чтобы попасть в отбор нужно иметь презентацию продукта в виде слайдов или видео и 
успешно пройти интервью с координаторами", - сообщает агентство. "Наша миссия - 
помочь командам открыть свой потенциал и найти нишу, в которой они смогут создать 
что-то необычное. Всего за 4 недели мы поможем участникам преакселерации подтянуть 
английский, подготовить питч и презентацию, определиться с бизнес-моделью и 
проверить продуктовую гипотезу", - говорит руководитель программы Мария Яроцкая. 
Участие в преакселерационной программе бесплатное. В течение 4 недель участники будут 
работать с опытными менторами, представителями Государственного космического 
агентства и лидерами украинского бизнеса. Команды пройдут краш-тест идей и подготовят 
первые версии питч, проверят и протестуют продуктовые гипотезы, подготовят 
презентации и посадочные страницы, получат советы по бизнес-модели и маркетингу, 
научатся разговаривать с инвесторами и смогут протестировать свои питчи на живой 
аудитории. Стартапы, которые покажут наиболее впечатляющие результаты, получат 
приглашение на следующий этап: 12-недельная акселерационная программа в Киеве. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Передача ДПЗКУ, "Артемсолі" та "Хліба України"  

ФДМ затримується 
21.04.2020 

Практична реалізація ухваленого цього року рішення уряду про передачу ФДМ 
низки об'єктів великої приватизації, зокрема "ДПЗКУ", "Артемсолі" і ДАК "Хліб 
України", затримується через непідписане розпорядження уряду. 

 
"Вони "зависли" між "там і тут": ДПЗКУ, "Конярство України", "Артемсіль", "Хліб 

України" - начебто рішення і ухвалене, але фактично воно не підписане, тому підприємства 
нам не передали", - повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко в інтерв'ю агентству 
"Інтерфакс-Україна". Коментуючи претензію депутата Олексія Гончаренка (фракція 
"Європейська солідарність") про нібито розпочату приховану підготовку "Артемсолі" до 
приватизації, Сенниченко зазначив, що рішення про приватизацію цього підприємства 
ухвалив попередній уряд (під керівництвом Олексія Гончарука - ІФ), а не Фонд. "У Фонду є 
місяць для того, щоб направити відповідні листи у відповідності з прописаними в законі 
вимогами. Поки що це підприємство нам не передано в управління. Новий уряд має 
визначитися: чи він продовжить приватизацію, чи ні. Але ми, як сумлінні державні 
службовці, які керуються виключно законом, маємо виконувати свої обов'язки і 
відправляти листи. Наприклад, просимо надати представників у конкурсну комісію", - 
пояснив голова Фонду. Сенниченко зазначив, що в цих умовах ФДМ концентрується на 
тому, щоб готувати до приватизації ті компанії, які вже передані Фонду. Він зазначив, що 
об'єктів великої приватизації у Фонді загалом 23 (із вартістю по балансу понад 250 млн 
грн), тоді як загалом уряд у рамках політики приватизації, визначеної президентом і 
Верховною Радою, передав відомству минулого року 530 підприємств і цього року ухвалив 
рішення про передачу ще майже 400. "За 15 років ФДМ було передано 93 підприємства, а за 
останні чотири місяці - майже 500, при тій самій штатній чисельності та спроможності", - 
наголосив Сенниченко. За його словами, у багатьох випадках Фонд отримує лише назву 
підприємства з кодом ЄДРПОУ, навіть без телефону директора. Голова ФДМ пояснив, що 
дуже велика робота полягає в тому, щоб знайти керівників підприємств, домовитися з 
ними, щоб вони зробили інвентаризацію, описали активи, пасиви, судові справи. "Титанічна 
робота має бути проведена з реєстрацією прав власності, оскільки в державі загалом 
зареєстровано 46% прав власності на майно. Міністерства та відомства ніколи цим не 
займалися. І тому краще, коли воно буде в одному місці, ніж у понад 70 органах влади, але 
потрібен час та інші ресурси, щоб все це привести в порядок, і вже потім виставляти на 
аукціони", - заявив Сенниченко. За його словами, у зв'язку з обмеженістю ресурсів Фонд 
намагається залучити технічну допомогу, звертається до ЄБРР, USAID, Європейської Комісії. 
Він уточнив, що в державному бюджеті при плані доходів від приватизації у 12 млрд грн на 
видатки ФДМ було закладено 700 млн грн, із яких 200 млн грн - радникам із приватизації. 
"Із залишку в 500 млн грн необхідно ще замінити ІТ-системи, які були придбані дуже давно 
і з яких половина не працює. І скоригований бюджет (у якому доходи від приватизації 
скорочено до 0,5 млрд грн - ІФ) ще скоротив видатки Фонду майже на 300 млн із 700 млн", - 
додав Сенниченко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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S&P подтвердило кредитный рейтинг  
"Кернела" Веревского 

22.04.2020 

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global 
Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг украинского 
агрохолдинга "Кернел" на уровне "В", прогноз - "стабильный". 

"На наш взгляд, постепенно стабилизирующиеся внутренние макроэкономические 
условия трансформируются в более благоприятную среду для корпоративного бизнеса в 
Украине. Тем не менее, в ближайшей перспективе мы видим ограниченное положительное 
влияние на общий кредитный профиль производителя подсолнечного масла и зерновых 
Kernel Holding S.A., поскольку компания имеет крупную программу капиталовложений и в 
январе 2022 года столкнется со значительными потребностями в рефинансировании", - 
отмечается в сообщении рейтингового агентства. S&P по-прежнему прогнозирует 
отрицательный свободный денежный поток от операционной деятельности "Кернел" в 
этом году, несмотря на задержку с выполнением программы капиталовложений, и 
постепенную стабилизацию показателей кредитоспособности к концу финансового года, 
заканчивающегося 30 июня 2021 года. "Поэтому мы подтверждаем наш долгосрочный 
кредитный рейтинг эмитента на уровне "B" по "Кернелу". Мы также подтверждаем наш 
рейтинг выпуска "B" находящихся в обращении приоритетных необеспеченных облигаций 
компании", - говорится в сообщении. Как указывают в S&P, прогноз "стабильный" отражает 
мнение о том, что пандемия COVID-19 не повлияет на объемы экспорта Kernel, и что 
компания сможет стабилизировать свои кредитные показатели и рефинансировать свои 
еврооблигации с погашением в январе 2022 года в течение следующих 12 месяцев. 
"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 
3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 
млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн. "Кернел" в октябре 2019 года разместил 
еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и погашением 17 октября 2024 года. В 
январе 2017 года "Кернел" разместил еврооблигации на $500 млн. Срок обращения 
дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на 
уровне 8,75% годовых. "Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер 
подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной 
продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк 
"Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га. Акции компании торгуются на Варшавской 
фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD 
является Андрей Веревский с долей 39,16%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), 
бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" 
Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела". 

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

 

 

 
 
 

Агрохолдинг "МХП" у I кв.-2020 скоротив обсяги  
продажу курятини на 4% 

23.04.2020 

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" ("МХП") у січні-березні 
2020 року продав 157,73 тис. тонн курячого м'яса, що на 4% менше, ніж за 
аналогічний період 2019 року. 

Згідно з повідомленням "МХП" на сайті Лондонської фондової біржі в четвер, 
середня ціна реалізації цієї продукції знизилася на 11% - до 34,41 грн/кг, експортні ціни - на 
3%, до $1,37/кг. Експортний продаж "МХП" у першому кварталі цього року зменшився на 
12% - до 82,05 тис. тонн, тоді як обсяги продажу на внутрішньому ринку зросли на 7% 
порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 75,68 тис. тонн. "У зв'язку з 
обмеженнями продажу (заборонами), впровадженими урядами країн ЄС і країн регіону 
MENA переважно, компанії довелося переспрямовувати обсяги продажу до країн, які 
залишалися відкритими в той час", - повідомляє холдинг. Зокрема, спалах пташиного грипу 
в Україні, про який було оголошено в першому кварталі 2020 року, призвів до тимчасового 
припинення експорту з України до ЄС (відновлено на початку березня), Саудівської Аравії 
та на інші ринки MENA (відновлено в лютому та березні), а також до країн СНД (очікується 
відкриття з травня 2020 року). "З метою пом'якшення негативного впливу на діяльність і 
прибутковість "МХП" керівництво ухвалило рішення знизити завантаження виробничих 
потужностей птахівничих комплексів приблизно на 10% (з лютого до кінця березня 2020 
року). З початку квітня всі птахофабрики компанії продовжували працювати на повну 
потужність", - зазначили в "МХП". Експортний продаж у першому кварталі 2020 року 
становив близько 52% проти 57% у січні-березні-2019. За даними "МХП", сумарний обсяг 
виробництва м'яса птиці в січні-березні 2020 року зріс на 4% - до 178,64 тис. тонн у 
результаті запуску нових майданчиків для вирощування протягом 2019 року (друга фаза 
Вінницької птахофабрики), а також у зв'язку зі збільшенням частки виробництва більш 
важкої курки. Крім цього, в "МХП" повідомляють, що обсяги продажу соняшникової олії в 
першому кварталі знизилися на 19% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 80,71 
тис. тонн, переважно в результаті зміни термінів доставки. За цей період експортний 
продаж соєвої олії знизився на 29% - до 10,77 тис. тонн. "Компанія розглядає експорт 
рослинних олій як один із "природних методів хеджування", який акумулює додаткові 
доходи в твердій валюті та захищає від волатильності місцевої валюти", - зазначають у 
холдингу. "МХП" засіяв 72,14 тис. га земель озимими, з яких близько 56% засіяно озимою 
пшеницею, решта - озимим ріпаком. Наразі всі культури перебувають у хорошому стані. 
"МХП" планує в 2020 році зібрати урожай з 360 тис. га. "Весняна посівна кампанія-2020 MХП 
триває", - додали в холдингу. Крім того, як повідомляється, обсяги продажу ковбас і готової 
м'ясної продукції "МХП" у січні-березні 2020 року зросли на 4% - до 7,86 тис. тонн. Середня 
ціна на ковбаси та готову м'ясну продукцію зросла на 5% - до 68,9 грн за 1 кг (без 
урахування ПДВ). Обсяги продажу напівфабрикатів знизився на 1% - до 4,039 тис. тонн. 
Середня ціна на цю продукцію знизилася на 7% - до 40,29 грн за 1 кг (без урахування ПДВ). 
У першому кварталі поточного року на птахофабриках Perutnina Ptuj (PP) було вироблено 
23,86 тис. тонн м'яса птиці та індички, обсяги продажу птиці становили 15,18 тис. тонн. 
Ціни були порівняно стабільні та становили 2,56 EUR/кг. За інформацією "МХП", за цей 
період м'ясопереробні підприємства PP виробили 8,21 тис. тонн продукції (зокрема 
ковбасні вироби й напівфабрикати), а обсяги продажу становили 9,21 тис. тонн. Середні 
ціни були на рівні 2,75 EUR/кг (у січні-березні 2019 року: 2,69 EUR/кг). У "МХП" зазначили, 
що станом на початок квітня вплив COVID-2019 на компанію незначний. "У нас достатньо 
сировини на складі для продовження нормальної роботи (виробництва зерна, м'яса птиці 
тощо). Незважаючи на те, що компанія сильно залежить від імпорту, ми ефективно 
впоралися з постачаннями й маємо достатній запас, щоб забезпечити безперервність 
нашого виробництва й операцій у другому кварталі 2020 року", - зазначили в компанії. 
"МХП" - найбільший виробник курятини в Україні. Також виробляє зернові, соняшникову 
олію, продукти м'ясопереробки. На європейський ринок "МХП" постачає охолоджені півтуші 
курей, які переробляються, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах і Словаччині. У 
лютому 2019 року "МХП" завершив операцію з придбання словенської компанії Perutnina 
Ptuj. Засновником і мажоритарним акціонером "МХП" є український бізнесмен Юрій Косюк. 
Чистий прибуток "МХП" у 2019 р/ зросла в 1,7 разу порівняно з 2018 р/ - до $215 млн. 
Виручка у 2019 р/ збільшилася на 32% - до $2,06 млрд. 

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

 
Агрохолдинг KSG Agro получил  

прибыль в $6,23 млн 
29.04.2020 

Согласно неаудированному отчету холдинга на сайте Варшавской 
фондовой биржи, агрохолдинг KSG Agro завершил 2019 год года с чистой 
прибылью $6,23 млн против $476 тыс. в 2018 году.  

Выручка за прошлый год сократилась на 16% – до $23,89 млн в основном из-за 
сегмента растениеводства. По итогам 2019 года KSG Agro уменьшил валовую прибыль на 
10% - до $2,46 млн, в то же время увеличил операционную прибыль в пять раз - до $7,89 
млн. EBITDA за отчетный период выросла в 3,4 раза – до $9,58 млн. В отчете компании 
отмечается, что урожай сельхозкультур в 2019 снизился на 27,2% по сравнению с 2018 
годом - до 38 тыс. тонн. Пшеницы было собрано 14,5 млн тонн, подсолнечника - 13 млн 
тонн. В отчетном периоде KSG Agro снизил продажи пшеницы на 31% - до 11 тыс. тонн, в 
денежном выражении – на 38%, до $1,6 млн. Продажи подсолнечника в натуральном 
выражении остались стабильными год к году – 19 тыс. тонн, в денежном сократились на 
4% - до $5,5 млн. На сегмент растениеводство в общем объеме выручки пришлось 37% 
(2018 году – 39%). Сегмент животноводства принес в общую выручку 31% (2018 году – 
26%), сегмент переработки пищевых продуктов был стабильным – 16%. В период с января 
по март 2020 года ТАСкомбанк увеличил кредитную линию группе до $11,9 млн. Эти 
средства были использованы для полного рефинансирования кредитов от банка "Кредит 
Днепр" и банка "Пивденный" на общую сумму $3,9 млн со сроком погашения в 2020 году. В 
KSG Agro отметили, что в настоящее время Совет директоров не предусматривает 
существенных негативных последствий эпидемии коронавируса COVID-19 для финансовых 
результатов группы в 2020 году. Сейчас компания стремится снизить эксплуатационные 
расходы и обеспечить стабильность компании. Группа остается верной стратегии, 
направленной на выращивание сельскохозяйственных культур и свиноводство, и 
продолжает развивать эти направления бизнеса. "Непредвиденная эпидемия COVID-19 не 
повлияла на бизнес группы. Мы проводим необходимые карантинные мероприятия. Цены 
на нашу продукцию выросли более чем на 20%. Мы уже начали реализовывать проект по 
строительству репродуктора породы, который будет находиться рядом с нашим кормовым 
комплексом. Мы считаем это очень важным достижением в нынешней ситуации. Это 
предлагает нам полный цикл производства, обеспечивая независимость от внешних 
факторов и обстоятельств", - цитируется в отчете председатель совета директоров KSG 
Agro Сергей Касьянов. Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается 
свиноводством и производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и 
масличных культур. По состоянию на 30 июня 2019 года земельный банк холдинга в 
Украине составлял около 27 тыс. га. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Новичок «Менора Агро» из Днепра хочет получить  
контроль над агросектором 

29.04.2020 

Фирма, образованная полгода назад, планировала оказать помощь 
правительству по детенизации рынка земли и получать миллионные роялти 
с фермеров. Об этом пишет verhovenstvo.com 

В кулуарах власти еще совсем недавно велись переговоры с некой частной 
компанией о решении проблемы тенизации рынка земли и АПК в целом. Фактически 
планировалось, что частная компания будет предоставлять правительству в аренду некое 
программное обеспечение и взамен получать 1 доллар за каждую тонну урожая. Это 
составляет примерно 80-100 млн долларов в год. Однако после того, как эта новость 
вызвала резонанс в аграрном секторе, правительство “дало заднюю”, но вопросы к 
несостоявшейся схеме остались. Решателем проблем должна была стать частная компания 
– ООО «Менора Агро». Фирма, которая согласно данным сайта Ю-контроль 
(https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43287539/), была создана в октябре 
2019 года, но уже владеющая 15,25 тысячами гектар земли, должна была стать частным 
монополистом на рынке контроля за урожаем фермеров. Согласно мнению об этом новичке 
профильных аграрных Ассоциаций, компанию связывают с группой Приват Игоря 
Коломойского. Из попавших в сеть документов стало известно, что в рабочей группе по 
реализации проекта участвовал Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров. 
Он, вероятно, и сыграл не последнюю роль в лоббировании компании, о которой до сих пор 
мало что известно даже профильным ассоциациям. И тут возникает резонный вопрос: как 
семимесячная агрокомпания дошла до того, чтобы предлагать Кабмину ІТ-решение 
проблем тенизации земель, и презентовать себе как ІТ-компанию? Более того, они же 
претендовали на то, чтобы в дальнейшем быть собственником системы. Как сообщил 
заместитель руководителя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Михаил Соколов, 
информации о том, с кем компания может быть связана, нет никакой. Компания 
действительно “свежая” и действительно, согласно госреестру, не занимается разработкой 
программного обеспечения, в основном она специализируется на торговле сельхоз и 
бытовой продукцией. Зарегистрирована “Менора Агро” на Дениса Бондаря из Днепра. Там 
же она находилась до недавнего времени, по улице Шолом-Алейхема, 4. По этому же адресу 
находится и “главная” «Менора» Днепра — крупнейший в мире еврейский комплекс, 
открытый в Днепре в 2012 году “благодаря Президенту Днепропетровской еврейской 
общины Геннадию Борисовичу Боголюбову и Президенту Объединённой еврейской 
общины Украины Игорю Валерьевичу Коломойскому”, говорится в Википедии. Другими 
словами, пока все указывает на то, что идейными вдохновителями создания частного 
монополиста по сбору миллионных роялти с фермеров могли быть люди из группы Приват. 
Но есть и еще один интересный факт. Подписывать договор с правительством от имени 
“Менора Агро” должен был Андрей Папуча из Кривого Рога, где сегодня функционируют 
его компании, в частности ООО “Ленгвидж Юниверс”, ООО “Ларго Груп”. Также о Папуче 
известно, что в 2014 году он безуспешно баллотировался в Верховную Раду. После скандала 
правительство заявило, что проект “Менора Агро” в таком виде отклонен. Но при этом не 
было сказано, что отклонена сама идея. А значит, гарантий того, что в ближайшее время 
ситуация не повторится — нет. Однако профильные специалисты все же рассчитывают на 
конец этой истории и ей подобных. Более того, эксперты считают, что нет смысла вводить 
контроль за зерном на уровне легальных производителей, если не ограничить 
предварительно выброс в систему левого зерна. Достаточно внедрить систему 
прослеживаемости, чтобы налоговики видели, откуда взялся тот или иной объем зерна. 

Читать полностью >>> 
По материалам verhovenstvo.com 

 
Агрохолдинг "Укрлендфарминг" завершает  

посевные работы 
30.04.2020 

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" завершает посевные работы: посеяно 
уже 340 тыс. га и осталось засеять 8 тыс. га соей и кукурузой, сообщил 
владелец холдинга Олег Бахматюк.  

"Как это ни странно, мы посевную провели за последние три года в самые лучшие 
сроки", – сказал он. Бизнесмен отметил, что наиболее сложными для холдинга были 
декабрь-январь, что было связано с новым этапом необоснованного давления на компанию 
со стороны силовых структур по делу VAB Банка. Бахматюк напомнил, что в связи с этим 
делом с осени прошлого года он вынужденно временно проживает в официальном статусе 
в Австрии. "Самое важное – переубедить себя и перестроится. В результате я для себя 
открыл массу вещей в дистанционном управлении. Некоторые из них помогают сделать 
работу намного эффективнее. И если для многих карантин стал неожиданным испытанием, 
то мы были к нему готовы намного лучше. Мы привыкли жить в цейтноте с ограниченным 
доступом к финансовым ресурсам", – сказал владелец "Укрлендфарминга". Бизнесмен 
добавил, что агросектор наименее пострадал от пандемии, цены на сырьевую 
агропродукцию держатся, хотя ситуация на рынке биоэтанола будет тянуть вниз цену на 
кукурузу и подсолнечник. Бахматюк уточнил, что компания пока не успела получить 
выгоду от понижения цен на нефтепродукты и минеральные удобрения, так как 
заблаговременно закупила их для посевной, однако если такая ценовая ситуация на этих 
рынках сохранится до периода сбора урожая и далее осенью, то это позитивно отразится на 
показателях "Укрлендфарминга". В то же время бизнесмен спрогнозировал, что падение 
ВВП Украины вряд ли будет меньшим, чем в США и Европе и составит 10-15%. По его 
мнению, стране необходимо научиться жить в новую эпоху национального экономического 
эгоизма. "Украина пока даже не начала консолидировать свои возможности", – считает 
Бахматюк. Комментируя назначение в середине марта этого года заместителя 
гендиректора "Укрлендфарминга" Игоря Петрашко министром развития экономики, 
торговли и сельского хозяйства, бизнесмен сказал, что был против того, чтобы он шел на 
эту должность. "Для меня не будет облегчения. Во-первых, Игорь вел у меня он финсектор, 
а отношения с финансовым миром – это очень серьезный кусок работы. Во-вторых, 
наличие Петрашко на этом посту закрывает компании путь к бюджету, хотя в последнее 
время мы практически и так ничего оттуда не получали. Но, с другой стороны, мы же не 
рабовладельческая компания. У Игоря есть знания и амбиции. Может, ему удастся что-то 
поменять в экономике", – прокомментировал Бахматюк это назначение. Он напомнил, что 
Петрашко, перешел в "Укрлендфарминг" после того, как российский Сбербанк купил 
инвесткомпанию "Тройка Диалог", в украинской дочке которой он работал, а до этого уже 
имел в послужном списке статус партнера Ernst&Young, "Я его предупредил, что ты идешь 
туда, где 99% времени будет тратиться на конъюнктуру, тебе придется бороться с 
ветряными мельницами. Ему нужно будет вступать в прямое противостояние, ломать 
отношения, которые сложились в нашей политико-экономической среде. Но я хочу, чтобы у 
него получилось и в экономике что-то поменялось", – подчеркнул Бахматюк. Он считает, 
что это правительство может быть отправлено в отставку через три-четыре месяца и на 
него "будут повешены все шишки". "Поэтому в данном случае я желаю ему только удачи!", – 
сказал владелец "Укрлендфарминга". По словам бизнесмена, новый глава Минэкономики с 
ним не советуется. "Возможно потому, что знает мою более радикальную позицию", – 
считает Бахматюк. В частности, как сказал бизнесмен, он настаивал бы на гораздо более 
активной поддержке экономики со стороны Национального банка, как это сейчас 
происходит в США, ЕС или Японии. Бахматюк указал, что также не хочет отпускать 
заместителем министра к Петрашко директора по инвестициям "Укрлендфарминга" 
Алексея Ергиева.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

AgroGeneration получила EUR27,65 млн  
чистого убытка 

04.05.2020 

Французская группа AgroGeneration с активами в Украине в 2019 году 
получила EUR27,65 млн чистого убытка, что в 2,6 раза больше, чем за 2018 
год. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно отчету на сайте компании, ее выручка в прошлом году снизилась на 25,4% - 
до EUR30,59 млн. AgroGeneration получила по итогам прошлого года EUR586 тыс. валового 
убытка против EUR11,27 млн валовой прибыли годом ранее. Агрохолдинг в отчетном 
периоде сократил продажи агропродукции в 1,4 раза – до EUR29,53 млн. AgroGeneration 
продала 160,82 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Украина сгенерировала EUR15,86 
млн общей выручки, остальное – Франция. Совет директоров компании в октябре 2019 года 
принял решение о продаже компании ООО "Винал Агро". AgroGeneration завершила сделку 
к середине декабря и получила общую сумму денежных поступлений в размере $10,7 млн. В 
отчете компания отметила, что негативного влияния от пандемии коронавируса на 
деятельность AgroGeneration не было, хотя это может измениться. Если ситуация 
ухудшится, пандемия Covid-19 может оказать влияние на финансовую отчетность в 
будущем, что может быть связано со сроками уборки урожая, более низкими мировыми 
ценами, затратами на хранение и др. Кроме того, если пандемия и связанные с ней 
мероприятия затянутся, это может осложнить финансирование, с которым в настоящее 
время все в порядке. AgroGeneration основана в 2007. Специализируется на выращивании 
зерновых и масличных культур, входит в пятерку крупнейших производителей зерна и 
масличных культур в Украине. Земельный банк – 58 тыс. га. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Предприятия Ristone Holdings завершили сев  

зерновых и технических культур 
06.05.2020 

Предприятия группы компаний Ristone Holdings завершили сев 
зерновых и технических культур. Согласно сообщению группы, засеяно более 
6 тыс. га кукурузы и 30 тыс. га подсолнечника.  

Засеяны также запланированные семенные участки подсолнечника гибридных 
линий фирмы "Евралис" (Франция). "Посев завершился раньше обычных сроков из-за 
погодных условий этого года", - отметили в группе. По информации Ristone Holdings, 
внесение гербицидов происходит по графику. Группа компаний Ristone Holdings - 
сельскохозяйственный вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят: 
ООО "Днепромлын", ООО "Хлебзавод №10", ООО "Орельский объединенный элеватор", ООО 
"Агрофирма Орельская", ООО "Агроальянс", ДП "Агрофирма "Виктория", ООО "Агрофирма 
им. Горького", СООО "Злагода" и др. Ristone Holdings обрабатывает 75 тыс. га на территории 
Днепропетровской, Харьковской и Запорожской обл. Группа занимается выращиванием 
зерновых и технических культур, животноводством, производством и оптово-розничной 
торговлей сельхозпродукцией, в частности, муки, хлеба, хлебобулочной продукции и др. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Агрохолдинг ИМК увеличил чистый  

убыток в 1,7 раза 
15.05.2020 

Агрохолдинг ИМК в первом квартале 2020 года увеличил чистый 
убыток в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом 2019 года – до $14,82 
млн. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно квартальному отчету компании на Варшавской фондовой бирже, выручка в 
январе-марте выросла на 3% - до $50,56 млн. Валовая прибыль за указанный период 
составила $5,12 млн, что на 38% больше, чем в первом квартале 2019 года, операционный 
убыток сократился на 19% – до $5,16 млн. Показатель EBITDA за первый квартал 2020 года 
составил $207 тыс. с плюсовым значением против $1,38 млн с минусовым значением в 
первом квартале 2019 года. В документе отмечается, что выручка от реализации кукурузы 
увеличилась на 7% - до $49,05 млн, молока – на 16%, до $0,41 млн. В то же время выручка от 
продажи соевых бобов снизилась на 82% - до $0,37 млн. ИМК уточняет, что за январь-март 
2020 года реализовал 285,64 тыс. тонн кукурузы (рост на 5%) по цене $172 за тонну (+2%). 
В компании указали, что за указанный период чистый убыток от курсовой разницы возрос 
до $7,1 млн против $0,6 млн чистой прибыли за первый квартал 2019 года. ИМК в январе-
марте 2020 года погасила кредитов (займов и процентов) на сумму $3,21 млн, приобрела - 
на сумму $3,86 млн. Получила возмещение НДС на $1,03 млн. ИМК специализируется на 
выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине. 
Агрохолдинг обрабатывает около 123,3 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и 
Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных 
культур. Агрохолдинг ИМК по итогам 2019 года вышел на $7,32 млн чистой прибыли, что 
3,8 раза меньше, чем в 2018 году. Выручка ИМК за этот период выросла на 29% - до $169,6 
млн, из которой $142,67 млн - экспортная. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ГК "Агролига" получила EUR0,87 млн  

чистого убытка 
18.05.2020 

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) в январе-марте 2020 
года получила EUR0,87 млн чистого убытка против EUR1,03 млн чистой 
прибыли за аналогичный период 2019 года.  

Согласно квартальному отчету компании на Варшавской фондовой бирже в пятницу, 
ее выручка выросла в 2,2 раза – до EUR20,68 млн. Операционная прибыль "Агролиги" за 
указанный период возросла в 1,5 раза - до EUR1,98 млн, валовая прибыль – в 2 раза, до 
EUR2,89 млн. Общие активы группы по состоянию на 31 марта 2020 года составили 
EUR80,82 млн против EUR66,91 млн на конец 2019 года. ГК "Агролига" работает на 
украинском рынке агропродукции с 1992 года. Ее предприятия занимаются выращиванием 
зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. 
Группа обрабатывает около 10 тыс. га земель. Мощности маслозавода, работающего по 
технологии прессования, составляют 42 тыс. тонн в год, другого, работающего по 
технологии экстракции, - 110 тыс. тонн подсолнечника в год. Мажоритарными 
акционерами группы являются Александр Бердник с долей 41,66%, Ирина Поплавская - 
41,66%. "Агролига" завершила 2019 год с чистой прибылью EUR6,75 млн, что на 17,3% 
больше, чем в 2018 году. Выручка "Агролиги" возросла в 2,3 раза - до EUR50,44 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Аграрний фонд профінансував агро- 
виробників на 233 млн грн 

19.05.2020 

Під час програми форвардних закупівель 2020 року ПАТ «Аграрний 
фонд» профінансував агровиробників на 233 млн грн. Про це повідомляє 
пресслужба ПАТ «Аграрний фонд», пише agronews.ua. 

Станом на травень, товариство закупило у сільгоспвиробників 72 тис. т зернових, 
зокрема пшениці, ячменю, жита, та кукрудзи. В «Агарному фонді» зазначають, що це значно 
менші обсяги, ніж Товариство закуповувало в попередні роки, однак форвардна програма 
не завершена і  триватиме доти, доки будуть надходити заявки від агровиробників. «На 
сьогодні ПАТ «Аграрний фонд» профінансував агровиробників на 233 млн. грн, закупивши 
72 тис. тонн зернових. Так, це мало, порівняно з попередніми роками, але форвардна 
програма ще не завершилась і контракти будуть укладатись доти, доки будуть надходити 
заявки від аграріїв. Наша місія залишається незмінною – максимально підтримувати та 
сприяти розвитку малих та середніх агровиробників», – підкреслив в.о. голови правління 
ПАТ «Аграрний фонд» Богдан Банчук. Відзначимо, за підсумками першого кварталу 2020 р. 
ПАТ «Аграрний фонд» отримав 206,75 млн грн чистого збитку в порівнянні з 6,24 млн 
чистого прибутку в аналогічному періоді 2019 р. Про це свідчать дані звіту компанії, 
інформує Latifundist.com. Чистий дохід «Аграрного фонду» від реалізації продукції в 
звітному періоді склав 789,29 млн грн, що на 76% нижче I кварталу 2019 р. (3,34 млрд грн). 
Валовий прибуток компанії склав 53,8 млн грн, що на 73% нижче I кварталу 2019 р. 
«Аграрний фонд» отримав в звітному періоді операційний збиток — 159,39 млн грн, в 
порівнянні з операційним прибутком в аналогічному періоді 2019 року — 220,13 млн грн. 
Чистий збиток на одну акцію «Аграрного фонду» в першому кварталі 2020 р. склав 4 135 
грн, при чистому прибутку 124,84 грн в аналогічному періоді 2019 р. Нагадаємо, що в 
листопаді 2019 року уряд звільнив з посади голови правління «Аграрний фонд» Андрія 
Радченка і призначив виконуючим обов'язки глави підприємства Івана Баришева. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua, kurkul.com 

 
Акціонери "Росток Холдингу" планують  

розвивати компанію 
19.05.2020 

Акціонери ГК "Росток Холдинг" Яків Грибов і Віктор Купавцев планують 
розвивати компанію. Про це розповів генеральний директор холдингу Андрій 
Шваб в інтерв'ю виданню latifundist. 

"Саме з цієї причини (бажання розвивати бізнес – ред.) сьогодні відбувається 
реструктуризація та оздоровлення тих активів, які більш рентабельні і прибуткові", - 
відзначив А. Шваб. В цьому році "Росток Холдинг" сфокусує свою увагу на інвестиціях в 
елеваторний бізнес, що дозволить поліпшити загальні показники діяльності групи. Так, за 
словами Шваба, компанія вкладе $2 млн у Глухівський елеватор, розширивши потужності зі 
зберігання до 73 тис. т. При цьому холдинг розглядає елеваторний бізнес як стратегічний 
ресурс, який обслуговує інтереси групи, тому надавати потужності для зберігання зерна 
третіх компаній не планує. "Якщо у вас немає елеватора, то вам складно мати хорошу ціну. 
Зберігати його у сторонніх дорого — собівартість значно збільшується. Плюс ви можете не 
потрапити у свою чергу, адже осінь — пік завантаженості елеваторів. Якщо у інших ваших 
колег або конкурентів є свій елеватор, то вони його заб'ють власним зерном, і ви будете 
стояти і чекати, коли з'явиться можливість завезти туди своє зерно. Тому елеватор — це 
більше стратегічний об'єкт, необхідний для того, щоб покласти туди своє зерно, висушити 
його і тримати для продажу за хорошою ціною", - розповів Шваб в інтерв'ю. Він також 
зазначив, що компанія вже продала третину свого врожаю кукурудзи і пшениці за 
форвардними контрактами, "причому за дуже хорошими цінами". Ще частина врожаю 
продається на біржі. Така стратегія, за словами Шваба, допомагає холдингу "хеджувати свої 
ризики і відчувати ринок". "Росток Холдинг" – вертикально-інтегрована агропромислова 
група, створена у 2010 році і спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, 
а також виробництву і продажу молока. Основними бенефіціарами виступають Яків Грибов 
і Віктор Купавцев, які володіють по 49,9% акцій компанії, 0,2% — у Віктора Киянівського. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 

 
«Контінентал Фармерз Груп» завершила  

весняну посівну кампанію 
19.05.2020 

Всього в агрохолдингу під урожай 2020 року засіяно 89,5 тис. га ярих 
культур. З них найбільшу частку займають соняшник (32,3 тис. га) та соя 
(32,1 тис. га), пише agroperspectiva.com 

Під кукурудзу цьогоріч відвели 21,7 тис. га площі, картоплю посадили на 1,7 тис. га, а 
1,6 тис. га засіяли ярою пшеницею. Незважаючи на обмеження, цьогорічну весняну посівну 
у «Контінентал» вважають найбільш успішною за останні роки: її вдалося провести чітко в 
заплановані терміни. Значною мірою цього вдалося досягти завдяки ефективній підготовці 
до сезону - Компанія вчасно та в повному обсязі закупила всі необхідні запчастини, насіння, 
мінеральні добрива, а також поповнила свій парк новою самохідною та причіпною 
сільгосптехнікою. А завдяки неухильному дотриманню посилених заходів безпеки на всіх 
виробничих об’єктах «Контінентал Фармерз Груп» вдалося вберегти здоров’я персоналу 
Компанії під час виконання весняно-польових робіт. "Нам вдалося провести посів ярих 
культур у доволі стислі терміни, як і було заплановано. Така оперативність виправдала 
себе, адже дозволила максимально ефективно використати наявну вологу в ґрунті, 
кількість якої навесні, на жаль, з кожним сезоном зменшується, - підбив підсумки директор 
з виробництва «Контінентал Фармерз Груп» Віталій Ставнічук. - У цьому сезоні також хочу 
відмітити злагодженість роботи усієї нашої команди та її готовність долати нові виклики. 
Цього року всім аграріям вперше довелось працювати в особливих карантинних умовах — 
але ми впорались і продовжуємо виконувати свої виробничі плани". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroperspectiva.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГК “Епіцентр K” завершив угоду з купівлі частки 
активів “Сварог Вест Груп” 

21.05.2020 

ГК “Епіцентр К” завершила покупку частини активів агрохолдингу 
“Сварог Вест Груп” у Хмельницькій області, сконцентрувавши 45% земель 
компанії в рідному регіоні для власника Епіцентру Олександра Гереги.  

В результаті приєднання нових активів загальна площа земель, що знаходяться в 
обробці сільськогосподарських підприємств “Епіцентр Агро”, збільшилася майже на 40% — 
до 160 тис. га, а обсяги посівних площ на території Хмельницької області в структурі 
агрохолдингу досягли 45%. За словами керівника аграрного напряму “Епіцентр К” Василя 
Мороза, найближчим часом агрохолдинг зосередиться на інтеграції нових активів в єдину 
систему сільськогосподарського виробництва “Епіцентр Агро” та продовжить працювати 
над поліпшенням операційної ефективності. До складу підприємств придбаного суспільства 
входить потужний рослинницький напрямок, насіннєвий завод, тваринництво і 
зерносховища, подальшим розвитком яких планує займатися “Епіцентр Агро”. З цими 
активами, каже Мороз, компанія Герег планує наростити експорт зерна власного врожаю на 
40-50% — до 1-1,1 млн тонн. Відзначимо, що власники групи компаній Епіцентр Олександр і 
Галина Гереги планують викуп орендованих ними земель сільськогосподарського 
призначення і вже провдять відповідні переговори із банками. Про це Олександр і Галина 
Гереги розповів у інтерв'ю LB.ua. «Ми зараз на стадії переговорів із серйозними 
банківськими структурами, які можуть акумулювати великі кошти. Бо якщо відкрили 
шлюзи, то в принципі купляти землю потрібно», — сказав він. Герега пояснив, що 
будівництво компанією власних елеваторів є одним із кроків, який полегшить отримання 
кредитів або випуск євробондів для отримання коштів. «Чому ми збудували велике 
елеваторне господарство? Це основні засоби. Завтра, якщо ми захочемо або взяти велику 
позику або вийти на ті ж євробонди. Яка застава? Що ми скажемо? В нас є договори (оренди, 
— ред). Вибачте, це не ваша земля. Тому таким чином ми забезпечили основні засоби, які 
можуть бути заставою. Це вже початок великого бізнесу», — сказав Олександр Герега. Він 
вважає, що Епіцентр має займатися тільки переробкою сільгосппродукції і всі зусилля має 
зосередити в цьому напрямку. «Голландія вирощує 9 млн т зерна і з них отримує 100 млрд 
євро. Ми маємо 50 млн т експорту, отримуємо з них 12 млрд євро», — додав Герега. Галина 
Герега зауважила, що Епіцентр вже продає борошно власного виробництва у своїй мережі. 
При цьому Олександр Герега як народний депутат не голосував за відкриття ринку землі. 
За його словами, він під час голосування перебував на лікарняному, крім того, за його 
словами «аграрії проти цього» через недосконалість механізмів введення земельного 
ринку. Земельний банк групи Епіцентр складає 160 тис. га, за цим показником група 
компаній Герег входить до топ-10 найбільших агрохолдингів України. Раніше 
повідомлялося, що Епіцентр отримає $70 млн від Чорноморського банку торгівлі та 
розвитку (BSTDB) на підтримку бізнес-програм в АПК. Також повідомлялося, що Епіцентр 
інвестував у нові елеваторні комплекси 3 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами investory.news, nv.ua 

 
Агрохолдинг "Астарта" у I кв. збільшив  

чистий збиток у 2,7 раза 
21.05.2020 

Агрохолдинг "Астарта" за підсумками першого кварталу 2020 року 
отримав чистий збиток EUR13,32 млн, що у 2,7 раза більше порівняно з 
аналогічним періодом минулого року. 

Згідно зі звітом компанії, оприлюдненим увечері на Варшавській фондовій біржі, її 
виручка у звітному періоді знизилася на 9,8% - до EUR101,34 млн через зниження обсягів 
продажу в рослинницькому сегменті, який забезпечив 39% консолідованого продажу 
порівняно з 52% у січні-березні 2019 року. EBITDA зросла в 1,7 раза - до EUR27,78 млн на тлі 
збільшення частки переважно в сегментах рослинництва і цукру. EBITDA маржа 
збільшилася з 14% до 27% у першому кварталі 2020 року. Валовий прибуток зріс на 47,3% - 
до EUR29,87 млн. Рослинництво посіло перше місце в структурі консолідованої виручки і 
становило 39%. Доходи сегмента знизилися на 33% - до EUR39 млн переважно через 
зниження обсягів продажу кукурудзи на 17% у річному обчисленні - до 236 тис. тонн. 
Більшу частину врожаю зернових і олійних культур 2019 року було продано до кінця 
першого кварталу 2020 року. Частка експорту зросла до 96% порівняно з 91% у 
відповідному періоді 2019 року. Виручка сегмента цукру зросла на 46% - до EUR28,76 млн 
(28% виручки) завдяки зростанню обсягів продажів цукру на 44% - до 78 тис. тонн у січні-
березні 2020 року і поліпшенню цін реалізації - до 352 EUR/тонна порівняно з 316 
EUR/тонна в першому кварталі 2019 року. За звітний період "Астарта" експортувала 7 тис. 
тонн цукру (на рівні січня-березня 2019 року), оскільки світові ціни залишалися низькими. 
Сегмент переробки сої згенерував виручку у розмірі EUR22 млн, що на 6% нижче за перший 
квартал 2019 року (22% виручки) переважно через зниження цін на соєвий шрот і 
зниження обсягів продажу олії. Експорт приніс 89% виручки. Обсяг продажу соєвої олії 
знизився на 21,4% - до 11 тис. тонн, соєвого шроту залишився на рівні минулого року - 47 
тис. тонн. При цьому ціни на олію зросли на 14,1% - до 633 EUR/тонна, тоді як на шрот 
знизилися на 3% - до 321 EUR/тонна. Доходи сегмента тваринництва зросли на 14% - до 
EUR10 млн (10% виручки), що пов'язано зі зростанням цін на молоко, що компенсує 
зниження обсягів продажу. За звітний період "Астарта" виробила близько 24 тис. тонн 
молока, що на 11,1% менше, ніж перший квартал 2019 року на тлі зростання ціни продажу 
на 22,1% - до EUR370 за тонну. Чистий борг "Астарти" в першому кварталі скоротився на 
30,7% порівняно із січнем-березнем 2019 року - до EUR227,75 млн. Як повідомлялося, 
"Астарта" в 2019 році отримала EUR1,69 млн чистого прибутку проти EUR18,26 млн чистого 
збитку в 2018 році. Її виручка зросла на 20,4% - до EUR448,01 млн. "Астарта" - вертикально 
інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у восьми областях 
України. До його складу входять вісім цукрових заводів, агрогосподарства із земельним 
банком 243 тис. га і молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, сім елеваторів, біогазовий комплекс і 
завод із переробки сої в Полтавській області (ТОВ "Глобинський переробний завод"). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Аграрії посіяли 14,8 млн га ярих культур, -  
Мінекономіки 

22.05.2020 

Станом на 21 травня агровиробники посіяли 14,8 млн га ярих 
культур, що становить 96% від прогнозу (15,5 млн га). У період 14-21 
травня посівні роботи проведені на майже 700 тис. га.  

Сівба гречки та сої продовжується. Таким чином, площі під основними культурами 
становлять: соняшник – 5,9 млн га; кукурудза – 5,2 млн га; ячмінь ярий – 1,5 млн га; 
цукровий буряк – 209 тис. га; пшениця яра – 184,5 тис. га; горох – 282,7 тис. га; овес – 186,3 
тис. га. За оновленим прогнозом Мінекономіки, згідно з даними регіонів, посівна площа 
основних культур збільшиться на 600 тис. га, порівняно з 2019 роком та становитиме 15,5 
млн га. У структурі посівів ярої групи за прогнозами збільшилася частка кукурудзи та 
соняшнику, зменшиться ячменю, сої та цукрового буряку. Цього року Мінекономіки очікує 
врожай зернових на рівні 65-68 млн тонн.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Glencore продает зернохранилище на  
Харьковщине 

19.05.2020 

Антимонопольный комитет Украины позволил продажу актива 
«дочки» Glencore International в Харьковской области. Об этом говорится в 
сообщении АМКУ, передает agroportal.ua 

«Предоставлено разрешение ООО «Слобожанский элеватор» (г. Харьков) на 
приобретение доли в уставном капитале ООО «Дергачи-Агро» (г. Дергачи, Харьковская 
обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - 
говорится в сообщении. По информации Единого государственного реестра юр. и физлиц, 
владельцем «Дергачи-Агро» является ООО «Энергоинвест» (Днепропетровская область) и 
компания Renaisco BV («Ренеско Б.В.») - дочерняя компания Glencore International. ООО 
«Дергачи-Агро» занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных. 
Glencore International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в 
мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
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Саудівська Аравія вперше купила 60 тис. т. 
зерна з України 

28.04.2020 

Державний покупець зерна в Саудівській Аравії SAGO заявив в 
понеділок про те, що придбав 60 тисяч тонн української пшениці у 
інвестиційної компанії SALIC. 

Український пшеничний вантаж був закуплений за ціною 248 доларів США за тонну, 
після того як 6 квітня королівство попросило приватних інвесторів з Саудівської Аравії, які 
володіють сільськогосподарськими угіддями за кордоном, забезпечити його приблизно 10 
відсотками місцевих потреб у рік. За оцінками державного покупця зерна, приватному 
сектору потрібно 355 тисяч тонн. Заклик Саудівської Аравії криється в тому, що регіональні 
імпортери продовольства прагнуть збільшити резерви, оскільки блокування через 
коронавірус призвели до загострення ланцюжків постачань. "60 000 тонн були придбані у 
SALIC", - сказав Reuters представник SAGO. Українська пшениця, яка була закуплена, містить 
від 11 до 12 відсотків білка і повинна надійти у вересні. У неділю SAGO відновив заклик до 
більшої кількості інвесторів підписатися на поставку пшениці, що залишилася. "У цьому 
першому раунді зареєструвалися дві компанії - SALIC і Al Rajhi for International Investment", - 
повідомили в SAGO. Згідно з правилами, опублікованими SAGO, інвестори, які реєструються 
в SAGO для продажу пшениці зі своїх сільськогосподарських земель за кордоном, повинні 
належати саудівцям як мінімум на 51%. Пшениця, вироблена за кордоном, також повинна 
відповідати всім вимогам SAGO до імпорту пшениці, а кількість, вироблена з однієї країни 
походження, не може бути менше 5000 тонн. Саудівська Аравія зазвичай імпортує пшеницю 
з Сполучених Штатів, Південної Америки, Австралії й Європи. У минулому році SAGO 
знизила свої вимоги до пошкодження пшениці, що дозволило збільшити імпорт зерна з 
Чорноморського регіону. Держави Перської затоки, залежні від імпорту від 80 до 90 
відсотків своїх продуктів харчування, вкладають гроші в покупку десятків тисяч гектарів 
сільськогосподарських угідь та інших сільськогосподарських активів в інших місцях, щоб 
зміцнити свою продовольчу безпеку на протязі більше десяти років. Саудівська Аравія, 
найбільший в світі експортер нафти, довгий час заохочувала свій приватний сектор 
інвестувати в сільськогосподарські угіддя за кордоном без відчутних результатів з точки 
зору імпорту для SAGO - до покупки в понеділок. SALIC, саудівська інвестиційна компанія по 
сільському господарству і тваринництву і підрозділ суверенного фонду добробуту 
королівства, була створена в 2011 році для забезпечення поставок продовольства за 
рахунок масового виробництва і інвестицій. Як повідомляло ZN.UA, на даний час 
експортовано 48,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 8,25 млн тонн більше, ніж на 
22 квітня минулого МР. На 2020 рік Мінекономіки знизило прогнози щодо врожаю 
зернових. Очікується, що аграріям вдасться зібрати 60 млн тонн зерна. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dt.ua 
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Імпорт овочів у І кварталі в грошовому  
вимірі зріс більш ніж на 60% 

24.04.2020 

Україна наростила імпорт овочів на 61,6% – з $56,5 млн у І кварталі 
2019 року до $91,4 млн у І кварталі 2020-го. Про це свідчать дані Державної 
митної служби. 

Експорт вітчизняних овочів при цьому за звітний період скоротився на 14,4%. За 
даними січня-березня 2019 року він приніс Україні $41,9 млн, а за аналогічний період цього 
року – $35,9 млн. Найбільше негативне торгове сальдо в цій категорії продукції, яке наразі 
становить $55,5 млн (торік – $14,6 млн), зросло в березні цього року, коли овочів було 
імпортовано на $36,6 млн (у січні – на $24,5 млн, в лютому – на $30,2 млн). Зокрема, огірків 
за вказаний період було найбільше імпортовано з Туреччини (75%) – на суму $6,310 млн; 
моркви, ріпи, столових буряків, редьки, селери – з Ізраїлю (47%), на суму $221 тис.; капусти 
– з Албанії (28%), на суму $1,431 млн, цибулі – з Нідерландів (56%), на суму $3,096 млн; 
помідорів – з Туреччини (93%), на суму $19,406 млн, картоплі – з Білорусі (65%), на суму 
$13,963 млн. Нагадаємо, імпорт картоплі у І кварталі зріс у 12 разів – переважно за рахунок 
поставок з Білорусі та Росії 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 
Через карантин виробник мікрозелені скоротив  

виробництво у 10 разів 
19.05.2020 

У зв’язку з карантином компанія «Зелений шеф» майже вдесятеро 
скоротила вирощування продукції. Про це в коментарі для AgroPortal.ua 
розповів власник підприємства  Іван Воробйов.  

В Одеській області він має вертикальну теплицю, де вирощує понад 20 видів 
мікрозелені, харчові квіти та виготовляє з сушеної зелені «їстівний пил». Окрім того, додає 
він, довелося призупинити розширення приміщення, де вирощується урожай. «Ферма 
площею 300 м працює з березня цього року. Нині будуємо там стелажі, нові системи 
гідропоніки. Поряд є приміщення на 150 метрів. Я планую взяти й його. У майбутньому це 
має бути теплиця на 500 метрів та 5 соток. Однак роботи відклали, бо останнім часом впали 
замовлення на продукцію», – сказав він. За його словами, до карантину на день 
реалізовували десь по 50 оптових партій, зараз – до 20 на добу. Було й таке, що надходило 
лише 5-7 замовлень. Тобто, попит впав усемеро, додав Воробйов. Загалом рентабельність 
вирощеного мікрогріну в теплицях може сягати 20%. «Дійсно раніше заробляли 20%. Це те, 
що залишалося після сплати зарплат і комуналок, то нині маємо 0-5%», – розповів він. 
Покупцями мікрозелені у 60% були ресторани і кафе, говорить Воробйов. Решта – ринки та 
магазини. Вони зачинялися. «20-30% з них так і не запрацювали з послабленням карантину. 
А ті, хто відчинився, запустилися не на повну потужність», – зазначив він. Окрім того, каже 
керівник «Зеленого шефа», впала купівельна спроможність людей і вони відмовилися від 
продуктів не першої необхідності. «У результаті ми почали менше сіяти. Обсяги 
скоротилися вдесятеро. Мені вдалося вибити в орендодавця знижку на оренду приміщення 
у розмірі 50%. Використовував менше електроенергії, на зміну відправляв по одній людині 
замість двох. Зараз вже починаємо повертатися до старої системи», – підсумував Воробйов. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroreview.com 
 

 
 САДІВНИЦТВО 
 

 
 

Виробники органічної лохини об’єднались  
у кооператив 

29.04.2020 

Українські виробники лохини BigBlue Organic Blueberry Farm, ФГ 
«Грасс Авеню» та СВК «Оболонія» об’єдналися в кооператив для збуту 
продукції. Про це повідомляє «Ягідник».   

«Поки що зосередимося на вирощуванні й продажі органічної та конвенційної 
лохини. В кооперації продуманий кожен крок: від садіння й догляду - до збирання та 
збереження холодового ланцюга і у підсумку - до експорту продукції. Члени кооперативу 
працюють за міжнародним стандартом безпечного виробництва харчової продукції в 
сільському господарстві GlobalG.A.P.», - розповів керівник BigBlue Organic Blueberry Farm 
Олег Науменко. Власники господарств підійшли до створення кооперативну комплексно: 
вирішили відпрацювати рік і лише після того обмірковуватимуть, чи зможе кооператив 
прийняти нових членів. «Перше, на що звертаємо увагу у кооперативі - якість ягоди. Далі - 
прозорість ведення бізнесу, використання агротехніки, чітке ведення журналів і 
документації. Ми маємо бути відкриті до аудитів іншими членами кооперативу і 
дотримуватися статуту й умов спільної роботи. Крім того, важливою умовою буде наявність 
сертифікату GlobalG.A.P. та G.R.A.S.P., отриманого у конкретного менеджера, який його веде. 
І не приховуємо головного: у кооперативі доведеться важко працювати, відповідати безлічі 
вимог і захищати одну спільну ціль та інтерес», - сказав Олег Науменко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kurkul.com 

На Вінниччині закладають  
вишневий сад 

17.05.2020 

Компанія «Тріада-МК», яка займається вирощуванням та переробкою 
плодово-ягідних та овочевих культур в селі Снітків на Вінниччині, заклала 
вишневий сад на 25 га та збираються висадити саджанці ще на 32 га. 

«В Україні є дефіцит вишні. Раніше цю ягоду купували у населення, але вирішили 
закласти власний вишневий сад для цього використовуємо тільки сучасні саджанці з 
сертифікованого Бахмутського розплідника, які йдуть під комбайновий збір. Вишня 
вигідно відрізняється тим, що при зборі або вже в ящиках, вона може довше зберігатися в 
порівнянні з іншими ягодами, наприклад, малиною», — повідомив директор ТОВ «Тріада-
МК» Сергій Українець, повідомляється на сайті Вінницької ОДА. За його словами, 
підприємство дає можливість також заробити тим, хто не працює на ньому. «Акції з 
безкоштовної роздачі посадкового матеріалу місцевому населенню ми проводимо щорічно 
і, в залежності від потреби на ту чи іншу ягоду, роздаємо відповідний посадковий матеріал. 
Цьогоріч ми активно роздаємо насіння гарбуза, який йтиме на виробництво соку і 
переробку. Також роздаємо вишню. Нами не просто видається посадковий матеріал, але ми 
ведемо й супровід- наші  агрономи дають консультацію, складаємо рекомендаційно-
технологічну карту по вирощуванню. В подальшому нашим підприємством пропонуються 
досить вигідні умови, аби люди здавали вирощений врожай саме нам, до того ж нами 
забезпечується відповідна тара і транспорт для доставки», — розповідає Сергій Українець. 
Крім того ТОВ «Тріада-МК» вирощує суницю садову за новою технологією — у тунелях: так 
квітконоси ростуть активніше, відповідно, в результаті виходить більша кількість ягід. Всі 
саджанці накриваються плівкою для захисту від сонячних опіків і опадів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroportal.ua 
 

 

https://www.kmu.gov.ua/news/agrariyi-posiyali-148-mln-ga-yarih-kultur-minekonomiki
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Україна вперше експортувала насіння  
високопродуктивного рису 

16.04.2020 

Інститут рису НААН України вперше відправив до Казахстану партію із 
40 тонн рисового насіння сортів Фагот і Червоний. Цю угоду херсонські 
науковці вважають дуже перспективною. 

Площа рисових плантацій у Казахстані становить ≈ 100 тис. га, і аграрії зацікавлені у 
впровадженні високопродуктивних сортів. Чверть з експортної партії становило насіння 
нових сортів рису Фагот і Червоний, над виведенням яких скадовські селекціонери 
працювали майже десятиріччя. «Фагот - сорт ранньостиглий, і його врожай можна збирати 
уже на початку вересня, «випередивши» затяжні осінні дощі. До того ж, його зерна крупні, а 
врожайність сягає 9 т/га. Інший сорт Червоний назвали так через червонуватий колір його 
зерен. Але перевага цього творіння науковців не в кольорі, а в користі для здоров’я. Такий 
рис можна вживати в їжу не шліфованим, і це дозволяє зберігати в кожній зернині повний 
набір амінокислот та рослинного білку, який засвоюється людським організмом на 98%. 
Для порівняння: у звичайному шліфованому рисі його в п’ять-шість разів менше», - йдеться 
в повідомленні. Втім, нові сорти рису вітчизняної селекції будуть вирощувати не лише в 
Казахстані, а й на українських полях. Директор Інституту рису Володимир Дудченко 
розповів, що цьогоріч Фагот висадять на 100 га плантацій Скадовського й Каланчацького 
районів, а Червоний — на 20 га у Каланчацькому районі. Загалом же інститут і його 
підсобне господарство цьогоріч відводять під вирощування рису 800 га своїх угідь. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroconf.org 

 
Украинский бизнес Corteva Agriscience продемонстрировал  

рост чистых продаж более чем на 8% 
19.05.2020 

Украинский бизнес Corteva Agriscience продемонстрировал рост 
чистых продаж более чем на 8% в первом квартале 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года.  

Согласно пресс-релизу компании во вторник, чистые продажи семенной генетики 
Corteva Agriscience в Украине увеличились на более чем 7% в январе-марте 2020 года. В 
компании отметили, что благодаря переходу на прямую модель продаж семян бренда 
Pioneer Corteva Agriscience удалось отгрузить на 50% больше продукции по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и достичь рекордного показателя продаж гибридов 
бренда Pioneer за последние девять лет. Чистые продажи семян бренда Brevant seeds, 
который реализуется через дистрибьюторскую сеть, выросли вдвое по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел благодаря обновленному 
портфолио семян и высокому спросу на высокоолеиновые гибриды подсолнечника среди 
украинских сельхозпроизводителей. Бизнес средств защиты растений Corteva Agriscience в 
отчетном периоде также показал рост. Чистые продажи СЗР выросли более чем на 10% в 
первом квартале 2020 года благодаря повышенному спросу на инновационные продукты 
компании. Corteva Agriscience – глобальная сельскохозяйственная компания, которая 
предлагает сельхозпроизводителям комплексные решения для максимизации 
урожайности и доходности. Компания имеет более 150 научно-исследовательских 
объектов и более 65 действующих веществ в портфолио. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 ТВАРИННИЦТВО 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

 

 
 

В Украине продолжает сокращаться поголовье,  
КРС, свиней, птицы 

18.05.2020 

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 
1 мая 2020 года составило 3,45 млн голов, что на 6,8% меньше, чем на 
аналогичную дату 2019 года.  

Согласно данным Государственной службы статистики, поголовье коров к 
указанной дате сократилось на 6,5% – до 1,78 млн голов. Поголовье свиней снизилось на 
6,2% – до 5,76 млн голов, поголовье овец и коз - на 6,7%, до 1,47 млн голов. Поголовье 
птицы в стране по сравнению с 1 мая 2019 г. сократилось на 1,2% – до 207,86 млн голов. По 
предварительным данным, поголовье КРС в Украине в 2019 г. составило 3,12 млн голов, что 
на 6,5% меньше, чем в 2018 г. Поголовье свиней сократилось на 4,9% - до 5,73 млн голов, 
овец и коз на 4,8% - до 1,21 млн голов, птицы выросло на 4,2% - до 220,46 млн голов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Уряд розширив напрями підтримки галузі  

тваринництва у 2020 році 
20.05.2020 

На засіданні Уряду прийнято зміни до постанови №107, якими 
визначаються напрями та механізми надання державної підтримки 
розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.  

За програмою передбачені видатки в обсязі 1 млрд грн. “З огляду на актуальний стан 
тваринництва, ми всі розуміємо, що підтримка цієї галузі є вкрай необхідною. За 
результатами багаточисленних консультацій і зустрічей з профільними аграрними 
асоціаціями, прийнято рішення, що підтримка буде направлена, зокрема, на стабілізацію 
поголів'я худоби, кількості бджолосімей та поліпшення їх генетичного потенціалу, 
стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва та бджільництва, а також 
для створення нових потужностей для зберігання зерна”, - прокоментував Міністр розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Він додав, що підтримка 
бджільництва цього року запроваджується вперше. Стимулювання розвитку бджільництва 
сприятиме збільшенню кількості промислових пасік, запровадженню простежуваності 
продукції бджільництва, а також підвищенню її якості та конкурентоспроможності на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Крім того, галузь бджільництва важлива для 
розвитку малого підприємництва на селі. Відповідно до проєкту постанови підтримка у 
2020 році надаватиметься за такими  напрямками: дотація за бджолосім’ї; часткове 
відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів; часткове 
відшкодування вартості будівництва тваринницьких об’єктів; часткове відшкодування 
вартості будівництва об'єктів із зберігання та переробки зерна; компенсація вартості 
об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів. Також з метою забезпечення 
державою взятих на себе зобов'язань пропонується надати отримувачам державну 
підтримку у повному розмірі, що був визначений у 2019 році відповідно до Порядку 
використання коштів. 

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

 
 

 
 ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА. МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ) 
 

 
 

Промислове поголів’я ВРХ у І кварталі  
скоротилося на 10% 

26.04.2020 

На 1 квітня 2020 р. поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні 
становило 3,37 млн голів, що на 7,2% менше, ніж на таку ж дату 2019 року. 
Про це повідомляє Державна служба статистики України. 

Молочне поголів’я становило 1,78 млн голів із загальної кількості, що на 6,5% менше 
(або 123,3 тис. голів: 31,8 тис. – підприємства, 91,5 тис. голів – населення), ніж на 1 квітня 
2019 року. Зокрема, чисельність поголів’я ВРХ у сільськогосподарських підприємствах 
протягом січня-березня цього року скоротилася на 10%, як порівняти з аналогічним 
періодом 2019 року, –  до 1,03 млн голів. У тому числі поголів’я корів зменшилося до 430,9 
тис. голів, що на 6,9% менше, ніж за І квартал 2019 року. Господарства населення у січні-
березні 2020 року не дорахувалися 6% поголів’я ВРХ, як порівняти з таким самим періодом 
2019 року, й утримували 2,34 млн голів. Із них дійних корів лишилося 1,35 млн голів – на 
6,3% менше проти показника за січень-березень 2019 року. Держстат зауважує, що дані 
наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

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

 
М’ясопереробна галузь України втрачає сировину  

через субсидії населенню 
29.04.2020 

Велика рогата худоба, яка утримується у населення, – значний 
резерв для розвитку м’ясної переробної промисловості Україні. Про це 
повідомляє служба новин порталу agronews.ua 

Але переробні підприємства не можуть закуповувати цю худобу через відчутність на 
частину поголів’я відповідних документів, повідомила президент асоціації виробничих та 
переробних підприємств м’ясної галузі «М’ясо України» Наталія Дремблюга, пише 
agronews.ua. У господарствах населення налічується у 2 рази більше ВРХ, ніж у промислових 
сільськогосподарських підприємствах. За даними Держстату у господарствах населення на 
1 квітня 2020 р. налічується 1,349 млн голів. У промислових сільськогосподарських 
підприємствах на ту ж дату утримується 430 тисяч голів ВРХ. Проблема у тому, що частина 
цього поголів’я не зареєстрована у Державному реєстрі тварин. Ця обставина значно 
ускладнює закупівлю тварин переробними підприємствами, адже на цих тварин немає 
відповідних документів. “Законодавством України реєстрація тварин забезпечена 
настільки бездоганно, що я не знаю, чого нам ще не вистачає. Наразі виникає питання не 
стільки з юридичними особами, а з реєстрацією тварин, утримуваних у приватному 
секторі”, – заявляє вона. За даними Статистичного управління в Україні загалом в Україні 
налічується на квітень 2020 року 3,366 млн голів млн голів ВРХ. Станом на 1 квітня 2020 
року наявне поголів’я в Єдиному Державному Реєстрі тварин проідентифікованих та 
зареєстрованих, налічується 2 810 646 голів ВРХ. Різницю ми бачимо у 0,5 млн голів, – 
наводить розрахунки очільниця асоціації. “Коли ми звертаємося до ветеринарної служби, 
нам кажуть – дані неправильні. Коли уточнюємо у Статистичній службі, там кажуть: ні, дані 
вірні. Тож у нас розбіжності у статистиці, у нас розбіжності у розумінні важливості цього 
питання”, – підкреслює вона. Однією з причин, чому частина населення, яке утримує ВРХ у 
своїх господарствах, не поспішає, а то й повністю відмовляється реєструвати свою худобу у 
Державному реєстрі тварин – побоювання людей, що їм відмовлять у субсидії на оплату 
газу для опалення у зимовий період. “На поточний момент діє норма, за якою реалізація 
ВРХ зараховується до доходів фізичних осіб при нарахуванні субсидії. По молоку діє норма, 
що лише 30% зараховується, а по ВРХ ні”, – уточнює Наталія Дремблюга. Асоціації 
виробничих та переробних підприємств м’ясної галузі «М’ясо України» звернулася до Уряду 
України, щоб відрегулювати цю проблему, таким чином, щоб населення могло 
безперешкодно реєструвати тварин, отримувати необхідні документи й продавати їх 
вітчизняним переробникам. Адже наразі, за словами президента асоціації, це м’ясо 
вивозиться до країн СНГ, де увага до документального супровіду не така жорстка. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
На Чернігівщині почали будівництво нового  

тваринницького комплексу 
13.05.2020 

ТОВ «Агрофірма «Лосинівська» розпочала реконструкцію старих 
тваринницьких приміщень і будівництво нового комплексу, зокрема для 
утримання поголів'я свиней та птиці.  

Діяльність підприємства охоплює декілька напрямків господарювання. Це 
вирощування зернових і технічних культур та розведення великої рогатої худоби з 
подальшою реалізацією продуктів тваринництва. У цілому господарство утримує близько 
560 голів великої рогатої худоби, у тому числі 258 корів. Придбали чеських нетелів, які 
дають значно більші надої. Для запліднення купують канадський та американський 
матеріал. Поставили за мету наростити стадо до тисячі голів дійного стада. Для утримання 
телят використовують метод глибокої підстилки. Кожне теля після народження 
розміщується в окремій загороді та має свій будиночок. Годують пастеризованим молоком 
через самохідний молочний шатл, який працює за принципом заправного автомату. Чітко 
видається норма молока при постійній температурі. Це потрібно, щоб зменшити вплив 
людини на годівлю і зберегти здоров’я молодняку. Поруч знаходиться спеціальний загін 
для тільних корів. Сюди їх переводять за 50?60 днів до розтелення. Тварини отримують 
спеціальний корм. До речі, агрофірма годує тварин виключно перевіреними кормами 
власного виготовлення. На базі підприємства працює цех по виробництву комбікормів і 
гранул. Процес годівлі дорослої худоби також автоматизований. Через чип, що є у кожної 
тварини, програмний комплекс вираховує, скільки корму потрібно тій чи іншій корові, і 
далі кормовий вагон проводить роздачу кормів. Для збільшення надоїв турбуються і про 
комфорт тварин — переводять на безприв’язне утримання. «У комплексі такі 
високотехнологічні процеси дають змогу вирощувати здорове поголів'я, яке продукує 
якісну молочну продукцію. Ферма має сформований стійкий ринок збуту і співпрацює з 
багатьма фірмами по всій Україні», — каже Андрій Прокопенко, голова Чернігівської ОДА. 
Підприємство розвивається, закуповує сучасну техніку як вітчизняного, так і іноземного 
виробництва. Здійснюється реконструкція старих тваринницьких приміщень та 
будівництво нового комплексу, зокрема для утримання поголів'я свиней та птиці. 
Будівельні роботи вже ведуться. Після збільшення поголів'я до тисячі - мають плани 
закупити доїльного робота. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами milkua.info 
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Виробництво та переробка свинини  
потребують консолідації 

15.05.2020 

Із запровадженням в Україні карантину частина свинарів 
необґрунтовано підняли ціни на живих свиней із 45 до 52 грн/кг, через що 
переробні підприємства вимушено підвищили ціни на свою продукцію для 
торговельних мереж і менше стали купувати свиней як сировину.  

Пропозиція стала перевищувати попит на них, і закупівельна ціна знизилася 
подекуди до 40 гривень за кілограм живої ваги. Але попит на свинину та продукцію з неї 
вже катастрофічно впав, тож програли всі — і свинарі, і переробники. На цю обставину в 
публічних інтерв’ю для ЗМІ звернули увагу керівники Асоціації «М’ясної галузі», яка налічує 
понад 20 м’ясопереробних підприємств України. Вони закликали постачальників сировини 
бути відповідальними і не зловживати пандемією, зберігати стабільними відпускні ціни 
для м’ясопереробних підприємств. У заяві, підписаній президентом Асоціації «Свинарі 
України» Оксаною Юрченко, раптове підняття цін на живих свиней на понад 15% 
пояснюється зростанням собівартості, спричиненим зміною цін на зернові в березні 2020 р. 
Виконавчий директор Асоціації «М’ясної галузі» Микола Бабенко звернув увагу на ключові 
проблеми галузі й запропонував шляхи їх розв’язання. Як він зазначив, зростання весняних 
цін на зернові справді може призвести до хибного висновку про неминуче зростання 
собівартості продукції свинокомплексів. Однак логіка формування собівартості у 
свинарстві має специфіку. У вирощуванні свиней ціни на зернові планують на рік наперед, а 
самі свині ростуть шість місяців. Якщо, за логікою Асоціації «Свинарі України», порівняти 
ціни на живих свиней до новорічного періоду, коли зерно традиційно найдешевше — іноді 
до 30% щодо весняних, то і живих свиней восени м’ясопереробні підприємства мали б 
купувати за 35 грн/кг, однак була та сама ціна — 45 грн/кг. Однак низька собівартість 
продукції — основа конкурентоспроможності бізнесу, і вона поставлена у пряму залежність 
від собівартості, досягнутої на тваринницьких комплексах. За даними самої Асоціації 
«Свинарі України», собівартість живих свиней перебуває на рівні 37—41 грн/кг. «Очевидно, 
що така собівартість руйнівна для свинарства і дестабілізаційна для м’ясопереробної галузі 
й ринку загалом», — наголошено в заяві АМГ. Керівник Асоціації «М’ясної галузі» 
констатував, що поголів’я 5,7 мільйона свиней станом на 01.01.2020 року найменше за всі 
роки незалежності України. Неефективне ведення бізнесу та перевитрати понад 8 
мільярдів гривень щороку на корми і ветеринарні препарати в українському свинарстві 
здорожчують свинину і роблять її дедалі менш доступною для споживача. Середньодушове 
споживання свинини зменшилося на 10 кг і становить 15 кг на людину на рік, в середньому 
в ЄС - понад 41 кг, у Китаї - 40 кг, у сусідній Білорусі - 38,5 кг. Зменшення поголів’я свиней і 
споживання свинини українцями відбувається на тлі зростання цін на живих свиней в 
Україні. Вона найвища у світі в забійній вазі (70% від живої ваги). Згідно з даними 
Євростату, ціни на напівтуші свиней станом на 22.04.2020 року становили 0,69 євро/кг у 
США, 0,93 євро/кг у Бразилії, 0,95 євро/кг у Канаді, 1,83 євро/кг в ЄС. Асоціація «М’ясної 
галузі» вважає, що зростання відпускних цін для населення замість зниження собівартості - 
шлях у нікуди. Така стратегія програшна для ринку, адже наш споживач не має відповідної 
купівельної спроможності, він і так витрачає на продукти харчування понад 2/3 доходу. 
Тож 500 підприємств щороку припиняють займатися свинарством. Разом із закриттям 
свинокомплексів тисячі людей втрачають роботу, села занепадають, молодь їде розвивати 
свинарство у країнах ЄС. Асоціація «М’ясної галузі» висловила занепокоєння, що за дев’ять 
років поширення африканської чуми свиней в Україні не запроваджено компенсацій 
свинокомплексам за свиней у разі спалаху цієї хвороби. Це вбиває промислове свинарство в 
Україні. Асоціація «М’ясної галузі» запропонувала Асоціації «Свинарі України» та 
незалежним свинокомплексам підписати Меморандум про партнерство та ціноутворення 
для забезпечення коливань цін на живих свиней у межах 2 грн/кг на тиждень. 

Читати повністю >>>                                                © Олександр КРИВЕНКО для «Урядового кур’єра» 
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На птахофабриці «Зарічна» через загибель птиці  
перезапустять виробництво 

21.04.2020 

На підприємстві з початку березня почала гинути птиця. Тоді 
працівники птахофабрики помітили, що кури дивно поводяться і почали 
замертво падати з невідомих причин.  

Згодом поодинокі випадки переросли у масовий падіж. Чисельні лабораторні 
дослідження, які провели на підприємстві, не дали повного розуміння ситуації, тому 
керівництво птахофабрики, ставлячи якість та безпечність своєї продукції на перший план, 
незважаючи на величезні збитки, прийняло рішення – здійснити технічну вибраковку 
існуючого поголів’я, що склало близько 300 тисяч голів. Станом на 1 березня поголів’я 
птиці було 485 тисяч. З корму, води, яєць та із тіл загиблих птахів одразу відібрали зразки 
для експертизи та виявлення причини масової загибелі. Найпершим провели аналіз на 
наявність вірусу та інфекцій, чого дуже боялися. Але ні хвороби Ньюкасла, ні грипу чи 
інших інфекційних захворювань не виявили. Так само нічого не показав бактеріологічний 
аналіз – сальмонельозу та інших захворювань нема. Зразок води на підприємстві також не 
показав відхилень. Плановий аналіз корму не показав вмісту шкідливих домішок. ... 
«Сьогодні ситуація змусила нас зупинитися та проаналізувати роботу й подальші 
можливості. Зрозуміли – потрібні зміни. Зокрема передусім будемо переходити на бункерну 
систему зберігання та постачання кормів у спеціальних пневмобочках. Також плануємо 
відремонтувати, удосконалити та осучаснити систему зберігання кормів та годівлі птиці – 
за короткий термін це досить важко, однак цілком можливо», – зазначив директор 
птахофабрики Юрій Сегеда. Окрім того на птахофабриці пропрацьовують декілька варіантів 
реалізації ще однієї ідеї – створення буферної зони навколо підприємства, щоб не 
допустити зараження птахів. ... 

Читати повністю >>> 
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Володимир-Волинська птахофабрика восени запустить  

забійний цех вартістю 1,5 млрд грн 
23.04.2020 

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» у вересні запустить 
забійний цех потужністю понад 13 тисяч курей-бройлерів за годину. 
Інвестиції у проект складуть майже 1,5 млрд гривень.  

Наразі на ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» реалізовується чи не 
найбільший в області інвестиційний проект з розширення потужностей виробництва 
загальною сумою майже 1,5 мільярда гривень. «На птахофабриці запустять забійний цех 
потужністю понад 13 тисяч курей-бройлерів за годину. Перша черга запрацює уже у 
вересні. Будівництво ведеться з дотриманням високих стандартів ЄС щодо інновацій в 
автоматизації процесів, технології забою птиці, безумовного контролю санітарної та 
біобезпеки, мінімізації впливу на навколишнє середовище при зростанні об'ємів 
виробництва», — розповідає Аліна Сич, голова наглядової ради ПрАТ «Володимир-
Волинська птахофабрика». Вона зазначає, що запуск нових потужностей забезпечить 
створення щонайменше тисячі нових робочих місць. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Квартальная прибыль крупнейшего украинского 

производителя яиц упала в четыре раза 
19.05.2020 

По итогам января-марта 2020 года компания "Овостар Юнион" 
получила $1,173 млн чистой прибыли, что в 3,8 раз ниже показателя первого 
квартала минувшего года. Об этом пишет ukragroconsult.com  

Как говорится в отчете компании на Варшавской фондовой бирже, за этот период 
выручка сократилась на 25% — до $23,4 млн. При этом валовая прибыль сократилась в 2,2 
раза и составила $3,6 млн, операционная — в 4,4 раза, до $1,04 млн.Отметим, компания 
Gallusman (группа Ovostar Union) планирует совместно с энергетической компанией ADVEN 
реализовать проект строительства в Латвии современного комплекса по производству 
яиц. Как отметили в пресс-службе компании, благодаря реализации данного проекта 
латвийская экономика получит €100 млн. инвестиций и 200 новых рабочих мест. 
Отмечается, что до 90% всей продукции нового производственного комплекса будет 
отправляться на экспорт. Экспортными продажами будет заниматься другая латвийская 
дочка Ovostar Union — компания Ovostar Europe, которая с 2015 года сотрудничает с 
торговыми партнерами компании в странах ЕС. В Ovostar Union подчеркнули, что группа 
нацелена на выход на новые рынки Европы и Ближнего Востока. После получения 
результатов экспертизы относительно влияния нового производства на окружающую 
среду, группа преступит к строительству комплекса. Предварительно это произойдет в 
2021 году. Совладелец и глава Совета директоров компании Gallusman Арнис Вейнбергс, в 
свою очередь, сообщил, что партнерство с ADVEN нацелено на поиск оптимальных 
энергетических и инфраструктурных решений для комплекса по производству яиц. Новый 
комплекс по производству яиц обещают сделать эффективным и экологичным. Так, все 
отходы будут утилизироваться, что приведёт к снижению выбросов CO2. По словам главы 
Правления компании ADVEN Эско Ахо, проект такого масштаба является значительным не 
только для Латвии, но и для всей Северной Европы. Напомним, ГК "Овостар Юнион" по 
итогам 2019 г. получила $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 
г. Согласно отчету "Овостара", обнародованному, его выручка в 2019 г. сократилась на 16% 
– до $104,7 млн. Основные факторы, влияющие на снижение: сокращение объема продаж 
яиц из-за значительного сокращения торговых операций, а также снижение цен как на 
местном, так и на экспортном рынках, особенно во второй половине года, говорится в 
документе. Показатель EBITDA в 2019 г. был отрицательным и составил $15,5 млн против 
положительного $21,9 млн в 2018 г. Среди основных факторов, повлиявших на EBITDA: 
снижение выручки, увеличение операционных расходов, в частности, административных 
на 36% и прочих на 66%, в том числе списание уничтоженного имущества и оборудования в 
двух пожарах, произошедших на Васильковской производственной площадке в 2019 г., 
уменьшение справедливой стоимости биологических активов.  

Читать полностью >>> 
По материалам ukragroconsult.com, inventure.com.ua, fixygen.ua 

 
Антимонопольний комітет відкрив справи проти  

групи "Авангард" Бахматюка 
20.05.2020 

АМКУ розпочав справи проти групи "Авангард" (компаній, які 
належать Олегу Бахматюку) за ознаками десяти порушень законодавства 
про захист економічної конкуренції. 

"Антимонопольний комітет України розпочав справи за ознаками вчинення групою 
"Авангард" (компанії, які належать або належали на момент вчинення дій Олегу 
Бахматюку) десяти порушень законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться 
у повідомленні. АМКУ встановив, що протягом двох попередніх років одна з компаній групи 
"Авангард" збільшила кількість філій за рахунок оренди (суборенди) птахофабрик у: с. 
Телешівка Рокитнянського р-ну Київської обл.; с. Мліїв Городищенського р-ну Черкаської 
обл.; с. Петропавлівка Городищенського р-ну Черкаської обл.; Ковтунівській сільській раді 
Золотоніського р-ну Черкаської обл.;с-щі Відрадне Запорізького р-ну Запорізької обл.; с. 
Старовірівка Шевченківського р-ну Харківської обл.; с. Охоче Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. Після отримання активів у користування, "Авангард" розпочав на них 
виробництво курячих яєць. Згідно з чинним законодавством, набуття контролю над 
більшістю з цих фабрик потребувало дозволу АМКУ. "Однак набувачі за таким дозволом не 
зверталися, що вказує на ознаки порушення статті 50 Закону України "Про захист 
економічної конкуренції", підкреслюють у Комітеті. Зазначається, що в АМКУ дізналися про 
ці факти, проводячи дослідження ринку яєць курячих у шкаралупі. "Оскільки група 
компаній "Авангард" є одним із найпотужніших учасників цього ринку та найбільшим 
виробником сухих яєчних продуктів в Україні, Комітет має оцінити вплив виявлених 
транзакцій на конкуренцію. Зокрема, АМКУ встановить, яким чином виявлені концентрації 
вплинули на ринкові частки групи "Авангард" та чи не призвели вказані дії до 
монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках", - 
зауважують у відомстві. Наразі Комітет розпочав збір та аналіз доказів у цих справах. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
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Собівартість вирощування шиншил 
в Україні близько $10 

19.04.2020 

Собівартість вирощування шиншил в Україні нижча ніж у інших 
країнах. При цьому, основні витрати — це корм. Про це йдеться у журналі 
The Ukrainian Farmer, передає kurkul.com 

За словами власника компанії Chinchilla Real Ореста Стахіва, собівартість 
вирощування шиншил в Україні становить близько $10-11. «Кілограм гранульованого 
корму коштує 13 грн, а одна доросла тварина з’їдає 30-40 г корму на день. Сіно коштує 5 
грн/кг, а його потрібно близько 7 кг на рік для однієї тварини. Окрім того, потрібен 
спеціалізований пісок — сепіоліт чи цеоліт, близько 4 кг на одну особину, а це ще 18 грн на 
рік. Також витрати на засоби дезінфекції і профілактики, енергозатрати, оплату праці», — 
зазначив він. За словами експерта, в Угорщині собівартість вирощування шиншил 
становить близько $15-17, в Естонії — $18-22, у Латвії, Литві, Польщі, Румунії — $14-18. 
«Тобто в Україні є суттєва перевага за собівартістю вирощування. Навіть якщо порівняти із 
Молдовою, де є державна підтримка цього бізнесу — мінімум $13», — підсумував він. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kurkul.com 
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Виробники озвучили виклики, які 
існують на ринку меду 

15.05.2020 

В українських пасічників немає можливості масштабувати та 
розвивати свій бізнес. Медовий бізнес зростає органічно, але це зростання 
занадто повільне для того, щоб гідно давати раду викликам, які стоять 
перед виробниками. 

«Пасічникам потрібно інвестувати в виробництво, але ми не маємо доступу до 
фінансування на потрібному рівні. Є доступ до коштів, але на таких умовах, як пропонується 
ми не можемо скористатися цими пропозиціями», — розповів власник компанії «Медові 
Брати» (Honey Brothers) Дмитро Кушнір під час Медового марафону 2020: «Додана вартість 
у медовому бізнесі та криза, як час можливостей». За його словами, іншою проблемою, яку 
відчувають українські пасічники — це українське законодавство, яке для малих виробників 
наразі досить обмежуюче. «На сьогоднішній день для більшості бджолярів законодавство 
досить обмежуюче і не дає багатьох варіантів для імпровізації. Ми можемо продавати мед 
на базарі, заготівельникам, але на нашому рівні не реально працювати з рітейлом та 
експортувати. «Медові брати» хотіли б  експортувати, хоч маємо не великі об»єми, але я 
хотів би мати можливість продати 500-1000 кг меду закордон. Теоретично ця можливість є, 
але практично — вона відсутня», — зазначає Дмитро Кушнір. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroportal.ua 

 
В результате объединения компаний на рынке меда  

появился новый мощный игрок 
15.05.2020 

ООО «Органик Экспорт» закончило процедуру объединения с ООО 
«Украинская медовая группа» и ООО «Мед Украины», которые объединили 
свои активы и достижения. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

«Наша синергия будет способствовать устойчивому развитию компании и 
внедрению лучших мировых практик в сфере переработки и дистрибуции украинского 
меда. А вскоре потребители получат возможность ознакомиться с новым украинским 
брендом, который мы представим рынку в ближайшее время», — отметил директор 
группы компаний Эдуард Кричфалуший. Своими стратегическими целями компания 
определила введение профессионального категорийного менеджмента, построение 
сильной национальной дистрибуции и расширение наличия лучших украинских и мировых 
медов для увеличения доли продаж до 30% от общего объема потребления по 
официальным каналам торговли. Одним из важных приоритетов станет разработка и 
внедрение инновационных программ для производителя-пасечника для предоставления 
ему возможности непосредственного присутствия его продукции в украинской рознице и 
обеспечения конечному потребителю 100-процентной прослеживаемости для каждой 
единицы продукции. Компания ставит также за цель улучшение осведомленности 
украинского потребителя в качественных и видовых характеристиках меда натурального. 
«На сегодняшний день в Украине производится широкое разнообразие меда с 
уникальными вкусами и потребительскими свойствами, которые неизвестны широкой 
общественности потребителей. Именно поэтому компания считает развитие потребления 
натуральных и качественных медов одним из основных факторов развития отрасли», — 
отметил Эдуард Кричфалуший. Для справки: ООО «Органик Экспорт» — один из лидеров в 
экспорте меда, который за 8 лет работы в медовой отрасли ввел новые стандарты в оценке 
качества и принес на потребительский рынок новые практики работы, наладил 
взаимовыгодную работу с производителями-пчеловодами высококачественных видов 
меда. Экспортирует мед в страны Европейского Союза и США. ООО «Украинская медовая 
группа» и ООО «Мед Украины» за 15 лет стали одними из крупнейших игроков на 
внутреннем рынке с долей продаж фасованного меда более 20%, известны украинским 
потребителям под собственной ТМ «Пасека». Также компания является крупнейшим 
партнером в производстве собственных торговых марок для таких торговых сетей как 
«Сильпо», «АТБ-Маркет», «Ашан», «Велика Кишеня», «Таврия-В», Novus и другие. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
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ДПЗКУ нарощує обсяги виробництва  
борошна 

29.04.2020 

Починаючи з 1 квітня, ДПЗКУ запустила чотири борошномельні 
комплекси, Кролевецький  КХП (Сумська обл.), Черняхівський елеватор 
(Житомирська обл.), Львівський КХП та Тернопільський КХП.  

Зараз підприємства працюють на повну планову потужність, станом на сьогодні 
переробили понад 10 тис тонн пшениці, з якої виготовлено понад 7 тис тонн борошна. Все 
борошно виготовлене на цих підприємствах, йде виключно на внутрішній ринок, на 
хлібокомбінати та хлібозаводи для стабілізації цін на хліб та хлібобулочну продукцію. 
Серед клієнтів ДПЗКУ є найбільші хлібокомбінати та хлібозаводи Волинської, Івано-
Франківської, Харківської, Сумської, Житомирської та Київської областей. В планах 
корпорації на травень – продовжити виробництво пшеничного борошна на позначених 
потужностях, а також запустити виробництво  житнього борошна на одному з власних 
підприємств. До активів ДПЗКУ входять 10 борошномельних підприємств в 7 регіонах 
України загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все 
обладнання є технічно справним та готове до безперебійної роботи.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДПЗКУ 
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A’spik Group не пересіватиме цукрові буряки  
через погодні коливання 

19.05.2020 

Зважаючи на те, що цукрові буряки на полях групи компаній A’spik 
Group частково і постраждали від травневих перепадів температур та 
сильних поривів вітру, проте необхідності у пересіві немає. 

Про це повідомляє прес-служба A’spik Group. «Результати обстеження угідь свідчать, 
що наразі культура перебуває у задовільному фітосанітарному стані», — йдеться в 
повідомленні. Однак, м’яка цьогорічна зима сприяла появі шкідників. Через них навіть 
довелося пересіяти цукрові буряки на площі у 6 га. Також земля потребує більшого запасу 
вологи. «Рясні травневі дощі позитивно вплинули на запас продуктивної вологи на полях, 
однак для гарного врожаю цей показник має збільшуватися. Тут, ми сподіваємося на 
прихильність природи», — розповідає Анатолій Салашинський, головний агроном A’spik 
Group. Він зауважує, що для захисту сходів цукрового буряка на Хмельниччині аграрії 
встигли вже декілька разів обробити їх гербіцидами та інсектицидами. Втім, аби створити 
фундамент для щедрого врожаю, догляд за культурою триватиме і надалі. Невдовзі на 
паростки очікують чергові захисні обробки та підживлення. «Загалом посівна кампанія на 
теренах земельного банку A’spik Group добігає до завершення. Зокрема, залишилося 
впоратися лише з посівом квасолі, затримка з яким сталася через травневі дощі», — додав 
Салашинський. Разом з тим, дотримання профілактичних заходів не уповільнило ходу 
цьогорічних весняно-польових робіт у компанії, адже умови карантину спонукають до 
злагодженої командної взаємодії усіх ланок компанії, аби максимально ефективно та 
безпечно впоратися із запланованими завданнями. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
"Укрцукор" пересмотрела прогноз экспорта сахара из Украины  

в сторону снижения в 2,5 раза 
19.05.2020 

Ассоциация "Укрцукор" пересмотрела прогноз экспорта сахара из 
Украины в текущем МГ (сентябрь-август) в сторону снижения в 2,5 раза по 
сравнению с предыдущим прогнозом – до 120 тыс. тонн.  

Согласно сообщению ассоциации во вторник, украинские производители за восемь 
месяцев нынешнего маркетингового года экспортировали 76,4 тыс. тонн сахара, что почти 
в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Это достаточно 
прогнозируемый показатель, поскольку большинство "наших" рынков занял российский 
сахар. Внутреннее перепроизводство и удобная логистика в страны Средней Азии делают 
его более выгодным. Поэтому, например, Узбекистан снял пошлину на доставку сахара, но 
цена украинского производителя выше, чем российского, именно из-за расходов на 
транспортировку. Поэтому, учитывая все эти факторы, мы ожидаем 120 тыс. тонн 
экспортируемого сахара по результатам 2019/2020 МГ, хотя на начало года экспортный 
потенциал оценивался в 300 тыс. тонн", - пояснил аналитик ассоциации "Укрцукор" Назар 
Михайловин. В ассоциации указали, что в апреле Украина экспортировала 9,1 тыс. тонн 
сахара. Это вдвое меньше, чем в предыдущем месяце (19,6 тыс. тонн). "В конце марта мы 
наблюдали некоторое оживление на Лондонской бирже. В результате, спрос на украинский 
сахар вырос, и производители смогли поставить на внешние рынки около 20 тыс. тонн 
сахара в те страны, куда мы экспортировали год-два назад: Ливию (7 тыс. тонн), Турцию 
(4,8 тыс. тонн), Палестину (3,7 тыс. тонн). Уже в апреле мировая конъюнктура, эпидемия 
COVID-19 и изменение курса валют создали неблагоприятные условия для украинских 
производителей, поэтому в апреле мы снова вернулись к привычным объемам за месяц - 
9,1 тыс. тонн", - отметил аналитик. В апреле география поставок почти не изменилась: 
Турция - 5,7 тыс. тонн, Ливия - 0,8 тыс. тонн, Молдова и Румыния - по 0,6 тыс. тонн. Как 
сообщалось со ссылкой на ассоциацию "Укрцукор", Украина по итогам 2018/2019 
маркетингового года экспортировала 409,8 тыс. тонн сахара на $144,3 млн, что на 27% 
меньше, чем за предыдущий МГ. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Україна експортувала в квітні рекордну  
кількість соняшникової олії 

18.05.2020 

Україна в квітні 2020 року експортувала рекордну кількість 
соняшникової олії - 717 тис. тонн. За підсумками 2019/2020 МР буде 
досягнуто нового рекорду виробництва в 7 млн тонн та експорту 
української олії в 6,5 млн тонн. 

«Якщо брати результати минулого маркетингового року (2018/2019 - ред.), то ми 
виробили 6,5 млн тонн олії і 6,1 млн тонн поставили на експорт. Цього року результати 
будуть більші - ми на експорт поставимо десь 6,5 млн тонн, а виробимо 7 млн ??тонн. Тому 
на сьогоднішній день, навіть в цих умовах кризових, ніхто (з виробників - ред.) не 
зупинився. Експорт у квітні 717 тисяч тонн - це рекорд поставок нашого масла за кордон», - 
розповів генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук. За його словами, в 
грошовому вираженні за 4 місяці 2020 року Україна експортувала масложирової продукції 
більше ніж на 2,5 млрд дол., з них на 1,84 млрд дол. - соняшникової олії. Загалом у 
грошовому вираженні частка масложирової продукції в українському аграрному експорті 
становить 33%, заявив експерт. За даними Державної митної служби, за чотири місяці 2020 
року через Україну експортовано 2,53 млн т соняшникової олії, що на 15% більше від 
показника за аналогічний період минулого року (2,2 млн тонн). При цьому в Індію 
експортовано 586 тис. тонн продукції; Китай - 309,6 тис. тонн; Нідерланди - 262,9 тис. тонн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
ОЕЗ «Потоки» розпочав експорт соняшникового концентрату  

в Польщу, Туреччину та Білорусь 
19.05.2020 

Олійноекстракційний завод «Потоки», який входить в структуру 
корпорації «Алеф», розпочав експорт винайденого в 2019 р. соняшникового 
концентрату «Проглот» в Польщу, Туреччину та Білорусь. 

Про це повідомляє latifundist.com. У компанії зазначають, що в даний час ведуться 
також переговори з замовниками з Греції, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану. 
«Дослідження показали, що український концентрат „Проглот“ при відгодівлі тварин і 
птиці дозволяє збільшити приріст їх живої маси на 8%. А якщо застосовувати його в 
комбікормі курей-бройлерів, то цикл їх вирощування зменшується з 42 до 38 днів. А це 
значно економить кошти виробників», — коментує Роман Грищенко, керівник відділу 
продажів. Наразі концентрат досліджують в інституті Schothorst Feed Research в Голландії, 
який розробляє рецептури відгодівлі худоби для всього світу. «Ми бачимо великий інтерес 
до соняшникового концентрату за кордоном, але націлені популяризувати його і в Україні. 
Адже він дійсно вигідний для виробника, і не шкодить здоров'ю тварин, а в кінцевому 
підсумку — і людині, що вживає їх м'ясо в їжу. Наша глобальна мета — розвиток культури 
здорового харчування в Україні», — наголошує Євген Яровий, директор заводу. Варто 
зазначити, що технологія виробництва українського концентрату «Проглот» ґрунтується 
на низькотемпературній екстракції з максимальним віддаленням лушпиння. Вона дозволяє 
досягти таких показників продукту, як високий коефіцієнт засвоюваності білка — 90,6% і 
висока валова енергія — 19,7 МДж/кг. Також, продукт має високий вміст білка — 48%, що 
дозволяє повністю замінити в раціоні тварин соєвий шрот. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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МХП у І кварталі наростив продажі ковбас і  
готової м’ясної продукції на 4% 

04.05.2020 

У І кварталі 2020 року обсяг продажів ковбас і готової м’ясної 
продукції виробництва агрохолдингу МХП був відносно стабільним – 7,86 
тис. тонн, що на 4% більше показника за аналогічний період 2019 р. 

Середня ціна на ковбаси та готову м’ясну продукцію у січні-березні 2020 року зросла 
на 5%, як порівняти з І кварталом минулого року, – до 68,9 грн/кг (без ПДВ). Обсяг 
продажів напівфабрикатів залишився відносно стабільним – 4,04 тис. тонн, що на 1% 
менше проти І кварталу 2019 року. Середня ціна напівфабрикаті у січні-березні 2020 року 
впала на 7% – до 40,29 грн/кг (без ПДВ) через збільшення продажів доступніших продуктів. 
На європейському виробництві МХП – Perutnina Ptuj – у І кварталі цього року було 
вироблено 8,21 тис. тонн продуктів м’ясопереробки (включаючи ковбаси та 
напівфабрикати), а продажі склали 9,2 тис. тонн. Середня ціна становила 2,75 євро/кг проти 
2,69 євро в І кварталі 2019 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 
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Молкомбинаты в 1 квартале 2020 увеличили закупку молока 
экстра-класса для переработки на 38,5% 

23.04.2020 

В январе-марте 2020 года молочные предприятия купили для 
переработки 231,3 тыс тонн молока экстра-класса (35,9% от общего объема 
закупок) против 167 тыс тонн молока экстра-класса в 1 кв. 2019 (26,2%). 

По сравнению с 1 кварталом 2019 объемы молока экстра-класса выросли на 38,5%. 
По данным Госстата, в целом на переработку поступило 847,2 тыс тонн молока коровьего 
сырого против 878,1 тыс тонн в 1 квартале 2019. В 2019 году молочные предприятия 
купили для переработки 710,277 тыс тонн молока экстра-класса (27,2 от общего объема 
закупок) против 586,213 тыс тонн молока экстра-класса в 2018. По сравнению с 2018 
объемы закупки молока экстра-класса выросли на 21,2%. В январе-декабре 2019 года 
молочные предприятия купили для переработки 3461,5 тыс тонн сырого молока против 
3808,5 тыс тонн молока в январе-декабре 2018. Объемы закупки молока сократились на 
9,1%. Всего на переработку поступило 3800 тыс тонн молока против 4179,2 тыс тонн в 
2018. В 2018 году молочные предприятия купили для переработки 586 213 тонн молока 
экстра-класса ( 21,6% от общего объема закупок) против 441 065 тонн молока экстра-
класса в 2017. По сравнению с 2017 годом объемы молока экстра-класса выросли на 32,9%. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroperspectiva.com 
 

 
 
 
 
 

 
Проблеми і перспективи розвитку молоко- 

переробних виробництв 
04.05.2020 

Відкриття ринку ЄС та закриття російського ринку збуту молочної 
продукції стало каталізатором у модернізації технології випуску молочної 
продукції, підвищенні її якості та розширенні ассортименту. 

Проте, існує низка невирішених взаємопов’язаних проблем, які в сукупності 
гальмують динаміку розвитку молокопереробних виробництв. Недостатній потенціал і 
низька якість сировинної бази для промислової переробки. Скорочення кількості поголів’я 
корів в Україні на понад 26% упродовж 2014–2019 рр. призвело до зменшення обсягів 
сировини для виробництва готової молочної продукції. Своєю чергою, зниження значень 
цього показника у домогосподарствах є прямим наслідком посилення урбанізаційних 
процесів. Дрібнотоварна форма виробництва молока, яка з 1990-х років домінує в Україні, є 
ключовою причиною не лише нестачі молочної сировини для промислової переробки, але й 
її низької якості. Водночас досягнення високої якості молока потребує високотехнологіч-
ного доїльного та холодильного обладнання. Окрім того, якість молока та продуктивність 
тварин залежить від їх породи та умов утримання, зокрема, кормової бази. Забезпечення 
цих умов вимагає значних капіталовкладень із довгим терміном окупності (6–8 років). Малі 
і навіть середні фермерські господарства в Україні фінансово не спроможні впровадити нові 
технології заготівлі молока. Тоді як у ЄС фактично вся молочна сировина, яка надходить на 
переробку в тому чи іншому вигляді, дотується. У такий спосіб європейські держави 
стимулюють виробників молока зберігати та збільшувати поголів’я ВРХ високопродуктив-
них молочних порід. За незмінності цих умов вітчизняні товаровиробники будуть апріорі 
неконкурентними на європейському ринку молочної продукції. Незбалансованість 
взаємодії постачальників молочної сировини і промислових виробників. Попри щорічне 
зростання цін реалізації молока сільськогосподарськими товаровиробниками (у 
середньому у понад 2,5 разу упродовж 2014–2019 років) обсяги заготівлі, а відтак і 
постачання молока на переробку, знижуються. Така ситуація є наслідком високої 
собівартості виробництва молочної сировини в Україні. У підсумку, молокопереробні 
підприємства відчувають постійну нестачу сировини, а недозавантаженість виробничих 
потужностей призводить до спаду обсягів промислового виробництва молокопродуктів. 
Причиною нееквівалентного обміну є монопольне становище переробних підприємств: у 
2019 році середня споживча ціна на молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно у 
понад 3 рази перевищувала ціну реалізації молока сільгоспвиробниками (24,5 грн/л проти 
7,4 грн/л). Проте товаровиробники не мають можливості підвищувати закупівельні ціни на 
сировину, оскільки це призведе до підвищення цін реалізації молокопродуктів, споживання 
яких на внутрішньому ринку вже опустилось нижче рівня фізіологічних норм і складає 
близько 20 кг/особу в місяць (проти необхідних 36,5 кг), а невисокий платоспроможний 
попит призведе до ще більшого скорочення споживання цих продуктів. З іншого боку, 
дивує той факт, що рентабельність сільськогосподарського виробництва сирого молока в 
Україні є досить високою — 16,1% у 2018 році (проти 26,9% у попередньому) тоді як у 
сегменті промислового виробництва молочної продукції значення цього показника 
становило лише 3,3% (проти 4,3%). Наявність тіньового сегменту та високого ступеня 
фальсифікату на внутрішньому ринку молочної продукції. В Україні активно зростає 
кількість дрібних молокопереробних фірм, які працюють без обов’язкових дозвільних 
документів і навіть без державної реєстрації (експлуатаційного дозволу). Вони за готівку 
збирають молоко низької якості у домогосподарствах за вищими, аніж ринкові, цінами, 
виробляють із нього молочну продукцію і далі реалізують її за готівку (переважно на 
стихійних ринках). При цьому не сплачуються податки і не дотримуються жодні виробничі 
та санітарно-гігієнічні стандарти. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroperspectiva.com 

 
"Милкиленд" за первый квартал увеличила  

чистый убыток вдвое 
18.05.2020 

"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, за 
январь-март 2020 г. получила 7,62 млн евро чистого убытка, что в 2,1 раза 
больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Согласно отчету группы на Варшавской фондовой биржи, выручка "Милкиленда" за 
первый квартал снизилась на 22,8% - до 22,79 млн евро, валовая прибыль - на 37%, до 2,29 
млн евро, тогда как операционный убыток вырос в 1,6 раза - до 2,86 млн евро. "Милкиленд" 
увеличил EBITDA с отрицательным значением в 5,6 раз – до 1,25 млн евро. Украина 
обеспечила 36% выручки группы в первом квартале 2020 года (рост 12 п.п. в годовом 
исчислении). Выручка сегмента снизилась на 46% до – 10,6 млн евро в основном из-за роста 
цен продажи готовой продукции в соответствии с общими тенденциями рынка. Польша 
внесла 7% в выручку группы в январе-марте 2020 года (снижение на 1 п.п.), выручка 
сегмента снизилась на 18% - до 2 млн евро на фоне снижения объемов продаж. Россия была 
крупнейшим географическим сегментом по выручке для "Милкиленда" в первом квартале 
2020 года, обеспечив 57% (снижение на 10 п.п.). Выручка сегмента снизилась на 16% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,9 млн евро, в основном 
из-за сокращения объемов продаж, вызванного снижением объемов переработки. 
Цельномолочные молочные продукты были самым крупным сегментом с точки зрения 
доходов (41% выручки в первом квартале 2020 года против 51% в первом квартале 2019 
года). Выручка сегмента снизилась в отчетном периоде на 38,4% - до 9,3 млн евро на фоне 
снижения объемов продаж. На долю сыра и сливочного масла пришлось примерно 33% от 
общей выручки группы в январе-марте 2020 года (35% в первом квартале 2019 года). 
Выручка сегмента снизилась на 26,4% до 7,6 млн евро из-за снижения объемов продаж на 
российском, а также на экспортных рынках. В сегменте "Ингредиенты" выручка выросла на 
41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до EUR5,9 млн на фоне роста 
объемов продаж, в том числе на рынке ЕС. Это способствовало росту доли в общей выручки 
до 26% с 14% в первом квартале 2019 года. "Милкиленд" в первом квартале 2020 года 
снизил общий объем продаж на 40% главным образом из-за последствий глобального 
кризиса COVID-19 на рынках операций группы. В частности, наблюдались более низкие 
объемы продаж сыра, сливочного масла и цельномолочной продукции, что частично 
компенсировалось увеличением объемов продаж сегмента "ингредиенты". Стремясь 
поддержать прибыльность бизнеса, Milkiland Ukraine сфокусировалась на развитии продаж 
продуктов с высокой добавленной стоимостью, в том числе инновационных безлактозных 
сыров и цельных молочных продуктов. Однако, по информации компании, массовый 
импорт молочных продуктов в Украину, прежде всего из ЕС, усиливает конкуренцию на 
местном рынке вместе с ограниченными экспортными возможностями на фоне 
относительно высоких цен на сырье вывели показатель EBITDA Milkiland Ukraine в 
отрицательную территорию (около EUR0,2 млн с отрицательным значением против EUR0,2 
млн с положительным за аналогичный период 2019 года). Как сообщалось, "Милкиленд" 
планирует изменить место регистрации с Нидерландов на Кипр. Компания планирует 
завершить процесс смены юрисдикции до конца августа 2020 года. … 

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

 
 
 
 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3027399-ukraina-eksportuvala-v-kvitni-rekordnu-kilkist-sonasnikovoi-olii.html
https://agravery.com/uk/posts/show/oez-potoki-rozpocav-eksport-sonasnikovogo-koncentratu-v-polsu-tureccinu-ta-bilorus
https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/mhp-u-i-kvartali-narostyv-prodazhi-kovbas-i-gotovoyi-myasnoyi-produkcziyi-na-4/
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/178944
http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/31521
http://www.fixygen.ua/news/20200422/milkilend-planiruet.html
http://www.fixygen.ua/news/20200422/milkilend-planiruet.html
https://biz.censor.net.ua/news/3196109/milkilend_za_pervyyi_kvartal_uvelichila_chistyyi_ubytok_vdvoe
http://www.ukroilprom.org.ua/
http://mez.com.ua/
https://www.mhp.com.ua/ru/home
http://www.milkiland.nl/ru
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 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

HD-group придбала Чернівецький хлібокомбінат  
в холдингу "Хлібні інвестиції" 

28.04.2020 

АТ "Чернівецький хлібокомбінат" увійшло до складу групи компаній 
HD-group, до цього воно належало холдингу "Хлібні інвестиції". Про це 
повідомила прес-служба групи. 

Згідно з її прес-релізом у вівторок, загальна потужність підприємства становить 120 
тонн хлібобулочних виробів на добу. Потужність ліній із виробництва формових хлібів 
становить 82 тонни на добу, лінії з виробництва батонів та подових хлібів -31 тонна на 
добу, лінії з виробництва дрібноштучних виробів - 5 тонн на добу, кондитерського цеху - 2 
тонни на добу. У структурі виробництва хлібокомбінату хлібна продукція займає 94%, 
булочні та кондитерські вироби - 6%. Хлібна продукція представлена 22 видами хліба, а 
кондитерські та хлібобулочні вироби - понад 50 видами продукції. За інформацією HD-
group, підприємство має торговельну мережу, яка налічує 51 власну точку продажу. 
"Інтеграція Чернівецького хлібокомбінату до складу HD-group розпочалася, коли світ 
накривала епідемія COVID-19, і ми розуміли всі складнощі цього проекту! Це був справжній 
стрес-тест для компанії і перший великий проект інвестиційного фонду, створеного 
акціонерами HD-group для здійснення профільних інвестицій у харчовій індустрії... Скажу 
одне - ми не маємо наміру відходити від наміченої нами стратегії, і скоро нам потрібно буде 
оголошувати про завершення ще декількох схожих проектів. І так точно буде, тому що 
навіть у такий непростий час потрібно запускати свої космічні кораблі мрії", - наведено у 
релізі слова співвласника і CEO HD-group Бориса Шестопалова. HD-group заснована у 1998 
році як компанія "Хлібодар" у Запоріжжі. У 2019 компанія "Хлібодар" була трансформована 
в HD-group. До складу групи входять зернопереробні підприємства ("ДП Агросервіс 2000" та 
ТОВ "Запоріжмлин" обидва - Запоріжжя); заводи з виробництва хлібобулочних і 
борошняних кондитерських виробів (Запорізький хлібокомбінат №1, ТДВ "Запорізький 
хлібозавод №3", ТОВ "Мелітопольський хлібокомбінат", ТДВ "Бердянський хлібокомбінат", 
ТДВ "Запорізький хлібозавод №5", ТДВ "Оріхівський хлібокомбінат", всі - Запорізька обл.); 
завод із виробництва джемів, варення (ТОВ "Фіта Трейд" Дніпро); бакалії (Шевченківський 
завод продтоварів, Київська обл.); компанії з організації закупівель та логістики. … 

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

 
Концерн «Хлібпром» збільшив чистий  

прибуток у 7,7 разів 
19.05.2020 

ПрАТ «Концерн Хлібпром» за підсумками 2019 року отримав 98,96 
млн грн чистого прибутку, що в 7,7 разів більше, ніж у 2018 році — 12,9 млн 
грн. Про це йдеться у річному фінансовому звіті ПрАТ «Концерн Хлібпром».  

Зазначимо, що чистий дохід компанії від реалізації продукції у 2019 році становив 
1,35 млрд грн, у порівнянні із 1,26 млрд грн у 2018 році. Валовий прибуток ПрАТ «Концерн 
Хлібпром» у 2019 році склав 526,6 млн грн, що на 13% більше, ніж у 2018 році — 462,6 млн 
грн. Також, фінансовий прибуток від операційної діяльності концерну зріс, у порівнянні із 
попереднім роком, у понад 2 рази до 93,6 млн грн. Однак, вартість активів концерну 
знизилася на 2% — до 723 млн грн. Варто додати, що довгострокові зобов'язання на кінець 
2018 року склали 304 млн грн (-21%), а поточні — 206,8 млн грн (-13%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Кондфабрика Порошенко в Кременчуге показала  
падение объемов производства 

18.05.2020 

Кондитерская фабрика в Кременчуге в январе-апреле 2020 года, по 
сравнению с январем-апрелем 2019 года, показала снижение объемов 
производства. Об этом сообщает kg.ua 

Так, кондфабрика «Рошен» в январе-апреле 2020 г. произвела продукции на 12,8% 
меньше, чем в январе-апреле 2019 года - 18 тыс 278 тонн. Об этом сообщили в управлении 
экономики горисполкома Кременчуга со ссылкой на сообщение предприятия. Корпорация 
Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав 
Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные 
площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика 
(Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат 
«Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем. 
Корпорация принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. 

Читать полностью >>> 
По материалам kg.ua 

 
АО "Житомирские ласощи" решили возобновить информацию  

о собственниках именных ценных бумаг 
19.05.2020 

ЗАО "Житомирские ласощи" (Житомир) решили возобновить 
информацию о собственниках именных ценных бумаг. Об этом сообщает 
служба новостей портала fixygen.ua 

Согласно сообщению ЗАО, обнародованном в "Урядовом курьере" за 14 мая, срок, в 
течение которого принимаются документы для возобновления информации о 
собственниках акций, - 90 дней со дня наиболее поздней публикации данного сообщения в 
печатных изданиях. По истечении срока будет составлен акт об установлении перечня 
владельцев именных ценных бумаг выпуска эмитента. Кондитерская фабрика в Житомире 
основана в 1944 г. Ранее фабрика входила в тройку лидеров рынка, занимая первое место 
по показателям экспорта продукции. Ее общая производственная мощность составляла 80 
тыс. тонн продукции в год. В 2015 г. обострилось противостояние за право собственности 
на фабрику между собственником ЗАО "Житомирские ласощи" Юрием Лещинским и 
владельцем ОДО "Житомирская кондитерская фабрика" Игорем Бойко, когда акционеры 
ЗАО "Житомирские ласощи" заявили о невозможности попасть на фабрику. Свои права на 
нее они подтвердили постановлением Высшего административного суда Украины от 23 
декабря 2015 г. В то же время в ОДО "Житомирская кондитерская фабрика" заявили, что 
"Житомирским ласощам" принадлежит только старое оборудование и "возможность 
выпускать неизвестную продукцию". Все бренды, включая ТМ "Житомирские ласощи", 
зарегистрированы на И.Бойко. Новые бренды - Zhytomir Sweets – принадлежат его 
Торговому дому. Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины 
Артем Сытник сообщил, что стоимость фабрики оценивается в 2 млрд грн. Сейчас контроль 
над фабрикой осуществляют собственники ЗАО "Житомирские ласощи". В Едином 
государственном реестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей (ЕГР) конечными 
бенефициарами ЗАО "Житомирские ласощи" указаны "Кобиско Юнион Инк" (США) и 
"Дельта Капитал СА" (США), которые принадлежат Аркадию Воловику. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
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ГП "Укрспирт" увеличил чистую  
прибыль в 2,5 раза 

04.05.2020 

ГП "Укрспирт" в январе-марте 2020 года увеличил чистую прибыль в 
2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 9,3 млн грн. 
Об этом сообщает портал fixygen.ua 

Согласно пресс-релизу госпредприятия, ГП "Укрспирт" в отчетном периоде увеличил 
реализацию спирта на 28% - до 1,5 млн дал. "К такому финансовому результату привела, в 
частности, детенизация отрасли. Оказал влияние и новый упрощенный механизм покупки 
спирта, который мы ввели в конце марта для ФЛП и юридических лиц. Благодаря ему за 
последние 10 дней марта были заключены 150 договоров и отгружены 3,51 тыс. л. спирта. 
И хочу отметить, что в этот финансовый результат не входит производство сырья для 
антисептиков, ведь мы начали его производить в начале апреля после введения 
законодательных изменений", - цитирует пресс-служба госпредприятия и.о. директора 
"Укрспирта" Сергей Блескун. Как сообщалось, "Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую 
прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом – до 40,3 млн грн. Производство спирта ГП в 
2019 году сократилось на 5% - до 5,9 млн дал. ГП "Укрспирт" - крупный производитель 
спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства 
развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Общая производственная мощность 
ГП – более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

На Донеччині СБУ блокувала збут нелегальної  
горілки на мільйони гривень 

29.04.2020 

Масштабний збут контрафактного алкоголю, нелегально 
виготовленого на вітчизняних лікеро-горілчаних заводах, припинила 
Служба безпеки України у районі проведення операції Об`єднаних сил. 

За версією слідства, протиправний механізм організувало керівництво однієї із 
донецьких фірм-дистриб’юторів та кількох підприємств галузі із різних регіонів країни. 
Встановлено, що зловмисники налагодили виробництво необлікованої алкогольної 
продукції, яку реалізовували в обхід податкового законодавства із підробленими марками 
акцизного збору. За оперативною інформацією щомісяця вони реалізовували контрафакт 
на 80 мільйонів. Правоохоронці провели обшуки на ліцензованих оптових базах компанії-
посередника у Маріуполі та Краматорську, а також одній із мереж роздрібної торгівлі у 
місті Слов’янськ. Під час перевірочних заходів було вилучено 30 тисяч пляшок 
контрафактного алкоголю на майже 3 мільйони гривень. Розпочато кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 
пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або 
збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок 
акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ст. 227 (умисне введення в обіг 
на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу 
України. Тривають слідчі дії. Заходи із протидії незаконним оборудкам проводилися 
спільно з Державною фіскальною та Прикордонною службами під процесуальним 
керівництвом обласної прокуратури. Також на початку тижня в районі ООС правоохоронці 
вилучили понад 35 тисяч літрів контрафактного алкоголю в пляшках різної ємності та 
тетрапаках. Продукція була без марок акцизного збору або з підробленими акцизними 
марками загальною вартістю понад 6 мільйонів гривень. 

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

 
На Кіровоградщині припинено діяльність злочинної групи, яка 

 реалізувала 15 тон фальсифікату 
21.05.2020 

Слідчими Кіровоградської обл.. до суду скеровано кримінальне 
провадження відносно групи, яка здійснювали придбання, зберігання та 
збут фальсифікованих алкогольних напоїв. 

Зазначена продукція придбавалась у двох мешканців сусідньої Черкаської області, 
яких вже притягнуто до кримінальної відповідальності: один з них очікує на рішення суду, 
по другому – триває досудове розслідування. Незаконно виготовлені алкогольні напої 
«ділки» розфасовували в пластикові пляшки без дотримання будь-яких санітарних норм. В 
подальшому збували зазначену продукцію в одному із магазинів міста Знам’янка 
Кіровоградської області. У лютому поточного року, за результатами проведених обшуків, 
працівниками податкової міліції була припинена незаконна діяльність злочинної групи, а 
фальсифіковані алкогольні напої вилучені. Крім того, слідством доведено, що внаслідок 
злочинної діяльності протягом 2019 – 2020 років учасники організованої групи реалізували 
понад 15 тон фальсифікату на суму 2,7  млн гривень. Всім членам організованої групи 
оголошені підозри за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, якими 
передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 85 до 170 тис. гривень з 
конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Відзначимо, на Київщині 
припинено виробництво фальсифікату під виглядом відомих іноземних брендів. У 
передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством України порядку 
проведено невідкладний обшук у нежитловому приміщенні, де ділками організовано 
незаконне виготовлення лікеро-горілчаної продукції. За результатами обшуку вилучено 
партію фальсифікату об’ємом понад 3000 літрів, розфасованого в упаковки типу «bag-in-
box», 800 літрів сировини (спирту) в пластикових бочках, а також обладнання, призначене 
для масового виробництва такої продукції. Раніше, співробітниками податкової міліції ГУ 
ДФС у Запорізькій області у взаємодії з працівниками національної поліції області зупинено 
перевезення спирту сумнівного походження. Під час огляду в кузові автомобіля виявлено та 
вилучено 3,3 тони прозорої рідини з характерним запахом спирту невідомого походження 
та якості, що перевозились у 15 пластикових діжках об’ємом по 220 літрів. Нагадаємо, на 
Миколаївщині вилучено алкогольного фальсифікату на суму майже 6,9 млн гривень. За 
результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцями безпосереднього 
накопичення та зберігання фальсифікату, а також в місцях їх реалізації вилучено майже 45 
тисяч пляшок фальсифікованих горілчаних виробів різної ємності та різних торгових 
марок, обклеєних марками акцизного податку України з ознаками підробки, а також понад 
1,3 тисячі тетрапаків типу «bag-in-box» ємністю 10 л, заповнених фальсифікатом. Загальна 
сума вилученої продукції складає близько 6,9 млн гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДФС 
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Завдяки Бразилії експорт українського  
солоду різко зріс 

04.05.2020 

Україна за березень місяць майже всемеро наростила виручку від 
експорту солоду: із $1 млн у лютому цього року до $6,9 млн у березні. Про це 
повідомляє портал proagro.com.ua 

У минулому місяці експорт солоду різко зріс завдяки Бразилії, яка разом закупила 
цієї продукції на $5,15 млн. За підсумками 2019 року, ця країна також займала першу 
позицію за обсягом закупівель українського солоду з часткою 21,4%. Експорт солоду до 
Молдови у І кварталі зріс на 154%, порівняно з попереднім кварталом (з $0,4 млн до $1 
млн), і на 33,8%, порівняно з І кварталом 2019 року (з $0,75 млн). Грузія у І кварталі цього 
року також наростила імпорт цієї продукції на 12,6%, порівняно з аналогічним періодом 
минулого року (із $561,5 тис. до $632 тис). А в ІV кварталі 2019 року солоду з України було 
імпортовано всього на $121 тис. Усього у І кварталі 2020 року цієї продукції було 
експортовано 23,6 тис. тонн на суму $9,8 млн. У грошовому вимірі це на 11,7% більше, ніж у 
попередньому кварталі, коли виручка від експорту солоду склала $8,7 млн, і на 10,3% 
менше, ніж у І кварталі 2019 року. За звітний період частка Бразилії в закупівлі становить 
53%, Молдови - 10%, Грузії - 6,5%. 

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

 
AB InBev Efes Украина выделяет 2,5 млн грн  

на поддержку ресторанов и пабов 
05.05.2020 

AB InBev Efes Украина выделяет 2,5 млн грн на поддержку ресторанов 
и пабов и запускает программу "Поддержим любимое заведение вместе" в 
рамках глобальной инициативы.  

Согласно пресс-релизу компании во вторник, в рамках этой программы клиентам 
предлагается приобрести электронный сертификат на 50/100/200 грн в любимом 
ресторане, пабе или баре. Сразу после открытия гости смогут обменять сертификаты на 
пиво. Заведения получат эти средства сразу, что поможет им продержаться в течение 
карантина. Кроме того, AB InBev Efes Украина подарит этим ресторанам и пабам пиво на 
сумму 2,5 млн грн, которая составляет общий фонд инициативы. Программа "Поддержим 
любимое заведение вместе" осуществляется в рамках глобальной инициативы АВ InBev. 
Аналогичная программа под названием Save Pub Life уже запущена в ряде европейских 
стран. По задумке, участники могут купить сертификат на EUR20 и воспользоваться им уже 
после открытия заведения. "Эпидемия коронавируса наносит серьезный урон ресторанной 
индустрии ? десятки тысяч ресторанов, баров и пабов в Украине сейчас закрыты и могут не 
пережить карантин. Чтобы помочь им продержаться на плаву, компания AB InBev Efes 
Украина запускает программу "Поддержим любимое заведение вместе", - отметили в 
компании. AB InBev Efes Украина создано 31 марта 2018 года в результате слияния 
бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории Украины и России. AB InBev Efes в Украине 
имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве. Портфель пивных брендов 
состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, 
Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovickiy Kozel; а 
также локальных ТМ "Черниговское", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское Оригинальное". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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З фабрики – на вітрину: як влаштований  
тютюновий ринок 

27.04.2020 

З одного боку, тютюновий ринок – один з найбільш регульованих 
державою, з іншого – гарантоване джерело доходів до бюджету. А дохідна 
частина бюджету зараз в ціні як ніколи! 

У недавніх поправках в державний кошторис депутати, зважаючи на економічну 
кризу і локдаун, зменшили свої очікування від дохідної частини. Загалом у 2020 році тепер 
очікують 781 млрд грн податкових надходжень, що майже на 150 млрд грн менше, ніж 
очікувалося спочатку. При цьому очікування від акцизу з вироблених в Україні тютюнових 
виробів "схудли" на 10 млрд грн до 47 млрд грн. Загалом акцизний податок має значну 
питому вагу в формуванні держбюджету. У березні акциз приніс 5,8 млрд грн. Основна його 
частина – 5,5 млрд грн – це акциз з виробленої в Україні продукції. Надходження від акцизу 
майже на 80% формує тютюнова галузь, вказує податкова. Так, у березні тютюновики 
принесли в держбюджет 4,4 млрд грн надходжень з акцизу і це на 1,3 млрд грн більше 
порівняно з березнем 2019 р. "В умовах кризи важлива кожна гривня, яка може стати 
підтримкою для бізнесу і населення у цей непростий час", – наголошує ексголова Державної 
податкової служби Сергій Верланов. Свого часу навколо структури ринку виникало багато 
питань, у тому числі в Антимонопольного комітету. Ми вирішили розібратися, як працює 
цей механізм. Який шлях долає пачка цигарок від тютюнової фабрики до вітрини магазину 
чи кіоску, і чи забезпечить нинішня структура ринку впевненість у надходженні в 
держскарбницю очікуваних 47 млрд грн? 

Шлях на вітрину >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 

 
СБУ вилучила на Дніпропетровщині контрафактні цигарки  

на майже 100 мільйонів гривень 
28.04.2020 

У ході досудового розслідування кримінального провадження СБУ 
припинила протиправну діяльність злочинної групи, яка організувала 
незаконне виготовлення підакцизних товарів: тютюнової продукції. 

Група організувала незаконне виготовлення підакцизних товарів – тютюнової 
продукції з метою збуту на території України, а також незаконного переміщення через 
митний кордон України контрабандним способом. У ході проведення на Дніпропетровщині 
санкціонованих судом слідчих дій, обшуків у виробничих та складських приміщеннях, 
правоохоронці виявили понад 12 тисяч коробів з майже 6 мільйонами пачок з 
контрафактними цигарками під виглядом відомих світових брендів на загальну суму 97,2 
мільйона гривень. Частину продукції організатори планували незаконно переправити до 
країн Євросоюзу. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 
Кримінального кодексу, встановлюється все коло осіб, причетних до протиправного 
бізнесу. Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з 
корупцією та оргзлочинністю Головного слідчого управління, та Управління СБ України в 
Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області. 

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

 
 

 
Ринок сигарет в Україні на тлі карантину  

в березні знизився на 5-7% 
29.04.2020 

Компанія «Тедіс Україн»», оцінює падіння загального українського 
ринку сигарет в березні цього року через карантинні обмеження на 5-7% в 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

«Карантин вплинув на ринок в цілому. За нашими даними, по всій Україні у зв'язку з 
карантином закрилося близько 2100-2600 ліцензованих торгових точок, що становить 
близько 4% загальної кількості на ринку. Ми оцінюємо середнє скорочення загального 
ринку сигарет в березні на рівні 5 -7% «, – повідомили в компанії в коментарі агентству 
Інтерфакс-Україна. Окрім того, в «Тедіс» відзначили, що в структурі продажів компанії, з 
настанням карантину, відбулося невелике падіння преміального сегмента і зростання 
середнього і низького, але, в середині квітня попит почав вирівнюватися. Дистрибутор 
також вказав на тренд по скороченню споживання тютюнових виробів та прогнозує 
скорочення споживання близько 10% в 2020 році. «На це є ряд причин – частина магазинів 
закрилася, люди перестають курити, переходять на контрабандні товари, які в рази 
дешевше і т.д» , – пояснили компанії. Говорячи про роботу компанії в карантин, в «Тедіс» 
відзначили, що він не вплинув на логістику і відвантаження. Нагадаємо, споживання 
сигарет у Україні в 2019 році скоротилося на 20%, до 45 млрд штук. Про це повідомляється 
на веб-сайті Українського центру контролю над тютюном. «Обсяги продажу сигарет в 
Україні в 2019 році суттєво зменшилися. За січень-грудень 2019 року на внутрішній ринок 
реалізовано 43,3 мільярда вироблених сигарет. Разом з імпортом реалізація склала 
приблизно 45 мільярдів сигарет, на 11 мільярдів сигарет або на 20% менше, ніж 2018 року», 
– зазначається у повідомленні. Згідно повідомлення, зменшенню споживання сприяло 
суттєве підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
 

"Филип Моррис" готова увеличить инвестиции в Украину, если  
государство не ухудшит бизнес-климат 

04.05.2020 

Крупные международные компании с налаженными рынками сбыта и 
экспортными поставками могут поддержать экономику Украины – стать 
оплотом стабильности в кризисное время, источником новых рабочих мест, 
валютной выручки, налогов, заказов у локальных бизнесов. 

"Мы являемся одним из крупнейших налогоплательщиков Украины. В прошлом году 
две аффилированные компании Philip Morris International в Украине уплатили 20,6 млрд 
грн. налогов. И мы хотим продолжать. Даже в нынешних условиях компания готова 
увеличить объем инвестиций и расширить штат сотрудников, если будут созданы 
благоприятные условия в стране", – заявил заявил новый генеральный директор "Филип 
Моррис Украина" Костас Сальварас в интервью сайту "Новое время". Новый гендиректор 
"Филип Моррис Украина" напомнил, что за прошлый год табачная отрасль в целом 
обеспечила около 7% поступлений в госбюджет Украины – около 55 млрд грн. Суммарно 
компании отрасли инвестировали около $2 млрд в экономику Украины, а валютная 
выручка только в прошлом году составила $464 млн. В то же время Костас Сальварас 
ожидает, что государство со своей стороны, не будет ухудшать условия работы для бизнеса 
в стране. "Одно из таких неблагоприятных изменений – резкое повышение налогов на нашу 
продукцию. Я говорю о законопроекте №?1210, который среди прочего предполагает 
повышение акциза на табакосодержащие продукты, которые используются с системами 
нагревания табака, сразу на 320%. Сейчас этот проект закона ожидает подписи президента. 
И если президент подпишет его, это может привести к существенному росту цен для 
потребителей", – прогнозирует Костас Сальварас. Это может коснуться,в частности, более 
600 тыс. украинцев, которые ранее курили обычные сигареты, но уже перешли на IQOS– 
один из основных товаров со сниженным риском, в разработку которых "Филип Моррис" за 
последние 12 лет инвестировала более 7 млрд. долларов. "Такое беспрецедентно резкое 
повышение акциза приведет к потерям госбюджета из-за увеличения нелегального рынка, 
а также к возвращению части потребителей к обычным сигаретам – товару с более 
высоким риском для здоровья", – уверен Костас Сальварас. Чтобы избежать таких 
негативных сценариев Ассоциация "Укртютюн" уже вынесла на обсуждение предложение 
постепенного повышения акциза на альтернативные табачные изделия. … 

Читать полностью >>> 
По материалам ukranews.com 

 
СБУ заподозрила сотрудников Фискальной службы в "крышевании"  

нелегальной табачной фабрики 
08.05.2020 

СБУ разоблачила злоупотребления заместителя руководителя 
подразделения Главного управления ДФС в Днепропетровской обл.. и его 
подчиненного в сокрытии налоговых нарушений на табачной фабрике в 
Желтых Водах. 

По данным следствия, во время проведения проверки табачной фабрики чиновники 
внесли в отчетную документацию заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений 
налогового законодательства. "Таким образом, должностные лица за вознаграждение, 
"скрыли" неуплату предприятием акцизного сбора на производство сигарет в 2018 году. 
Из-за фальсификации отчетных сведений государственный бюджет недополучил более 400 
тысяч гривен", – сказано в сообщении. Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по 
ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 
(служебный подлог) Уголовного кодекса. "Продолжаются следственные действия для 
установления других возможных фактов правонарушений и привлечения к 
ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности", – сообщают в СБУ. 
Как сообщалось, в конце апреля СБУ объявила о прекращении противоправной 
деятельности преступной группы, которая организовала незаконное изготовление 
табачной продукции в Днепропетровской области. В ходе обыска на фабрике 
правоохранители обнаружили более 12 000 коробов с почти 6 миллионами пачек с 
контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов на общую сумму 97,2 
млн грн. В СБУ не уточнили место проведения обысков, однако на оперативном видео 
пресс-службы СБУ видны упаковки для сигарет с надписью Pull. Сигареты с таким 
названием выпускает ООО "Юнайтед табака" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.). Ранее 
журналисты установили, что табачная фабрика "Юнайтед табако", которая в 2017 году 
начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными 
акцизными марками. Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата 
от "Народного фронта" Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием 
Николай Журило, близкий к "Народному фронту". Кроме того, выяснилось, что экс-супруга 
судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в 
этот табачный бизнес. В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной 
службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту 
приобретения должностными лицами ООО "Юнайтед табако" поддельных марок акцизного 
сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции. .. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Biopharma заявила о начале клинических испытаний использования 
иммуноглобулина 

26.04.2020 

Биофармацевтическая компания Biopharma заявила о начале 
клинических испытаний использования иммуноглобулина в комплексе 
терапии тяжелой пневмонии COVID-19. 

"Команда "Биофарма-Плазма" приступает к реализации сверхважной задачи - 
клиническому исследованию, целью которого является подтверждение эффективности 
препарата "Биовен" в комплексе терапии тяжелой пневмонии COVID-19", - написал 
совладелец компании Константин Ефименко  на странице в "Фейсбук". Ефименко отметил, 
что материалы о клинических испытаниях поданы в Государственный экспертный центр 
(ГЭЦ) на утверждение. Как сообщалось со ссылкой на ГЭЦ, проводится экспертиза 
нескольких клинических исследований лекарств против COVID-19. В центре отметили, что 
эти клинические испытания могут быть начаты после утверждения протокола испытаний 
соответствующим приказом Минздрава. Информация о клиническом испытании вносится в 
реестр клинических исследований. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Чистий дохід "Дарниці" від реалізації продукції  

в 2019 р. склав 3,312 млрд грн 
07.05.2020 

Фармацевтична компанія "Дарниця" в 2019 році одержала чистий 
дохід від реалізації продукції в розмірі 3,312 млрд гривень, що на 10,3% 
більше ніж у 2018 році. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії. 

Згідно з документом, чистий прибуток виріс на 30%. Податок на прибуток "Дарниці" 
за 2019 склав 120,6 млн гривень. Голова ради диреторів Darnitsa Group Дмитро Шимків 
зазначив, що близько 10% доходу "Дарниця" направила на проекти з цифрового 
перетворення компанії та на розробку нових лікарських засобів. У компанії нагадали, що за 
останні 5 років "Дарниця" випустила понад 40 нових препаратів, в розробку яких 
інвестувала 35,3 млн євро. Всього за останнє десятиріччя "Дарниця" направила на 
дослідження і розробки 200 млн євро. У компанії також нагадали, що в 2019 році "Дарниця" 
почала процес масштабної трансформації: провела ребрендинг і визначила нову філософію 
бізнесу, цінності та стратегічні цілі, а саме - побудову міжнародного фармацевтичного 
бренду, забезпечення лідерства у виробництві комплексних генериків і діджиталізацію 
100% бізнес-процесів. "Розбудовуючи нашу продуктове портфоліо ми дотримуємося 
обраної стратегії - фокусуванні на лікуванні найпоширеніших в Україні захворювань. В 
кооперації з міжнародними компаніями, а також завдяки власним дослідженням, ми 
розробляємо нові медикаменти. На сьогоднішній день у нашому портфелі є більше 60 
препаратів, які знаходяться на різних етапах розробки. Їх ми плануємо зареєструвати до 
2023 року. На дослідження і розробку нових продуктів "Дарниця" щорічно направляє 
більше 40% від загального обсягу інвестицій" - підкреслив Шимків. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 

  
Фармацевтический рынок по итогам 2020 г. 

вырастет на 6-8% — Шимкив 
18.05.2020 

Объемы продаж на фармацевтическом рынке Украины по итогам 
2020 года вырастут на 6-8%. Об этом заявил глава совета директоров 
Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. 

По его словам, в целом продажи на фармацевтическом рынке с момента введения 
карантина в Украине снизились примерно на 20%. Основная причина, по мнению Шимкива, 
— отсрочка плановых визитов украинцев к врачам, и как следствие — снижение 
количества назначений лекарственных средств. "Одновременно это формирует явление 
отложенного спроса. Как только плановые визиты в медицинские учреждения 
возобновятся в прежнем объеме, вернется и спрос на лекарства, и фармацевтический 
рынок вырастет на 6-8% по сравнению с прошлым годом. Это меньше, чем прогнозируемые 
в начале года 14%, однако прогноз достаточно оптимистичен", — подчеркнул Шимкив. 
Глава совета директоров Darnitsa Group также добавил, что в целом у большинства игроков 
украинского фармрынка ситуация стабильна. "Например, благодаря тому, что не 
произошло резкого повышения курса национальной валюты, не сбылись прогнозы 
относительно ухудшения ситуации у импортеров лекарств — цены на препараты 
существенно не выросли, спрос в целом сохранился. Практически не закрывались аптеки, за 
исключением тех, которые работают в торговых центрах. Распределение доли рынка также 
в целом не изменилось. Вероятно, сложности, с которыми сейчас сталкиваются 
фармацевтические компании, связаны прежде всего с индивидуальными подходами к 
управлению бизнесом, а не карантинными ограничениями", — отметил он. Шимкив 
напомнил, что карантин не повлиял на работу "Дарницы" благодаря проведенной ранее 
диджитализации большинства процессов. "Darnitsa Group не остановила ни один из 
проектов M&A", — сообщил Шимкив. Кроме этого, все сотрудники обеспечены 
медицинской страховкой и средствами индивидуальной защиты, часть офиса перешла на 
удаленную работу. Прием персонала на работу в карантин не прекращался. Кроме того, 
компания переориентировала часть своих производственных процессов, чтобы 
удовлетворить спрос населения на отдельные препараты. "В марте произошел резкий рост 
спроса на жаропонижающие и обезболивающие средства, и "Дарница" увеличила их 
производство, чтобы обеспечить спрос. Также сформировался высокий спрос на 
противовирусные средства, в частности — умифеновир, который в некоторых странах 
включен в руководства по лечению COVID-19 и входит в состав нашего противовирусного 
препарата "Иммустат", — заявил Шимкив. — Еще одно важное стратегическое направление 
— подготовка к производству препарата на основе гидроксихлорохина, который врачи 
США, Европы, Китая применяют для лечения больных COVID-19 в рамках клинических 
исследований". Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года 
является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. 
Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения 
проблем боли. Чистый доход от реализации продукции в 2019 году — 3,312 млрд грн, рост 
чистой прибыли составил 30%. Бенефициары компании — семья Загорий. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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Корпорация "Биосфера" запустила линию  
по производству подгузников 

06.05.2020 

Корпорация "Биосфера" запустила линию по производству 
подгузников производства итальянской ANDRITZ DIATEC s.r.l, которая была 
собрана за семь недель в условиях карантина. 

Общая сумма инвестиций в проект составила €7 млн, производительность линии – 
650 подгузников в минуту, полная мощность завода – на уровне 18 млн подгузников в 
месяц. Линия установлена в Днепре на производственной площадке завода "КПД". 
Производительность линии способна покрыть 15-20% общей потребности Украины в 
подгузниках, и "Биосфера" рассчитывает достичь этой доли рынка за несколько лет. "Мы 
первыми среди украинских компаний запустили производство подгузников такого уровня 
и масштаба. Мы готовили этот проект несколько лет, выбирая оптимальную линию среди 
мировых производителей оборудования. В наших планах выпускать подгузники под 
несколькими собственными брендами и производить СТМ для крупных национальных 
сетей. Первый бренд подгузников в категории value for money мы презентуем уже на 
следующей неделе", - цитирует пресс-служба основателя и СЕО "Биосферы" Андрея 
Здесенко. По информации пресс-службы, итальянская компания ANDRITZ DIATEC s.r.l. 
входит в ТОП-3 мировых лидеров, специализирующихся на оборудовании для 
производства гигиенической продукции, на котором работают Kimberly-Clark (Huggies), 
Ontex (Dada) и другие международные игроки. Новое производство возглавил Роберт Дрея, 
специалист из Канады с многолетним опытом работы в Procter & Gamble. "Карантинные 
меры, введенные в мире, могли серьезно нарушить наши планы. Мы приняли 
оборудование и ожидали специалистов из Италии, которые должны были на месте 
обеспечить сборку и наладку. Но границы закрыли, поэтому мы могли только получать их 
консультацию в режиме онлайн", - цитирует пресс-служба Дрея. Всю первую партию 
подгузников –около 300 тыс. штук – корпорация решила направить на 
благотворительность. При поддержке фондов "Твоя Опора", Kiddo и "Клуб Добродіїв" 
подгузники будут переданы социальным службам, коммунальным медучреждениям, 
многодетным семьям и одиноким родителям в сложном материальном положении. 
Корпорация "Биосфера" работает в Украине более 20 лет. Ее продукция представлена на 25 
рынках стран Европы и Азии. В продуктовом портфеле - более 2 тыс. наименований. под 
торговыми марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, ЛайKit и других. 
Ее мощности представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 
тыс. кв. м, а также логистическими комплексами площадью 18 тыс. кв. м. Совместно с 
французской Groupe Lemoine "Биосфера" владеет заводом в Эстонии по производству 
ватной продукции площадью 8,5 тыс. кв. м. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Amway сократила товарооборот  

в Украине на 12,5% 
19.05.2020 

Американская компания Amway, лидер на рынке прямых продаж, по 
итогам 2019 года сократила товарооборот в Украине на 12,5% - до 1,4 
млрд грн, сообщила пресс-служба компании.  

Лидером продаж стали Киев и Киевская область (28,1% от общего объема), второе и 
третье место по-прежнему занимают Одесская и Днепропетровская области (12,9% и 7,8% 
соответственно), отмечается в сообщении. Согласно ему, лидерские позиции по объему 
продаж продолжают сохранять категории "Здоровье" (34%) и "Красота и уход за телом" 
(34%). "В условиях пандемии COVID-19, корпорация ускорила диджитал оптимизацию 
бизнеса. В частности, компания развивает образовательную онлайн-академию для 
независимых предпринимателей Amway, с помощью инфлюенс-маркетинга презентовала 
новую линейку декоративной косметики, а также упростила условия доставки продукции 
для покупателей", - говорится в сообщении. Так, в конце 2019 года Томаш Мурас принял 
решение покинуть пост Генерального директора OOO "Эмвей Украина". Он с 2013 года 
руководил украинским подразделением, а также возглавлял Украинскую ассоциацию 
прямых продаж. С января 2020 года компанию возглавила Светлана Ерохина, которая 
работает в компании с 2003 года и на новой должности будет отвечать за стратегическое 
управление и развитие "Эмвей Украина". ООО "Эмвей Украина", представительство 
международной компании прямых продаж Amway Corp., работает с ноября 2003 года. В 
настоящее время с компанией сотрудничает более 250 тыс. украинских независимых 
предпринимателей Amway. Ассортимент продукции Amway представлен 450 
наименованиями в восьми категориях. Центральный офис "Эмвей Украина" действует в 
Киеве, помимо того в столице, в Днепре, Львове и Одессе расположены торговые центры 
"Эмвей Украина". Главный офис и производство Amway находятся в городе Эйда (Мичиган, 
США). В настоящее время компания представлена в 100 странах и регионах мира. В 2018 
году объем ее продаж достиг $8,8 млрд. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Кінець епохи fashion: що чекає  
ринок одягу в Україні 

24.04.2020 

На сьогоднішній день, існує думка про те, що багато Будинків моди, 
які не продають онлайн, підуть з ринку через кризу, викликану пандемією 
COVID-19. Про це пише pro-consulting.ua 

 

Так, наприклад, власник бренду Louis Vuitton, Бернар Арно, всього за пару місяців 
втратив своє звання найбагатшої людини світу за версією Forbes. Експерти стверджують, 
що причиною цього став саме спалах пандемії. Зараз власник іменитого бренду знаходиться 
на четвертому місці в списку. Бернар Арно володіє 47% акцій компанії LVMH, якій належать 
такі бренди, як Louis Vuitton, Celine, Christian Dior і Bulgari. Акції LVMH впали на 15% за два 
місяці, а статки бізнесмена скоротилися на $30 млрд доларів - з $107 млрд до $77 млрд. 
Першість в даному рейтингу отримав засновник Amazon - Джефф Безос зі статком у $116,1 
млрд. При цьому, навіть лідер рейтингу Forbes всього за кілька місяців втратив $9 млрд. 
Багато малих брендів також не витримають удару, незважаючи на активний розвиток 
сегмента e-commerce і акценту на онлайн-обслуговування, впроваджуючи акційні 
пропозиції. Все йде до того, що на ринку одягу залишаться тільки найсильніші, стійкі і 
гнучкі оператори. На сьогоднішній день питання «продавати онлайн або офлайн» в 
більшості випадків навіть не виникає через вимушену ізоляцію і закриття магазинів. Однак 
онлайн-продавцям, особливо з-за кордону, далеко не всі покупці готові довіритися в зв'язку 
з можливими проблемами з доставкою. У той же час, деякі великі мережеві магазини, які  до 
кризи не мали власного сайту з повним і широким асортиментом своїх товарів, зараз 
зіткнулися з тим, що буквально не встигають доопрацювати і розширити сайт, наповнивши 
його якісними фотографіями моделей товарів. Частина покупців встигли оновити гардероб 
перед карантином, дізнавшись, що офлайн-магазини закриються, і скориставшись 
запропонованими в цей момент знижками. 

 

Основним фактором впливу на ринок одягу, є кількість і можливості споживачів. 
Починаючи з 2015 року середня заробітна плата українців збільшилася, що дало 
можливість здійснювати більшу кількість покупок, в тому числі і одягу. Український 
fashion-рітейл до настання кризи вважався ринком з досить великим потенціалом для 
відомих брендових рітейлерів. По-перше, Україна одна з найбільших країн Європи, з 
великою кількістю населення, а значить і великою кількістю потенційних клієнтів для 
продажу брендового одягу. По-друге, український ринок є все ще ненасиченим, за кількістю 
відомих брендових рітейлерів, в даний момент на ринку одягу присутні тільки 28% від усіх 
відомих світових брендів. Аналіз ринку одягу говорить про те, що незважаючи на безліч 
негативних чинників, на ринок українського брендового одягу з 2016 року виходило 
близько 10 міжнародних брендів в середньому за рік. Дуже великим і показовим прикладом 
є вихід на український ринок одягу шведського рітейлера H&M в 2018 році. Також в 2018, не 
залишилося непоміченим відкриття таких нових торгових мереж, як Zara Home, DeFacto, 
Koton. На ринку вже з'явилася одна з найбільших американських компаній з продажу одягу 
Ralph Lauren, італійський бренд Trussardi і німецький преміум бренд Karl Lagerfeld, 
американський рітейлер взуття Steve Madden, французький бренд The ??Kooples. Інвестиції 
цих глобальних компаній говорять про їх впевненість в українському ринку і є важливими 
сигналами для інших рітейлерів про сталий розвиток локального ринку одягу. В цілому, в 
Україні спостерігається найбільший попит на жіночий одяг, але сегмент чоловічого одягу 
також має значну частку на ринку. На жіночий одяг припадає понад 40% ринку. Аналіз ринку 
жіночого одягу говорить про те, що в сегменті жіночого одягу найбільш затребуваними є 
сукні, верхній одяг (куртки, пальто), спортивні та купальні костюми, а також спідниці, 
джинси, футболки і білизна. Не дивлячись на карантин, багато дівчат продовжили 
здійснювати покупки онлайн, поповнюючи свій гардероб сезонними речами, однак частота 
покупок і середній чек помітно знизилися. Чоловічий одяг займає близько 35% ринку. 
Маркетингове дослідження ринку одягу резюмує, що найвищий попит серед одягу для 
чоловіків на такі типи одягу як куртки і спортивні костюми, джинси, шорти, футболки та 
сорочки. У період карантину чоловіки також стали значно рідше здійснювати покупки, 
замість одягу частіше віддаючи переваги різним гаджетам, техніці та інструментам. Також 
значну частку покупок становить спортивний одяг та інвентар. Що стосується дитячого 
одягу, на ринок почали активно повертатися українські виробники, товари яких набагато 
дешевші і не поступаються за якістю імпортним маркам. Серед дитячих речей 
найпопулярніші типи одягу - це комбінезони, куртки, спортивні костюми та сукні для 
дівчаток. Високою популярністю на українському ринку користуються товари брендової 
групи LPP (Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay), а також турецький бренд LC Waikiki. У магазинах 
LC Waikiki представлений ??жіночий, чоловічий і дитячий одяг. Тоді як в LPP у всіх 3 
сегментах працює тільки бренд Reserved, інші представлені тільки в сегменті 
жіночого/чоловічого одягу, або тільки жіночої (Mohito, Sinsay). У період карантину покупки 
дитячого одягу в більшості своїй зведені до мінімуму і до категорії найнеобхідніших, 
оскільки діти продовжують рости не залежно від карантину. Споживачі, які купують щось 
необхідне дітям, або звертаються до знайомих марок з перевіреним розмірним рядом, у 
яких є онлайн-представництво, або вибирають товари з других рук через групи в 
соціальних мережах. Виділимо кілька ринків одягу, що стали особливо затребувані в період 
карантину серед споживачів: Ринок домашнього одягу. Домашній одяг, красивий і зручний, 
на даний момент стає все більш затребуваний. Вибір споживачів в цьому сегменті належить 
найдоступнішим товарам. Ринок спортивного одягу. Ця категорія товарів також 
користується значним попитом в період карантину. Багато українців стали активніше 
займатися спортом в домашніх умовах, зростає частота покупок одягу для занять спортом і 
йогою, а також на підручні товари для занять спортом. Крім перерахованих груп, зросла 
частота покупок зручного взуття для занять спортом і взуття для прогулянок. Товари для 
дому та саду - також нарощують обсяги продажів. Активно ростуть і продажі нижньої 
білизни. Українські споживачі часто купують як базові, так і коригувальні вироби. … 

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

 
СЕТАМ продає Шполянську швейну фабрику  

на Черкащині за понад 6 млн грн 
20.05.2020 

Держпідприємство “СЕТАМ” продає Шполянську швейну фабрику в 
Черкаській області за понад 6 млн грн. Про це УНН повідомляє посиланням 
на пресслужбу СЕТАМ. 

"Державна виконавча служба виставила на електронний аукціон OpenMarket (ДП 
"СЕТАМ" Міністерства юстиції України) Шполянську швейну фабрику за стартовою ціною 6 
114 300 грн", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що фабрика складається з комплексу 
нежитлових будівель на земельній ділянці площею 0,7718 га, яка знаходиться за адресою: 
Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська, 56. "У цього об'єкту великий потенціал. 
Сподіваюсь, що новий власник зможе його розкрити і якнайшвидше почне отримувати 
прибуток від швейної справи", — наголосив в.о. гендиректора ДП "СЕТАМ" Олександр 
Мамро. Нагадаємо, держпідприємство “СЕТАМ”, що спеціалізується на продажі 
арештованого, конфіскованого та банківського майна, з початку роботи продало на своєму 
електронному аукціоні OpenMarket майна майже на 12 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Кабмин уволил главу Архитектурно- 
строительной инспекции 

04.05.2020 

Кабинет министров уволил Юрия Васильченко с должности главы 
ГАСИ и назначил его исполняющим обязанности главы Государственной 
инспекции градостроительства. 

Соответствующие постановления №482-р и 483-р от 29 апреля обнародованы на 
официальном правительственном портале. Согласно документу, Васильченко будет 
исполнять обязанности главы Госинспекции градостроительство до назначения ее главы в 
установленном порядке. Как сообщалось, Кабмин назначил Васильченко главой ГАСИ 11 
марта. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления - начальника 
отдела по вопросам обследования паспортизации управления лицензирования, 
обследования и паспортизации ГАСИ. 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации 
Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых 
органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного 
агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая 
оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве. 

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

 
Мін'юст звинуватили у спробі рейдерського захоплення будівель  

Національної спілки архітекторів України 
04.05.2020 

Національна спілка архітекторів України звинуватила підлеглих 
міністра юстиції Дениса Малюськи у спробі рейдерського захоплення 
будівель Спілки та вимагає припинити цю ганебну діяльність. 

У листі зазначається, що понад шість років посадові особи Міністерства юстиції 
України системно ведуть протиправну діяльність відносно Національної спілки 
архітекторів України, відмовляючи у державній реєстрації змін до правління та змін до 
статуту Спілки. Це створює величезні труднощі НСАУ в її діяльності, адже крім всього 
іншого, Спілці архітекторів делеговано надзвичайно відповідальне повноваження - 
професійну атестацію архітекторів, підвищення їх кваліфікації. "Протиправну діяльність 
чиновників Міністерства юстиції Спілка оскаржила в суді, і в жовтні 2019 року рішенням 
Окружного адміністративного суду міста Києва було встановлено факт протиправності дій 
Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України. Проте, 
замість виконання рішення суду підлеглі Міністра юстиції України Дениса Малюськи 
продовжують вигадувати все нові й нові причини, тільки б не реєструвати зміни до 
правління та до статуту Спілки" - зазначають у НСАУ. На думку архітектурної спільноти 
метою протиправної діяльності чиновників Мін'юсту є рейдерське захоплення вкрай 
привабливої будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 7, а також будинків 
архітектора в містах Харкові, Дніпрі, Одесі, Черкасах, що належать на праві власності 
Національній спілці архітекторів України. НСАУ вимагає припинити "ганебну "діяльність" 
посадових осіб Міністерства юстиції України, яка може привести до повної руйнації 
архітектурно-будівельної сфери в державі, розриву міжнародних зв’язків. У Спілці додали, 
що будуть змушені звернутися за допомогою в міжнародні організації. Національна спілка 
архітекторів України — найстаріше творче професійне об’єднання в нашій державі. Її 
існування розпочато ще у 1918 році, коли українські архітектори згуртувалися в самостійне 
об’єднання “Товариство українських архітекторів”. У 1993 році на Всесвітньому Конгресі 
архітекторів у м. Чикаго Спілку прийнято до членів Міжнародної Спілки Архітекторів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами prm.ua 

 
Денис Шмигаль обговорив з учасниками будівельного  

ринку прискорення реформи ДАБІ 
20.05.2020 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з 
учасниками будівельного ринку, присвячену питанню реформування 
Державної архітектурно-будівельної інспекції. 

В нараді взяли участь голова Виконавчого комітету Національної ради реформ 
України Міхеїл Саакашвілі, Міністр розвитку громад та територій України Олексій 
Чернишов, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, 
учасники будівельного ринку та представники будівельних асоціацій, народні депутати та 
інші. Під час наради Прем’єр-міністр, зокрема, наголосив на важливості обговорення 
концепції реформи з усіма учасниками будівельного ринку та презентував систему 
реформи ДАБІ. За словами Дениса Шмигаля, під час розробки реформи був врахований 
європейський досвід. «Ніде в Європі немає контролю будівництва на вході, є 
містобудівельні умови і обмеження, за які хтось несе персональну відповідальність», - 
зазначив він. Суть реформи, нагадав Прем’єр-міністр, полягає в тому, щоб замість ДАБІ, яка 
має надмірні повноваження, створити три центральних органи влади, між якими 
розподіляться регуляторні та контролюючі функції. «Потрібно відокремити контрольну 
функцію, викинути ліцензування як непотрібне, забрати контроль на вході і поставити 
контроль лише на етапі введення в експлуатацію», - заявив очільник Уряду. За його 
словами, необхідно швидко пройти цю реформу і прийняти відповідні законопроекти, які 
на сьогодні вже в основному підготовлені. «Тоді і ринок інакше запрацює, і будівництво 
буде іти швидше, і ми зможемо уникнути незаконних будівництв. Треба дати всім однакові 
правила гри. Бо бізнес - це конкуренція. І ці правила - завдання влади - Кабміну і Верховної 
Ради", - заявив Денис Шмигаль, закликавши учасників будівельного ринку взяти участь у 
якнайшвидшому впровадженні реформи. Під час обговорення Прем'єр-міністр також 
запевнив, що виступає за впровадження системи страхування ризиків замовника, інвестора 
і підрядника.  "Для вас, як для учасників ринку, зекономлені від корупції гроші - це ресурс 
для страхування", - зазначив він. Крім того, очільник Уряду підтримав ініціативу присутніх 
депутатів про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що буде розслідувати 
факти корупції в ДАБІ, та погодився з пропозицією учасників ринку щодо створення 
робочої групи, яка спільно напрацює пропозиції до законопроекту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Рада упустила требование к безопасности строительных материалов  
при введении европейских правил 

19.05.2020 

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О представлении 
строительной продукции на рынке". За принятие соответствующего законопроекта 
№2698 в первом чтении проголосовало 276 народных депутатов. 

 
Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предполагается 

установить гармонизированные с европейскими условия представления на рынке 
строительной продукции и адаптировать действующее законодательство к их введению. С 
этой целью предлагается законодательно определить соответствующие термины: 
"строительная продукция", "вывод о технической пригодности", "гармонизированный 
европейский стандарт", "регламентные технические спецификации" и другие. Также 
предложено установить обязанности субъектов хозяйствования на этом рынке, определить 
принципы декларирования технических показателей строительной продукции, ввести 
механизмы определения технических показателей существенных характеристик и тому 
подобное. В пояснительной записке к проекту его принятие обосновывается, в частности, 
необходимостью имплементации в законодательство Украины консолидированной версии 
Регламента (ЕС) № 305/2011 Европейского парламента и Совета по установлению 
гармонизированных условий для размещения на рынке строительной продукции и отмене 
Директивы Совета № 89/106 / EEC и других соответствующих актов ЕС. В то же время 
Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что законопроект не 
соответствует целому ряду пунктов Регламента (ЕС) №305/2011, с целью имплементации 
которого он разработан. В частности, европейскими правилами предусмотрено, что 
декларация об эксплуатационных характеристиках строительных материалов должна 
сопровождаться информацией о содержании опасных веществ. Однако законопроектом 
этого не предусмотрено. В проекте тоже не учтены положения ст. 37 Регламента (ЕС) 
№305/2011 об использовании упрощенных процедур при применении систем оценки и 
проверки стабильности показателей строительной продукции для микропредприятий, 
производящих строительную продукцию. Кроме того, ГНЭУ указывает на ряд 
несоответствий и недоработок в законопроекте. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
 
 

 
 

 і зокрема 
 БЕТОН & ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ 
 

 
 

ООО "Бетон Комплекс" увеличил чистую  
прибыль - до 14,3 млн грн 

25.04.2020 

ООО "Бетон Комплекс", входящее в ПСГ "Ковальская", по итогам 2019 
года увеличило чистую прибыль на 33% по сравнению с аналогичным 
показателем 2018 года - до 14,3 млн грн.  

Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
выручка в 2019 году увеличилась на 15,5% и составила 1,17 млрд грн. Нераспределенная 
прибыль увеличилась на 65,6% - до 36,1 млн грн. Долгосрочные обязательства за год не 
изменились и составили 160 млн грн, текущие при этом выросли на 46,3% - до 391,8 млн 
грн. Активы "Бетон Комплекса" в 2019 году увеличились на 28,2% и составили 628,3 млн 
грн. В прошлом году предприятия произвело 850,1 тыс. тонн бетонных растворов,137,6 
тыс. тонн сборных элементов конструкций, 108,8 тыс. тонн плитки из черепицы, цемента, 
бетона и искусственного камня, 108,5 тыс. тонн блоков и кирпича. Завод "Бетон Комплекс" 
работает на рынке с 1970 г. С 2004 г. входит в состав ГК "Ковальская". Производственные 
мощности предприятия в год составляют 78 тыс. куб. м железобетона и 155 тыс. куб. м 
тротуарной плитки в год. Предприятие также производит фигурные элементы мощения 
под торговыми марками "Авеню" и "Авеню Декор". По данным НКЦБФР, владельцем 100% 
доли уставного капитала "Бетон Комплекс" является ООО "ПСГ "Ковальская" (Киев). 
Зарегистрированный капитал предприятия составляет 21,5 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Завод по производству бетонных смесей  

вошел в ПСГ "Ковальская" 
22.05.2020 

Завод по производству бетонных смесей ЧАО "Завод строительных 
изделий-1" (будет работать под новым названием ООО "БЗУ") в Ирпене 
вошел в промышленно-строительную группу (ПСГ) "Ковальская". 

"Присоединение мощного регионального завода по производству бетона и бетонных 
смесей - важный для нас шаг. С появлением нового предприятия в Ирпене мы сократим для 
наших клиентов логистическое плечо, значительно повысим скорость реакции на запрос, а 
значит, поможем им быть еще эффективнее", - цитируется в сообщении коммерческий 
директор ПСГ "Ковальская" Виталий Пукиш. Согласно сообщению, ориентировочная 
крейсерская скорость производства на заводе составляет 80 куб. м/час. По информации на 
сайте предприятия, по итогам 2019 года "ЗСИ-1" сократил чистую прибыль в 2,5 раза по 
сравнению с показателем 2018 года - до 5,2 млн грн. Выручка сократилась на 30% и 
составила 20,6 млн грн. Активы предприятия возросли в 2,7 раза - до 42 млн грн. По 
данным Единого госреестра, по состоянию на май-2020 конечными бенефициарами 
предприятия числятся Александр и Сергей Пилипенко, Николай Суботенко и Владимир 
Суруп (все - опосредовано через ООО "ПСГ "Ковальская"). Зарегистрированный капитал 
"ЗСИ-1" на май-2020 составляет 635,9 тыс. грн. Как сообщалось, в марте-2020 ПСГ 
"Ковальская" приобрела 100%-пакет акций производителя бетона ЧАО "ЗСИ-1". ПСГ 
"Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Является ведущим 
производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком страны. 
Объединяет два карьера и девять заводов-производителей стройматериалов, которые 
известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская 
Гранит". Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается 
строительством жилых объектов в Киеве. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Беларусь будет добиваться от Украины пересмотра  
пошлин на цемент 

15.05.2020 

Белорусские производители цемента хотят добиваться пересмотра 
пошлин на свою продукцию на рынке Украины, ведь прошел год с момента 
их введения и уже можно обращаться в соответствующие инстанции.  

Заместитель начальника главного управления промышленности строительных 
материалов и конструкций Минстройархитектуры Белоруси Игорь Бука рассказал, что 
после того, как в прошлом году Украина ввела антидемпинговые пошлины на белорусский 
цемент, поставки на этот рынок прекратились. В этой ситуации Белорусская цементная 
компания нарастила поставки на европейские рынки. Так, в I квартале удалось увеличить 
экспорт цемента на 26,8%. В частности, продажи цемента в Россию выросли на 63,7%, 
Польшу — на 65,5%, Латвию — на 112,4%, Литву — на 8,8%. Валютная выручка от экспорта 
цемента выросла на 27%. Статистика ГТК говорит о том, что за январь-март сумма экспорта 
цемента вместе со штукатурными материалами и солью составила $47 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам officelife.media 

 
Турецький цемент на українському ринку: що вибере Україна — підтримати  

власного чи турецького виробника цементу? 
15.05.2020 

Український ринок цементу знову переходить у режим перевірки на 
міцність. Навесні 2020 р. замість очікуваного росту цементна галузь, як і 
вся промисловість, знову опиняється у ситуації впливу кризових явищ в 
економіці, цього разу спричинених пандемією СОVID-19 і пов’язаним з нею 
спадом споживання. 

 

Ріст внутрішнього споживання - один з головних факторів росту економіки. 
Він створює попит на робочу силу, живить активність бізнесу, а відтак стимулює більші 
надходження податків та відрахувань до державного бюджету країни, пенсійного та інших 
фондів соціального забезпечення. Нова криза споживання матиме різко негативний вплив 
на українську цементну галузь, обмежуючи внутрішнє виробництво більш, як на 30%, що 
особливо небезпечно в умовах росту імпорту з ринків, які в умовах спаду внутрішнього 
попиту намагатимуться все більше експортувати. Цементна промисловість України — 
стратегічна галузь виробництва базового матеріалу для будівництва об’єктів промислової і 
транспортної інфраструктури країни, а також комерційного та житлового будівництва. 
Наразі виробнича інфраструктура не лише повністю забезпечує внутрішні потреби ринку 
будівництва, але й має близько 20% резерву незалучених виробничих потужностей.  У 2019 
році ринок цементу в Україні зріс на 2,3% у порівнянні з попереднім роком — до 9,4 млн 
тонн. Навколо таких величин він коливається протягом останніх трьох років, не показуючи 
значного росту чи спаду, тоді як імпортні потоки суттєво зростають. У 2019 році у зв’язку зі 
слабким ростом ринку, кризою залізничних перевезень та різко негативним експортно-
імпортним балансом (-30%) виробництво цементних підприємств України зменшилось з 
9,11 млн тонн до 9,09 млн тонн (-0,3%). Попри запроваджені антидемпінгові мита на 
продукцію з Росії, Білорусі та Молдови, зовнішньоторговельна динаміка за підсумками 2019 
року склалася не на користь вітчизняних виробників. Експорт цементу у 2019 році зріс на 
16%, а  імпорт — на 57,1%. Зокрема імпорт турецького цементу в Україну збільшився у 9,3 
раза. Туреччина, яка за даними The Global Cement Report є четвертою у світі країною за 
обсягами виробництва (80 млн тонн у 2017 році), та другою за обсягами експорту (13 млн 
тонн у 2017 р.), знаходячись у ситуації значного спаду споживання на внутрішньому ринку 
(з 75 млн тонн у 2017 до 47 млн тонн у 2019 році) та маючи морське сусідство з Україною у 
2019, розпочала активний  експорт портландцементу на український ринок. Ситуацію 
прокоментував виконавчий директор Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» 
Роман Скільський: «За даними Держстату,  лише за другу половину 2019 року до України 
завезено близько 200 тис. тонн турецького цементу,  а тенденція початку 2020 р. вказує на 
те, що імпорт з Туреччини буде в  рази більшим. Виходить, що очікуючи кредитів МВФ, 
Україна платить десятки мільйонів доларів за імпорт продукції, допускаючи простій 
власних підприємств з випуску абсолютно такої ж продукції. Це реальні гроші, що могли б 
залишитися в Україні, забезпечивши підтримку виробництва цементу, завантаження 
потужностей, створення робочих місць та внесок в розвиток економіки». Виробники 
цементу в Україні  належать до чотирьох промислових груп: міжнародних ПрАТ «Дікергофф 
Цемент Україна» та CRH Україна (ПрАТ «Подільській цемент», ПрАТ «Миколаївцемент», ТОВ 
«Цемент»), і українських — ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та ПрАТ «Кривий Ріг Цемент». 
Вони випускають продукцію згідно з чинними в Україні вимогами нормативних 
документів, повністю дотримуючись українського законодавства на всіх етапах 
виробництва. З першого дня коронакризи ці компанії забезпечують безперервне 
виробництво цементу та безпечне робоче середовище працівникам на своїх підприємствах, 
а також активно допомагають лікарям та громадам. 

 

Інший аспект проблеми — маркування продукції. Як відомо, обов‘язкова 
сертифікація та реєстр УкрСЕПРО вже не існують, і протягом останніх двох років цемент, від 
якості якого залежить довговічність та безпечність будівель і споруд, підлягає виключно 
добровільній сертифікації. У наших реаліях на фоні розмірів тіньової економіки це 
практично тотожно безконтрольному введенню в обіг продукції з невідомими якісними 
характеристиками. Саме маркування дає споживачу можливість отримати інформацію про 
те, що він збирається придбати. За результатами останнього дослідження якості цементу, 
проведеного ГО «Союз споживачів України» у 2016-17 роках, 82% тарованої продукції у 
мішках з порушеннями маркування виявилося фальсифікатом. Аналіз маркування зразків 
продукції з Турецької республіки показує, що значна кількість її не відповідає вимогам 
чинних в Україні нормативних документів. Менеджер з маркетингу Асоціації «Укрцемент» 
Олена Герасимова докладніше розповідає, чому це насправді є проблемою: «По-перше, на 
мішки цементу турецького (імпортного) виробництва нанесено тільки СЕ-маркування, яке, 
до речі, має наявні порушення.  Але наразі, до укладання Угоди про оцінку відповідності та 
прийняття промислової продукції (ACAA), в Україні немає впроваджених процедур та вимог 
щодо цього, тому сьогодні на українському ринку маркування імпортного цементу нічим не 
регламентовано. Маркування за вимогами нормативних документів України на турецьких 
мішках цементу взагалі немає. По-друге, на мішку не вказано в достатньому обсязі (або 
взагалі не вказано) інформацію про товар державною мовою, а це порушує право споживача 
на необхідну, доступну, правдиву та своєчасну інформацію про продукцію». Споживач 
здебільшого не може та й не зобов‘язаний за зовнішніми ознаками визначати якість товару 
та його безпечність, а от держава мала б забезпечити дотримання представниками бізнесу 
процедур доступу товару до ринку. Запровадження з боку держави заходів щодо обмеження 
завезення та реалізації в Україні цементів без дотримання чинних вимог з маркування 
продукції, принаймні до моменту прийняття Регламенту (ЄС) N 305/2011 та підписання 
Україною угоди АСАА, могло би стати вирішальним фактором у забезпеченні захисту права 
українського споживача на достатню інформацію про продукцію, а також підтримати 
українського виробника цементу та економіку країни на тлі ризиків, пов'язаних з 
карантином та уповільненням бізнес-активності. То що вибере Україна: підтримку 
українського чи турецького виробника цементу? … 

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами Pleon Talan 

Читайте також: Плани Білорусі у війні за 
ринок українського цементу >>> 

ю 
 

https://bin.ua/news/economics/laws/250356-rada-upustila-trebovanie-k-bezopasnosti.html
http://www.fixygen.ua/news/20200425/beton-kompleks.html
http://www.fixygen.ua/news/20200522/zavod-po-proizvodstvu.html
https://officelife.media/news/16982-belarus-will-seek-the-revision-of-ukraine-s-duties-on-cement/
https://gazobeton.org/uk/node/778
http://hvylya.net/analytics/economics/planyi-belarusi-v-voyne-za-ryinok-ukrainskogo-tsementa.html
http://hvylya.net/analytics/economics/planyi-belarusi-v-voyne-za-ryinok-ukrainskogo-tsementa.html
https://kovalska.com/ua/beton-vid-kovalskoyi
http://zbv-1.com.ua/ru/glavnaja.html
http://pleon.ua/
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В Україні запрацював новий асфальто- 
бетонний завод 

08.05.2020 

У Слов’янці на Дніпропетровщині запущено в роботу новий 
асфальтобетонний завод «Кредмаш» ДС-168. Про це повідомили у 
пресслужбі компанії Автомагістраль-Південь, передає shotam.info 

Зазначається, що впродовж першої половини квітня тривали пусконалагоджувальні 
роботи основних вузлів асфальтозмішувальної установки: грохоту для розсівання і 
дозування кам’яних матеріалів; системи переміщення гарячих кам’яних матеріалів; 
сушильного барабану; бітумного господарства. Потужність нового виробництва – 160 т на 
годину. Завод також обладнаний новою мікропроцесорною системою управління 
виробничими процесами, що забезпечує високу якість та повну автоматизацію процесу 
виготовлення асфальтобетонних сумішей. Продукцію заводу найближчим часом планують 
використовувати для відновлення доріг на Донеччині. А доки випускають дрібнозернисті 
асфальтобетонні суміші типу А та Б партіями до 100 тонн на добу для потреб дорожньо-
експлуатаційних підрозділів, які проводять ліквідацію ямковості та деформацій під час 
експлуатаційного утримання доріг Дніпропетровської області. Нова асфальтозмішувальна 
установка у Слов’янці відповідає найжорсткішим європейським вимогам до безпеки 
персоналу та навколишнього середовища. Вона оснащена значно ефективнішою системою 
пилоочищення на базі німецьких рукавних фільтрів NOMEX. Іще одна особливість – 
можливість виробляти продукцію, використовуючи три види палива: дизпальне, газ та 
зріджений газ. Для цього сушильний барабан асфальтозмішувальної установки обладнано 
економічним та екологічним пальником італійського виробництва. Це дозволить 
забезпечити безперервну роботу установки за можливих цінових коливань на ринку 
енергоносіїв. Нагадаємо, на Сумщині запрацював новий сучасний асфальтобетонний завод. У 
селищі Степанівка Сумської області запустили в експлуатацію сучасний асфальтобетонний 
завод Marini TopTower 3000. Раніше, на Запоріжжі з’явилися нові заводи із виробництва 
дорожніх матеріалів. Підрядник поблизу місця виконання робіт, а саме в Василівському 
районі, організував асфальтобетонний завод. До цього підрядник долав немалу кількість 
кілометрів, щоб привезти гарячий асфальтобетон із Запоріжжя. Окрім цього, для виконання 
робіт із регенерації шарів основи, на ділянках дороги, які втратили несучу здатність, 
підрядне підприємство в м. Токмак влаштувало грунтозмішувальний завод із виготовлення 
органо-мінеральних сумішей. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 
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Завод з виробництва штучних футбольних полів через  
кризу переїжджає до Краматорська 

18.05.2020 

Відкритий в кінці 2017 р. завод з виробництва штучного покриття 
для футбольних полів «ФФУ Продакшн» переїжджає з Київської області до 
Краматорська. Про це пише ua-independent.com 

Сьогодні завод переживає кризу, завантаження мінімальне. Про це написав у себе на 
сторінці в Facebook народний депутат Максим Єфімов. Передає Національний Промисловий 
Портал з посиланням на Ukraine News. Він повідомив, що за кілька років роботи завод 
виконав десятки замовлень та побудував для Києва сучасні футбольні майданчики. “Завод 
виконав десятки замовлень і побудував в Києві сучасні міні-майданчики для гри в футбол 
найвищої якості. Через два роки експлуатації ці поля виглядають як нові. І незважаючи на 
всі політичні інтриги навколо підприємства, його творцям і колективу є чим пишатися”, – 
написав він. Єфімов зазначив, що сьогодні завод переживає кризу, завантаження 
мінімальне. “Підприємство останнім часом працювало тільки на мінімум своїх 
можливостей. Я можу змінити ситуацію і маю величезне бажання це зробити”, – написав 
народний депутат. Максим Єфімов повідомив, що сьогодні завод знаходиться в процесі 
переїзду до Краматорська та незабаром розпочне виробництво штучних футбольних полів. 
“Зараз ми завершуємо ще ряд формальних процедур по переїзду підприємства в 
Краматорськ, йде документальна робота. А в найближчому майбутньому на вітчизняному 
підприємстві світового зразка, в моєму рідному Краматорську, ми будемо виробляти та 
будувати. Будемо створювати для наших дітей і дорослих якісні та безпечні умови для 
занять футболом”, – підкреслив він. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua-independent.com 
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Dragon Capital сконцентрировала 83,5% акций фонда  
инвестиций в недвижимость DUPD 

04.05.2020 

Dragon Capital Investments Limited (Кипр) приобрела долю акционера 
Ларса Эрнеста Бадера в фонде инвестиций в украинскую недвижимость 
Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о.Мэн). 

Согласно сообщению DUPD на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), 29 и 30 
апреля 2020 года DCI Limited приобрела суммарно 25,83 млн обыкновенных акций по 0,1 
британского фунта за акцию. "В результате приобретения акций Dragon Capital Group 
теперь владеет 91,34 млн обыкновенных акций, что составляет около 83,52% акционерного 
капитала компании", – уточняется в сообщении. Как сообщила компания, с учетом 
количества доли Dragon Capital в капитале фонда, решение об уходе DUPD с фондовой 
площадки на AIM LSE, вероятно, будет принято, так как для этого необходимо более 75% 
голосов акционеров. Кроме того, DUPD не сможет опубликовать финансовые результаты за 
2019 год к собранию акционеров, однако ожидает, что инвестиции в недвижимость, 
денежные средства и состав портфеля компании существенно не изменились во втором 
полугодии 2019 года. Фонд DUPD основан в конце февраля 2007 года и в рамках IPO и SPO в 
2007 году привлек $308 млн. В его портфеле - коттеджные городки в пригороде Киева 
Riviera Villas (суммарная площадь земельных участков - 14,3 га, доля DUPD - 59,6%) и Green 
Hills (16,2 га, 100%), доля в девелоперской компании Arricano, 38 квартир в коттеджном 
комплексе "Садок Вишневый", а также ряд земельных участков в разных регионах 
Украины. DUPD завершил январь-июнь 2019 года с чистым убытком в размере $0,02 млн 
против чистой прибыли $0,75 млн годом ранее. В 2018 году фонд получил чистую прибыль 
$3,17 млн, тогда как 2017 год завершил с чистым убытком $4,85 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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У столичному передмісті незаконно  
приватизували 3 га лісу 

07.05.2020 

Органи прокуратури в судовому порядку вимагають повернути 
державі лісові ділянки у столичному передмісті площею 3 га вартістю 
майже 150 тис грн. Про це повідомила прокуратура Київської обл. 

«Встановлено, що у травні 2017 р. наказами Головного управління Держгеокадастру 
у Київській області двом громадянам затверджено проекти землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 3 га для ведення особистого селянського 
господарства на території Гостомельської селищної ради», - йдеться в повідомленні. Проте,  
вказані рішення прийнято всупереч вимог земельного та лісового законодавства, оскільки 
спірні землі відносяться до державних земель лісогосподарського призначення та належать 
на праві постійного користування  державному підприємству «Спеціалізоване 
лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс». Реагуючи на порушення, Києво-
Святошинською місцевою прокуратурою пред’явлено до Ірпінського міського суду дві 
позовні заяви про визнання недійсними і скасування наказів Держгеокадастру та 
витребування на користь держави земельних ділянок лісового фонду. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами me3.com.ua 

 

Львівська прокуратура судиться за  
три земельні ділянки 

07.05.2020 

Як повідомили 7 травня Гал-інфо у прес-службі Прокуратури 
Львівської області, Львівська місцева прокуратура судиться за три земельні 
ділянки вартістю майже 9 млн грн.. 

Ідеться про 852 кв.м на вулиці Окружній у Львові, експертно-грошова оцінка яких 
становить понад 8,9 млн грн. Як встановили прокурори із Львівської місцевої прокуратури 
№1 у ході вивчення законності надання земельних ділянок у місті, ці три земельні ділянки 
надані у оренду без проведення земельних аукціонів та з іншими порушеннями 
законодавства. Враховуючи це, прокурори подали до Франківського районного суду 
м.Львова позовну заяву, а відтак, доводитимуть недійсність ухвал Львівської міської ради 
та договорів оренди, а також вимагатимуть повернути із незаконного володіння фізичної 
особи вказаних території до власності львівської громади. 

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

 

Столична прокуратура вимагає повернути у комунальну власність  
ще одну земельну ділянку біля музею Пирогово 

14.05.2020 

Прокуратура вимагає в суді відновлення права територіальної 
громади на земельну ділянку площею 24,5 га та вартістю понад 366 млн 
гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. 

Земельна ділянка знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту в районі 
Національного музею народної архітектури та побуту України (музей Пирогово). 
Установлено, що в 2017 році приватним товариством здійснено незаконну реєстрацію за 
собою права користування вказаною земельною ділянкою по вул. Академіка Заболотного 
за відсутності належних правових підстав. Зважаючи на те, що земельна ділянка належить 
до комунальної власності, а Київська міська рада рішення про передачу її в оренду не 
приймала, прокуратура міста звернулась до суду з позовом про скасування рішення про 
державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за комерційною структурою. 
Нагадаємо, у квітні поточного року прокуратура міста Києва заявила позов про повернення 
до комунальної власності 16 га землі в охоронюваній зоні Національного музею народної 
архітектури та побуту України, на якій колишній орендар вирішив розпочати незаконне 
будівництво. Вартість ділянки становить близько 274 млн грн. Позов перебуває на розгляді 
у Господарському суді м. Києва. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Прес-служби прокуратури Києва 

 

Прокуратура Одеської області хоче повернути державі землю  
вартістю понад 210 мільйонів гривень 

15.05.2020 

Прокуратура звернулася до Господарського суду Одеської області з 
вимогою повернути в державну власність земельну ділянку площею 3,9 
гектарів та вартістю понад 210 мільйонів гривень.  

За інформацією прокуратури Одеської області, у 2013 році Приморський районний 
суд Одеси задовольнив позов прокуратури та визнав недійсним договір купівлі-продажу 
земельної ділянки, який уклали міська рада та підприємство. Ділянку площею 4,8 гектарів 
на вулиці Академічній (тоді Піонерській) витребували на користь територіальної громади 
міста та Державної судноплавної компанії. Однак, як зазначають у прокуратурі, державні 
реєстратори у 2017 році зареєстрували право комунальної власності замість державної на 
цю землю за Одеською міською радою. Того ж року мерія передала частину ділянки площею 
3,9 гектарів у постійне користування комунальному підприємству, яке у 2018 році уклало з 
будівельною компанією договір про зведення багатоповерхівки, додали в прокуратурі. 
Наразі відкрито провадження, триває судовий розгляд. Нагадаємо, що мова йде про 
територію колишньої Міжрейсової бази моряків. 

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

 

Зловмисники намагались привласнити 24  
земельних ділянки в столиці 

18.05.2020 

У Києві зловмисники намагались привласнити 24 земельних ділянки 
загальною площею майже 400 гектарів землі. Про це повідомила 
пресслужба СБУ, передає портал me3.com.ua 

Працівники СБУ задокументували на стадії виведення земельних ділянок із 
комунальної власності територіальної громади  Києва та здійснили припинення вказаного 
злочину. «У межах розпочатого кримінального провадження оперативники та слідчі СБУ 
встановили, що група зловмисників через низку незаконних операцій планувала вивести із 
власності столичної громади 24 земельні ділянки. Вони намагались узаконити оборудку 
через перепродаж землі «третім» особам. Ділянки розташовані в Оболонському, 
Дніпровському та Дарницькому районах Києва», - йдеться у повідомленні. За матеріалами 
СБ України Шевченківським районним судом м. Києва накладено арешти на земельні 
ділянки орієнтовною оціночною вартістю - 800 мільйонів гривень. Таким чином, 
заблокована можлива перереєстрація чи перепродаж зловмисниками комунальної землі. 
Наразі тривають процесуальні заходи при здійсненні досудового розслідування у 
кримінальному провадженні за фактами незаконного заволодіння суб’єктами 
господарювання, за сприяння окремих посадових осіб органів державної влади. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами me3.com.ua 
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За I квартал 2020 року українці купили понад  
58 тис. квартир і будинків 

28.04.2020 

В Україні протягом I кварталу 2020 року уклали 143 865 угод з 
нерухомістю. Про це свідчать дані Міністерства юстиції по операціях з 
нерухомим майном, передає портал dom.ria.com 

З січня по березень 2020 року в Україні державні нотаріуси оформили тільки 12 277 
договорів з нерухомістю, а приватні – 131 588. Найбільше у I кварталі 2020 року укладено 
таких договорів: купівлі-продажу квартир і житлових будинків – 58 684 (за аналогічний 
період 2019 – 56 131); купівлі-продажу земельних ділянок (паїв) – 36 820; дарування 
квартир та житлових будинків – 23 731. Варто зазначити, що у I першому півріччі 2019 року 
було укладено 136 385 угод з нерухомим майном ,а в IV кварталі 2019 року – 226 837. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dom.ria.com 

 
 

Фонд НАН Украины со второй попытки возведет  
многоэтажку на столичном Печерске 

30.04.2020 

Украинский языково-информационный фонд Национальной 
академии наук Украины получил от КГГА разрешение на проектирование 
строительства дома по адресу Тверской тупик, 10-А в Печерском районе.  

Как стало известно KV, Департамент градостроительства и архитектуры Киевской 
горгосадминистрации (КГГА) своим приказом от 3 февраля 2020 года № 112 выдал 
Украинскому языково-информационному фонду Национальной академии наук Украины 
градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование строительства дома 
научно-общественного назначения в Тверском тупике, 10-А в Печерском районе Киева. 
Документ был опубликован в реестре ГУО в середине апреля 2020 года. Согласно ГУО, 
граничная высота зданий должна составить 27 метров (примерно 9 этажей – KV). 
Строительство планируется на участке площадью 0,2742 га  (кадастровый номер 
8000000000:79:046:0015). Целевое назначение участка – для строительства, эксплуатации 
и обслуживания дома научно-общественного назначения. Функциональное назначение –  
территория жилой средне- и многоэтажной застройки в соответствии с Генеральным 
планом Киева до 2020 года. В ГУО отмечено, что участок проектирования находится в 
пределах центральной планировочной зоны, исторического ареала, общегородского 
центра, земель историко-культурного назначения, в охранной зоне памятника 
градостроительства и архитектуры национального значения – Валы и Рвы Киевской 
крепости, Васильковское укрепление. В связи с этим проектную документацию 
рекомендовано согласовать с научно-методическим советом Министерства культуры, 
молодежи и спорта, Консультационным советом по вопросам охраны культурного наследия 
и Департаментом охраны культурного наследия. Также заказчику необходимо получить 
заключение Института археологии НАН Украины относительно наличия археологического 
культурного слоя и рекомендации относительно его сохранения или исследования. Кроме 
этого, при проектировании строительства необходимо учесть, что участок попадает в 
пределы зоны загрязнения Цезием 137 и расположен на оползнеопасных участках. Как 
сообщили KV в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА, утвержденного 
Детального плана территорий (ДПТ), включающей проектируемый участок, не существует. 
На сегодня проект ДПТ в границах бульвара Леси Украинки, улицы Щорса, бульвара 
Дружбы Народов, улиц Большой Васильковской, Тверской, Патриса Лумумбы, Ивана Кудри 
в Печерском районе находится в разработке у КП “Институт Генплана Киева”. Отметим, что 
земельный участок по адресу Тверской тупик, 10-А был предоставлен в постоянное 
пользование Украинскому языково-информационному фонду НАНУ в 2007 году (решение 
Киевсовета от 29 марта 2007 года № 407/1068). Землю фонд получил для строительства, 
эксплуатации и обслуживания дома научно-общественного назначения. ... 

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

 
 

Суддя вирішив, що 11-поверхівка на ділянці  
Білозір законна, і скасував її арешт 

15.05.2020 

Суд скасував арешт об’єкту нерухомого майна – незавершеного 
будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1 у 
Києві, що був накладений ухвалою слідчого судді від 7 квітня 2020 року.  

Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Києва (суддя Бугіль В. В.) 
від 4 травня. Право власності на цей об’єкт, ступінь готовності якого складає 90%, належить 
ТОВ «Сімекс Ентерпрайзес». 7 квітня слідчий суддя наклав на нього арешт із забороною 
користування, у тому числі із забороною проведення будь-яких будівельних робіт. Суд 
встановив, що на ділянці площею 0,08 га на вул. Мирна 2/1 здійснюється самовільне 
будівництво і наклав арешт на недобудований об’єкт, який є речовим доказом у 
кримінальному провадженні, що розслідується Нацполіцією з квітня 2019 року. Скасовуючи 
накладений арешт слідчий суддя Бугіль дійшов висновку, що «в подальшому застосуванні 
арешту майна відпала необхідність». Крім того, слідчий суддя зазначив, що прокурор не 
довів необхідність у накладенні арешту на майно. Так, слідчий суддя вважає, що доводи 
слідства, які слугували підставою для накладення арешту на майно, не відповідають 
фактичним обставинам, оскільки об’єкт збудований: 1) на земельній ділянці, відведеній в 
установленому порядку для цієї мети (суд вказав, що «цільове призначення земельної 
ділянки, на якій будується житловий будинок, в даному випадку – землі житлової та 
громадської забудови»); 2) на підставі повідомлення, що дає право на виконання 
будівельних робіт, без порушення будівельних норм і правил (суд вказує, що органом 
архітектурно-будівельного контролю не було проведено перевірки і не встановлено 
порушень); 3) проект будівництва затверджений в установленому порядку (суд послався на 
проект будівництва, відповідно до якого наявна така поверховість об’єкта: підвал, 4 
поверхи з антресоллю, технічні поверхи, крівля). Втім, нагадаємо, що 31 березня 
Держархбудінспекція скасувала повідомлення про початок виконання будівельних робіт і 
реєстрацію декларації про готовність до експлуатації житлового будинку на вул. Мирна, 
2/1 у Києві,  що перевищує дозволену Генпланом м. Києва поверховість на цій території. 
Ділянка на вул. Мирній, 2/1 належить до території житлової садибної забудови, де 
дозволено будівництво житлових будинків не вище 4 поверхів. Разом з тим там будується 
11-поверховий будинок. Слідчий суддя Бугіль скасував арешт об’єкта на вул. Мирна, 2/1 за 
клопотанням обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Зелений 
замок», який на даний час є користувачем та замовником забудови вказаної ділянки. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Dragon Capital домовилась з 95% орендарів ТРЦ про  
комерційні умови під час карантину 

21.04.2020 

Dragon Capital Property Management повідомляє про звільнення від 
орендної плати орендарів, діяльність яких у ТРЦ компанії припинена у 
зв’язку із карантином, окрім сплати операційних і комунальних платежів. 

«Ми провели перемовини з орендарями і підписали відповідні документи із більш 
ніж 95% орендарів. Безумовно, це непросте рішення для нашої компанії, проте ми прагнемо 
вибудовувати з нашими орендарями партнерські взаємовідносини, і в ці надскладні часи у 
такий спосіб підтримуємо їх. Ми були дуже раді, що абсолютна більшість орендарів 
підтримала наше рішення, і ми швидко досягли домовленостей щодо сплати операційних 
та комунальних витрат. У підсумку, орендарі, які вимушено закриті, мають вільний доступ 
до приміщень для зберігання своїх товарів та здійснення онлайн-продажів», – повідомила 
комерційний директор з торгової та офісної нерухомості Dragon Capital Property 
Management Наталія Кравець. В то й же час, у соцмережах компанія регулярно надає 
інформацію про тих орендарів, які відкриті для відвідувачів і які працюють у форматі 
інтернет-магазинів або ж на доставку. «Таких сьогодні у нас 15-25% від загальної площі в 
залежності від об’єкта. На жаль, є декілька українських та іноземних рітейлерів, з якими ми 
не знайшли спільну мову і будемо завершувати співпрацю. Що характерно, ці орендарі так 
само поводять себе і в інших ТРЦ», – додала топ-менеджер. Нагадаємо, до портфелю об’єктів 
нерухомості Dragon Capital Property Management входить п’ять ТРЦ загальною площею 170 
000 кв. м: Аладдін, Piramida та Smart Plaza Obolon у Києві, Victoria Gardens у Львові та 
SkyPark у Вінниці. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Виталий Хомутынник намерен достроить  

ТРЦ Вырлица в Киеве, — СМИ 
22.04.2020 

Экс-депутат Верховной Рады нескольких созывов, бизнесмен Виталий 
Хомутынник инвестирует в крупные торговые центры столицы. Об этом 
пишет издание НВ, передает focus.ua 

Сейчас он намерен инвестировать в строительство торгового центра Вырлица 
площадью около 200 тыс. кв м вдоль проспекта Бажана (между станциями метро 
Харьковская и Вырлица). Подготовительные работы уже ведутся и должны завершить до 
конца этого года. Проекту по строительству ТРЦ Вырлица — около 15 лет. Еще в 2005 году 
передал компании "XXI Век" участок площадью около 30 га вдоль проспекта Бажана и на 
берегу озера Вырлица для строительства многофункционального объекта, в состав 
которого должна была войти гостиница, офисный и торговые центры, развлекательный 
комплекс и паркинги. Проект неоднократно менялся, и инвесторы решили остановиться на 
строительстве крупного торгового центра. Долгое время приступить к строительству не 
получалось, в том числе и из-за регулярной смены собственников девелоперской компании 
"XXI Век". В итоге покупателем проекта по строительству ТРЦ Вырлица стал Хомутынник 
через свой фонд Каскад-Инвест. "Наш инвестиционный фонд действительно выступил 
инвестором проекта торгово-развлекательного центра на земельном участке в 30 га между 
станциями метро Харьковская и Вырлица", — сообщил глава Наблюдательного совета 
инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский. По его словам, сейчас 
ведутся работы по проектированию, которые планируется завершить до конца этого года. 
Тогда же будут определены и сроки строительства. Новому инвестору предстоит 
переоформить некоторые разрешительные документы, укрепить береговую линию озера и 
очистить его от загрязнения. Компания также планирует благоустроить близлежащую 
территорию и создать зону отдыха. Вырлица — это уже второй киевский ТРЦ, в который 
инвестирует Виталий Хомутынник. Он также является совладельцем еще одного крупного 
столичного недостроя — ТРЦ Respublika, общая площадь которого составляет около 300 
тыс. кв м. По данным издания, строительство ТРЦ Вырлица начнется сразу после того, как 
будет запущена Respublika. "ТРЦ Respublika нам также интересен и мы, в том числе, 
рассматриваем его для инвестиций. Этим направлением занимается отдельное 
подразделение в фонде — девелоперская компания Каскад", — говорит Анатолий 
Шахновский. Директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным, 
сообщил изданию, что Хомутынник намерен усиливать свое присутствие на рынке 
коммерческой недвижимости и может купить и другие проекты. Тем более, что в кризис 
стоимость активов снижается. Если это произойдет, то Хомутынник сможет попасть в "клуб 
больших девелоперов" и составить конкуренцию Вагифу Алиеву, инвесткомпании Dragon 
Сapital, Хиллару Тедеру, Ринату Ахметову, Василию Хмельницкому и другим крупнейшим 
игрокам этого рынка. 

Читать полностью >>> 
По материалам focus.ua 

 
Arricano Real Estate продлевает карантин в пяти своих  

ТРЦ в Киеве, Запорожье и Кривом Роге 
24.04.2020 

Arricano Real Estate Plc (Кипр) продлевает карантин в пяти своих ТРЦ 
в Киеве, Запорожье и Кривом Роге до 11 мая 2020 года в соответствии с 
распоряжением правительства.  

Согласно сообщению Arricano на Лондонской фондовой бирже (LSE) в четверг, 
расположенные в центрах гипермаркеты и аптеки продолжат работать. Ранее 26 марта 
Arricano принял решение закрыть свои ТРЦ на карантин до 24-го апреля. Как сообщалось, 
мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал свою 
опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру. Arricano Real Estate 
Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним 
из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью 
торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в 
Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 
49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев). Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2018 год составила 
$38,1 млн, что на 47,6% выше показателя 2017 года. Ранее Кабинет министров Украины 
продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Начал работу Украинский Совет  

Торговых Центров 
30.04.2020 

В связи с реструктуризацией Международного Совета Торговых 
Центров (ICSC) и учреждением Европейского Совета Торговых Мест (ECSP), 
Национальный комитет ICSC в Украине преобразован в Украинский Совет 
Торговых Центров (УСТЦ), который будет представлять ECSP в Украине.  

 

Учредителем УСТЦ является Максим Гаврюшин, который с 2015 по 2020 год занимал 
должность главы Национального Комитета ICSC в Украине. Также он является 
операционным директором Budhouse Group. Главная задача Украинского Совета Торговых 
Центров сейчас – это лоббирование интересов отрасли на уровне правительства и 
парламента на период карантина и в послекарантинный период. Сегодня самым важным 
вопросом для организации является скорейшее снятие ограничений с торговой 
недвижимости, при условии соблюдения необходимых мер по противодействию 
распространения инфекции. «Мы считаем, что нельзя дискриминировать торговые центры. 
Этот сектор экономики дает 25% розничного товарооборота страны, в нем работают 450 
000 человек. От нашей отрасли зависит работа строительной отрасли, банков, сервисных и 
других компаний. Строительные гипермаркеты, рынки, отдельно стоящие магазины не 
являются более безопасными с точки зрения распространения инфекции. Более того, мы 
считаем, что торговые центры лучше подготовлены технически, лучше контролируются и 
обслуживаются. И самое главное, плотность единовременного пребывания людей в 
торговых центрах ниже, чем в отдельно стоящих магазинах или на рынках, а численность 
посетителей можно легко контролировать с помощью автоматических систем. Существует 
ошибочное мнение, что торговые центры – это крупный бизнес, ограничения с которого 
можно снимать в последнюю очередь. Но закрытие торговых центров – это, в первую 
очередь, удар по малому и среднему бизнесу, который составляет до 90% арендаторов 
украинских ТЦ», – говорит Максим Гаврюшин, глава УСТЦ. При УСТЦ был создан 
консультационный совет, в состав которого вошли представители четырех девелоперских 
компаний: Максим Гаврюшин (Budhouse Group), Анна Чуботина (Arricano Real Estate), 
Наталья Кравец (Dragon Capital Property Management), Ирина Поварчук (DCH). Главой 
консультационного совета назначен Владимир Тимочко (Dragon Capital). Юридическое 
сопровождение обеспечивает Тимур Бондарев (Arzinger). Консультационный совет уже 
вышел с инициативой по снятию ограничений с работы торговых центров и разработал 
комплекс предложений для правительства, направленных на сохранение ликвидности 
торговой недвижимости в послекарантинный период. Украинский Совет Торговых Центров 
будет представлять страну в Международном Совете Торговых Центров (ICSC) и 
Европейском Cовете Торговых Пространств (ECSP). ICSC был основан в 1957 году и 
насчитывает 70 000 членов в более чем 90 странах по всему миру, среди которых – 
собственники торговых центров, девелоперы, менеджеры, специалисты по маркетингу, 
инвесторы, ритейлеры и пр. Целью деятельности организации является содействие 
развитию глобальной отрасли ритейла и девелопмента торговой недвижимости. 

Читать полностью >>> 
По материалам commercialproperty.ua 

 
 
 

 СКЛАДИ 

Ринок складської нерухомості  
в І кварталі 2020 р. 

29.04.2020 

Ринок складської нерухомості виявився більш стійким до викликів, 
пов'язаних із карантином, на відміну від офісного та торговельного 
сегментів. Такого висновку дійшли експерти міжнародної консалтингової 
компанії Cushman & Wakefield в Україні. 

 

Стійкий попит. Незважаючи на те, що в березні 2020 року укладення кількох 
договорів оренди було перенесено на період після завершення карантину, попит на якісні 
складські приміщення в Києві та передмісті залишався стабільним, навіть після 
запровадження в Україні карантинних заходів для боротьби з COVID-19. Цьому сприяли 
посилення ролі електронної торгівлі та позитивна динаміка роздрібної торгівлі 
продуктами харчування і товарами щоденного вжитку, а також дуже низька вакантність у 
сегменті на рівні менше 1% в кінці 2019 року. У січні-березні 2020 року в Київському регіоні 
були здані в оренду приблизно 28 800 кв. м складських приміщень, що на 15% більше, ніж у 
першому кварталі 2019 року. Важливо зазначити, що попередні договори оренди, котрі 
були укладені в об’єктах на стадії будівництва, склали 85% в загальному обсязі угод оренди 
в сегменті впродовж першого кварталу 2020 року. «Згідно з оцінкою наших експертів, у 
першому кварталі 2020 року, показник чистого поглинання в сегменті був негативним і 
склав приблизно (-40 800) кв. м, що здебільшого пов'язано зі зміною орендної стратегії 
власників кількох об'єктів у період до поширення COVID-19», - розповіла Марта Костюк, 
керівник департаменту аналітики та консалтингу з питань девелопменту компанії Cushman 
& Wakefield в Україні. 

 

Відсутність нової пропозиції. Незважаючи на позитивну динаміку попиту і 
орендних ставок, активність девелоперів на ринку складської і логістичної нерухомості в 
Києві та передмісті залишається низькою вже кілька років поспіль, і в першому кварталі 
2020 року не було введено в експлуатацію жодного нового об’єкту. Згідно з даними 
Cushman & Wakefield станом на початок квітня 2020 року, впродовж наступних трьох 
кварталів на ринок у Київському регіоні буде виведено два об'єкти складської нерухомості 
кумулятивною площею приблизно 60 000 кв. м, відтак показник нової пропозиції в сегменті 
за результатами 2020 року ймовірно перевищить річні показники у 2019, 2018, 2017 та 
2016 роках. Первинна вакантність на ринку складської та логістичної нерухомості у 
Київському регіоні зросла до 2,9% у березні 2020 року з 0,8% наприкінці 2019 року, 
наблизившись до показника 2018 року. «Водночас зауважимо, - додає Марта Костюк, - що в 
усіх складських об'єктах, які заплановані до введення в експлуатацію до кінця 2020 року, 
теперішня заповнюваність вже складає від 40% до 100%». Після періоду поступового 
зростання продовж 2017-2019 років у першому кварталі 2020 року орендні ставки на 
найкращі складські приміщення у Києві та передмісті загалом залишалися стабільними. 
Таким чином, у березні 2020 року базові орендні ставки на складські приміщення найвищої 
якості у Київському регіоні знаходилися у діапазоні $4,0-5,8 за кв. м у місяць, а для якісних 
складських приміщень класу B були на рівні $3,2-3,8 за кв. м у місяць. Водночас девальвація 
гривні у березні вплинула на доларовий еквівалент гривневих орендних ставок у деяких 
об’єктах у сегменті. «Зважаючи на зростаючі ризики, пов'язані з уповільненням економіки 
на фоні розповсюдження COVID-19, з другої половини березня 2020 року ряд орендарів на 
ринку складської та логістичної нерухомості  в Києві та передмісті ініціювали перемовини з 
орендодавцями з метою досягнення мінімізації своїх витрат на оренду, - резюмувала Марта 
Костюк. – Нам відомі факти надання тимчасових пільг орендарям в окремих галузях на час 
карантину, але такі ситуації мають індивідуальний характер і не є трендом». ... 

 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
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 ОФІСНІ ЦЕНТРИ 

Офіси після карантину: ставки впадуть, але  
потреба залишиться 

04.05.2020 

Внаслідок епідемії коронавірусу знизився попит на комерційну 
нерухомість – чимало об’єктів втратило орендарів. Якщо приміщення під 
магазини та кафе поступово вдасться знову здати після зняття обмежень, на 
ринку офісної нерухомості намітився довготривалий негативний тренд. 

 

Нещодавно американський IT-гігант Oracle заявив, що не буде розширювати 
площу офісів, як планував до початку карантину. Співробітники компанії змогли 
прекрасно адаптуватися до роботи з дому. Фірма все ще планує серйозно розширювати 
штат, але не буде забезпечувати всіх робітників окремими робочими місцями. Натомість 
зараз в Oracle думають над тим, як переформатувати офіси в нові гнучкі хаби. Істотне 
скорочення попиту помітили й у WeWork, що володіє коворкінгами у 86 містах та 32 
країнах світу. В компанії зазначили, що в довгостроковій перспективі – чимало команд все 
ще будуть орендувати приміщення, але вони вже просять зменшити площі їх офісів та 
кількість робочих місць після карантину. Вони хочуть більше працювати з дому, натомість в 
офісах проводити лише зустрічі, наради та деякі інші активності. Сучасні цифрові 
інструменти нарешті дозволяють людям працювати віддалено. Вже тривалий час великі 
компанії, у тому числі в Україні, практикують формат роботи на віддаленні. Кожен 
працівник міг декілька днів на місяць виконувати свою роботу будь-де поза офісом. 
Паралельно чимало фірм наймали для певних робіт фрілансерів – робітників, що надають 
послуги компаніям, але не працюють безпосередньо в офісах. Однак до вимушеної ситуації з 
карантином мало хто розглядав роботу з дому як повноцінну альтернативу для всього 
штату. Сьогодні переважна більшість компаній в Україні та світі кажуть, що вони 
задоволені експериментом по роботі з дому. Звичайно, треба бути реалістами. Зараз до 
складу робочої сили входять багато різних поколінь, і не всім однаково комфортно на 100% 
спілкуватись через месенджери та інші цифрові засоби. Також формат роботи на віддаленні 
не завжди може поєднуватися із фазою запуску великих складних проектів, у реалізації 
яких бере участь чимало залучених сторін. Нарешті, ніхто не заперечить ефективності 
особистих зустрічей – з підлеглими, керівниками або зовнішніми партнерами.  

 

Однак, робота в офісі вже ніколи не буде колишньою. Скоріше за все, новий 
формат матиме вигляд гнучкого робочого простору. Зважаючи на соціальне 
дистанціювання, а також бажання економити кошти, компанії не будуть змушувати всіх 
працівників повертатися на роботу в офіс. Скоріше за все, багато фірм взагалі відмовляться 
від персоналізованих робочих місць для переважної більшості співробітників. Замість цього 
будуть стандартні місця, кожне з яких зможе займати той, хто захоче. Чимало площ 
відведуть під переговорні кімнати, адже головна функція офісу буде саме комунікація. 
Нарешті, у більшій кількості можуть з’явитися різноманітні нестандартні зони для роботи 
та відпочинку. При цьому площі офісів можуть зменшувати навіть у декілька разів. Це 
означає, що ринок комерційної офісної нерухомості має підготуватися до падіння попиту 
серед великих гравців. Якщо враховувати, що в останні роки потреба в офісних 
приміщеннях стабільно зростала, це означає радикальну зміну умов для галузі. На першому 
етапі багато фірм вирішують просто не збільшувати площі, як це зробив Oracle. А от після 
закінчення старих контрактів та під час укладання нових, компанії вже будуть просити 
здавати їм менші офіси. Далі відбуватиметься затяжний спад вартості оренди. З одного 
боку, попит на офіси буде постійно зменшуватись. З іншого, вже розпочаті проекти 
будівництва офісних центрів ніхто не стане згортати, і вони ще більше тиснутимуть на 
ринок. Не бажаючи пустих поверхів, орендодавці будуть згодні здавати офіси за все 
нижчими ставками – як для постійних, так і для нових орендарів. Найголовніше, що можуть 
зробити власники офісної нерухомості – це диверсифікувати ризики. Для початку, треба 
провести перемовини з орендарями щодо їх планів. Так, компанія захистись себе від 
ризиків раптової втрати доходів, і зможе чітко передбачити фінансові надходження на 
декілька років уперед та кількість вивільнених квадратних метрів. Далі необхідно 
займатися оптимізацією портфелю. Частину нерухомості можна запропонувати на продаж – 
така практика давно існує на Заході, де великі фірми викуповують поверхи, на яких 
розташовані їх офіси. Можливим є варіант поєднання офісів на нижніх поверхах та 
житлових апартаментів на верхніх. Подібне використання об’єктів характерне для США. 
Адже навіть якщо попит знизиться на половину, чимало людей все ж залишаться 
працювати в офісах. І їм можуть сподобатись варіанти для проживання, що 
передбачатимуть нульові витрати часу на дорогу. Популярними стануть різноманітні 
гібридні офіси. Наприклад, це можуть бути конференц-кімнати із доступом за підпискою, 
коли особа чи компанія буде платити фіксовану суму за можливість користуватися 
кімнатами певну кількість годин на місяць. Це означає, що у кожного квадратного метра 
площі може бути декілька орендарів, які будуть використовувати офіси здебільшого для 
проведення зустрічей з командами або партнерами. Ще, як варіант, - вивільнення площ під 
ресторани або спортивні зали. Навіть при відносно невисокій ставці за квадрат, ці заклади 
можуть стати чудовими перевагами для тих робітників, які будуть все-таки працювати в 
офісах. Що стосується нових об’єктів, в залежності від ступеня готовності та кожного 
окремого проекту, можна принаймні частково змінити функціональне призначення 
будівель, додавши більше площ під магазини, заклади обслуговування та навіть 
апартаменти, і менше – під офісну нерухомість. Карантин вплине на багато сфер, але по-
справжньому довготермінові наслідки матиме для ринку офісної нерухомості. Більшість 
компаній вперше протестували стовідсотковий віддалений режим, і точно будуть 
використовувати ці надбання навіть після закінчення обмежень. Доходи власників офісних 
центрів зменшаться, але ті компанії, які розроблять антикризові стратегії та відреагують на 
ризики завчасно, зможуть швидко адаптуватись до нових реалій. 
 

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

© Дмитро Ісаєнко / Народний депутат, cекретар Комітету ВР з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування 

 
 

 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 
 

P. R. Development створить індустріальний  
парк на Львівщині 

27.04.2020 

P. R. Development анонсував створення індустріального парку з 
можливістю його подальшої мультиплікації в інших регіонах України. Про це 
заявив керівний партнер та співвласник P. R. Development Роман Процак. 

За його словами, індустріальні парки – це важливий інструмент як для бізнесу, так і 
для держави, адже за допомогою них можна закрити багато нагальних економічних 
прогалин. «Ця ініціатива – перехрестя різних векторів. Вектору держави, наприклад, 
громадян, що стали безробітними через кризу, потенційних виробників, як з України, так і з 
Європи, які мали виробництво у тому ж Китаї, але, у зв’язку з пандемією, мусили зупинити 
його. З тієї ж причини, шалено виросла довжина ланцюга поставок і компанії задумалися 
над тим, щоб розмістити виробництво ближче до своїх ринків збуту. Четвертий вектор – 
вектор українського небайдужого бізнесу, який гасить не лише локальні пожежі, як-то 
закупівля медичних масок, ШВЛ-апаратів і т.д., але й дивиться у майбутнє. Такий бізнес 
готовий застосовувати інструменти для свого розвитку та створювати середовище довкола 
себе», — говорить Роман Процак. Ініціатива P. R. Development полягає у створенні саме 
правильного індустріального парку, який відповідатиме умовам потенційних 
виробничників і зможе у найкоротший період часу розмістити у себе ряд підприємств. 
Згодом досвід такого парку може бути мультиплікованим на усю країну. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

https://commercialproperty.ua/news/ukrainskiy-rynok/nachal-rabotu-ukrainskiy-sovet-torgovykh-tsentrov/
https://sostav.ua/publication/rinok-skladsko-nerukhomost-v-pershomu-kvartal-2020-roku-85029.html
https://biz.censor.net.ua/columns/3192961/ofsi_pslya_karantinu_stavki_vpadut_ale_potreba_zalishitsya
https://business.ua/news/9861-pr-group-stvorit-industrialnij-park-na-lvivshchini
http://bhg.kiev.ua/
https://www.facebook.com/p.r.developmen/
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В развитии «Экополиса ХТЗ» примет участие  

известная китайская компания 
10.05.2020 

В Харькове подписан Меморандум о сотрудничестве между группой 
компаний «DCH» и китайской корпорацией «ZTE». Об этом сообщили в пресс-
службе горсовета, передает СтройОбзор. 

Подписи под документом в режиме онлайн поставили президент группы «DCH» 
Александр Ярославский, директор управляющей компании бизнес-парка «Экополис ХТЗ» 
Виталий Баранников, вице-президент «ZTE Corporation» Сюе Бинь и генеральный директор 
«ZTE Ukraine» Хуан Минси. «Мы рассчитываем, что компания «ZTE» будет нашим 
полноценным партнером в реализации этого проекта. Надеемся, что и другие 
международные и украинские компании примут в нем участие, потому что «Экополис ХТЗ» 
- это проект не локального, а национального масштаба. В частности, мы пригласили к 
участию компанию «Алибаба», - отметил Александр Ярославский. На церемонии 
подписания Меморандума присутствовал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. 
«Этот проект включен в Стратегию развития города. В «Экополисе» будут работать IT-
компании, и мы сможем использовать их ресурсы в наших городских проектах - в создании 
и развитии ситуационного центра, концепции «Смарт сити» и прочих», - отметил мэр. 
Напомним, «Экополис ХТЗ» - это индустриальный технопарк, который будет построен на 
территории Харьковского тракторного завода. В него планируется инвестировать $1 млрд. 

Читать полностью >>> 
По материалам stroyobzor.ua 
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Визначено компанію, яка будуватиме транспортні розв’язки  
на під’їздах до Києва на автодорогах M-05 та М-06 

24.04.2020 

Укравтодор визначив переможця тендеру з будівництва 
транспортних розв’язок на автомобільних дорогах М-05 Київ – Одеса та М-
06 Київ – Чоп. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

За результатами тендерних процедур, які проводяться у відповідності до правил ЄІБ 
та ЄБРР переможцями визначено –  Euro-Asian Construction Corporation “Evrascon”. 
Транспортні розв’язки – це не лише розвантаження та пришвидшення маршрутів. Це 
необхідне безпекове рішення. Саме на цих ділянках на під’їздах до Києва ситуація 
ускладнюється стихійною забудовою передмістя» – підкреслив Олександр Кубраков, Голова 
Укравтодору. Виконання зазначених робіт передбачено в рамках реалізації Проєкту 
«Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. 
Києва» за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського 
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Відпочатково у рамках проєкту МФО мало бути 
побудовано 5 розв’язок, але дві з запланованих були виключені з проєкту через відсутність 
рішення Київради щодо відчуження землі під розв’язки. В результаті перемовин 
Укравтодору із міжнародними партнерами було досягнуто домовленість про проведення 
тендеру на трьох ділянках. Будівництво розв’язок забезпечить розвантаження 
транспортних вузлів на зазначених міжнародних автомобільних дорогах, а також 
поліпшить безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до міста Києва. 

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

 
ГААД "Укравтодор" начало выпуск облигаций  

на общую сумму 5,8 млрд грн 
29.04.2020 

Государственное агентство автомобильных дорог Украины 
("Укравтодор") начало выпуск облигаций на общую сумму 5,782 млрд грн., 
сообщило агентство на сайте НКЦБФР.  

В сообщении указывается, что выпуск облигаций "Укравтодора" на указанную сумму 
внесен в Государственный реестр выпусков ценных бумаг от 28 апреля 2020 года. Как 
сообщалось, Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения 
кредитных средств и предоставления государственных гарантий для Госагентства 
автомобильных дорог ("Укравтодор") на общую сумму до 19,27 млрд грн. Согласно 
решению Кабмина, "Укравтодор" осуществит эмиссию пяти серий облигаций без 
осуществления публичного предложения, обязательства по которым будут обеспечены 
государственной гарантией. Процентная ставка по облигациям установлена в размере 
12,5% годовых и будет выплачиваться ежеквартально. Срок обращения облигаций – от 
одного года до пяти лет в зависимости от серии. Облигации "Укравтодора" подлежат 
выкупу государственным Укрэксимбанком. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Французька компанія розробить нову систему 
водопостачання для Маріуполя 

25.04.2020 

КП "Маріупольське виробниче управління водопровідно-
каналізаційного господарства" Донецької обл. уклало угоду з французькою 
компанією "Beten Ingenierie" про інженерні послуги за 2,10 млн євро. 

До кінця 2022 року виконають попередні вишукування щодо модернізації системи 
управління водними ресурсами й питного водопостачання Маріуполя, у тому числі: 170 тис. 
євро – якісне та кількісне дослідження потенційних джерел для отримання питної води, яке 
включає 500 тис. жителів і комбінати "Азовсталь" та "ім. Ілліча"; 220 тис. євро – розробку 
техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) нової системи постачання питної води 
відповідно до кращих європейських практик та норм українського законодавства з 
отриманням позитивного експертного звіту; 755 тис. євро – розробку генеральної схеми 
(схеми оптимізації) роботи системи централізованого водопостачання; 861 тис. євро – 
розробку генеральної схеми (схеми оптимізації) роботи системи централізованого 
водовідведення; 65 тис. євро – оцінку впливу на довкілля нової системи підготовки питної 
води; 25 тис. євро – послуги зі страхування та транспортування. Закупівлю провели за 
переговорною процедурою через відсутність конкуренції, оскільки французька компанія 
"Beten Ingenierie" визначена постачальником відповідно до ст. 2 Рамкового договору, 
укладеного між Урядами України та Французької Республіки 29 січня 2019 року, щодо 
підтримки Проєкту з постачання питної води у місті Маріуполі. Мер Маріуполя Вадим 
Бойченко під час інвестиційного форуму "RE: THINK. Invest in Ukraine" стверджував, що 
"Beten Ingenierie" за кредитні кошти збудує в Маріуполі завод з очищення води, після чого 
можна буде пити воду з-під крана. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами prm.ua 

 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 АЕРОНАВІГАЦІЯ 
 

 
 

Украерорух проводить масштабну модернізацію  
системи зв’язку 

18.05.2020 

Украерорух встановить сучасне обладнання зв’язку на 30 
аеронавігаційних об’єктах по всій Україні, що підвищить безпеку польотів у 
повітряному просторі під відповідальністю України. 

Нове обладнання авіаційного повітряного електрозв’язку «повітря – земля» для 
приймально-передавальних радіоцентрів забезпечить значно вищу якість зв’язку між 
авіадиспетчерами та екіпажами повітряних суден на радіоканалах у діапазоні високих 
частот із підтримкою технологій VoIP та розподілом частотних каналів із кроком 8,33 кГц. 
Наголошується, що це один із наймасштабніших проєктів національного провайдера 
аеронавігаційного обслуговування, який втілюється у партнерстві з відомим у світі 
виробником Park Air (Велика Британія). Обладнання за першою із шести запланованих 
контрактом поставок уже надійшло в Україну. Його доставлено у відповідні підрозділи 
Украероруху, зокрема в Бар, Житомир, Бахмач, Знам’янку. Подальші поставки відбудуться 
упродовж цього року та в першій половині наступного. Наразі Украерорух виконує 
підготовчі роботи на локаціях, де буде встановлюватися нове обладання. Техніку придбано 
за кредитні кошти в рамках програми модернізації аеронавігаційної системи України за 
підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного 
банку, що триває понад два роки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 
 

 
 

 АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ 

 
Аэропорт "Киев" просит денег из госбюджета  

на выплату зарплат 
04.05.2020 

Арендующая международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского 
компания "Мастер-Авиа" просит правительство выделить на бесповоротной 
основе средства на зарплаты своим сотрудникам. 

Как говорится в письме за подписью директора компании Олега Левченко, 
обнародованном на сайте аэропорта, компания просит правительство о предоставлении 
безвозвратной финансовой помощи в сумме 22 миллиона гривен в месяц для выплаты 
заработной платы сотрудникам ООО "Мастер-Авиа" и КП МА "Киев" на период остановки 
работы аэропорта и окончания карантина до достижения пассажиропотока 20 тыс. 
пассажиров на вылет в месяц. Кроме того, руководство фирмы предлагает отменить 
ограничения для аэропорта "Киев" на время карантина, в том числе для транспортной, 
бизнес-авиации и эвакуационных рейсов, которые сейчас принимает только аэропорт 
"Борисполь". Арендатор аэропорта также просит предоставить субсидию в размере $15 на 
одного пассажира, для предоставления скидок авиакомпаниям на период 1,5-2 года для 
восстановления пассажиропотока. Кроме того, фирма просит у правительства помощи в 
рефинансировании кредита в сумме $28 млн под минимальный процент и с долгосрочным 
сроком погашения, а также льгот на уплату налога на землю. … 

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

 
Аэропорт Запорожья завершил строительство  

нового терминала 
13.05.2020 

КП Международный аэропорт "Запорожье" завершило строительство 
нового пассажирского терминала. Об этом сообщил мэр города Владимир 
Буряк, передает БизнесЦензор. 

"Терминал технически фактически готов принимать пассажиров. Однако осталось 
получить необходимые для запуска разрешительные документы. В результате, после 
возобновления полетов, новый терминал сможет принимать пассажиров", – сказал Буряк. 
Мэр уточнил, что в терминале уже работают системы выдачи багажа, эскалаторы, лифты, 
освещение, подключены системы канализации и холодного водоснабжения. Также 
установлены стойки для приема багажа, контроля пассажиров, медпункт. Сейчас 
продолжаются пусконаладочные работы систем кондиционирования, вентиляции, 
горячего водоснабжения. Также планируется приезд зарубежных специалистов фирмы-
поставщика, которые должны подтвердить полную готовность оборудования. "Пропускная 
способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час. В перспективе это 
позволит увеличить количество пассажиров до 1 миллиона", – отметил городской голова. 
Мэр Запорожья напомнил, что местный аэропорт заключил соглашения о сотрудничестве с 
рядом авиакомпаний, которые осуществляли рейсы в Краков, Вену, Будапешт, Ираклион, 
Гданск и другие города. После полного восстановления авиасообщения речь может идти 
примерно о 30 авиарейсах в сутки. 

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

 
Злітно-посадкову смугу в Одеському аеропорту  

обіцяють запустити вже влітку 
15.05.2020 

Нову злітно-посадкову смугу в Одесі відкриють і запустять у червні 
2020 р. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Одесі під 
час візиту до аеропорту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. 

Загальна вартість проекту склала 2,8 мільярда гривень, з яких 2,2 вже виплатили 
підряднику. «600 мільйонів залишаються на завершення необхідних будівельних робіт. 
Вони будуть профінансовані. На 98% роботи вже проведені, залишилась тільки фіналізація і 
введення в експлуатацію. Гроші будуть передані найближчим часом, коли акти робіт будуть 
підписані, протягом місяця, навіть швидше», – заявив Криклій. Протяжність злітно-
посадкової смуги – 2,8 кілометра, вона буде відповідати вимогам 3-го класу ICAO. Сідати 
сюди зможуть майже усі великі літаки, в тому числі Airbus-300 і Airbus-321 в різних 
модифікаціях і великі Boeing-767, каже директор ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» 
Павло Прусак. За його словами, попередній аналіз показав, що у перші два роки нова смуга 
дозволить збільшити кількість рейсів до Одеси на 30-50%. Прусак припускає, що після 
пандемії COVID-19 цей показник може бути менший. Зараз аеропорту залишилось 
допрацювати стиковку стернових доріжок із авіапероном, а також сам перон, після чого 
встановити метеорологічне, радіонавігаційне і світлосигнальне обладнання. Будівництво 
злітно-посадкової смуги розпочалося у листопаді 2017 року, проектування – у 2012. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами radiosvoboda.org 
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Верховний Суд відмовився повернути "Дніпроавіа"  

в власність держави 
15.05.2020 

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ФДМ та 
залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими Фонду було 
відмовлено в задоволенні позову до ТОВ “Галтера”. 

Свій позов ФДМУ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов’язання 
передати злітно-посадкову смугу, радіомаячну систему та земельні ділянки, на яких вони 
розташовані, у власність держави до 02.09.2014. Також за оцінками ФДМУ, “Галтера” із 
передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31.12.2014 для оновлення аеропорту 
"Дніпропетровськ" (у т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 
млн грн.. Натомість суди констатували, що Кабмін лише 04.11.2015 визначив держорган, 
якому мало бути передане відповідне майно. При цьому з квітня 2014 р. (тобто від початку 
АТО) аеропорт використовували військові, через що не було можливості здійснювати 
реконструкцію об’єкта. Також суди критично оцінили аргумент ФДМУ, що відповідні 
роботи могли бути проведені до квітня-2014, адже договором про приватизацію 
“Дніпроавіа” не було визначено дати початку реконструкції, а тому ТОВ “Галтера” мало 
право на власний розсуд її визначити в будь-який проміжок часу до 31.12.2014. Нагадаємо, 
10.10.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Приватбанку та 
залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими націоналізованому банку було 
відмовлено у визнанні його кредиторських вимог на 1,5 млрд грн до "Дніпроавіа" (у рамках 
справи №904/8902/17 щодо банкрутства цієї авіакомпанії). Згідно з судовими матеріалами, 
вимоги Приватбанку включали винагороду та пеню за низкою кредитних договорів 2011-
2014 р. Верховний Суд відхилив їх, базуючись на своїх же рішеннях про визнання частково 
недійсними відповідних угод, які були прийняті в т.ч. з урахуванням виконання 
поручителем основного боргового зобов’язання позичальника, а також з огляду на те, що 
“сплата винагороди в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає 
вимогам розумності…”. Ініціатор справи про визнання банкрутом “Дніпроавіа” - 
“Укртатнафта” (це підприємство, як і "Дніпроавіа", підконтрольне “приватівцям”). ... 

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

 
SkyUp создаст в аэропорту "Борисполь" собственную  

хендлинговую службу 
21.05.2020 

Украинский лоукостер SkyUp Airlines сообщил о планах запустить в 
аэропорту "Борисполь" собственную хендлинговую службу. Об этом 
сообщает ЦТС со ссылкой на информацию SkyUp Airlines. 

"Для повышения качества обслуживания пассажиров авиакомпании в аэропорту 
"Борисполь" SkyUp готовится к запуску собственного хендлингового департамента", - 
говорится в сообщении. Отмечается, что развивать направление будет команда из 83 
специалистов. Кроме того, в авиакомпании продолжается работа над улучшением сервисов 
для пассажиров. "Теперь при заказе билета можно добавить к нему услугу питания, 
зарегистрировать своего питомца для совместного путешествия, купить билет частями. 
Для пассажиров внутренних рейсов тестируется онлайн-регистрация, после чего эта услуга 
будет внедряться и для международных рейсов", - добавляют в SkyUp. Также, по сообщению 
авиаперевозчика, за второй год полетов SkyUp выполнил 10 940 рейсов и перевез 1 721 221 
пассажира, удвоив свои прошлогодние результаты - 5 203 рейса и 870 000 пассажиров 
соответственно. Сообщается, что за год программа полетов расширилась с 31 до 45 
регулярных и с 15 до 74 чартерных внутренних и международных направлений. В 
авиакомпании отмечают, что в SkyUp трудоустроены 89 командиров, 108 вторых пилотов и 
310 бортпроводников. "Часть летной команды подготовлена по программе 
трудоустройства и подготовки кадетов. Для прохождения подготовки в учебных центрах в 
Киеве в этом году начали осуществлять набор бортпроводников из Львова и Харькова. В 
целом команда авиаперевозчика за год выросла с более чем 450 до более 800 
специалистов", - подытожили в SkyUp. Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp начала 
развивать грузоперевозки как еще одно направление деятельности. Под эти цели уже была 
сменена конфигурация кресел в нескольких лайнерах. В марте и апреле компания уже 
выполнила около 50 грузовых рейсов. Грузовые перевозки авиакомпания планирует 
осуществлять и после открытия пассажирского авиасообщения по окончании карантина. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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ЧАО "Укрречфлот" переизбрал  
наблюдательный совет 

19.04.2020 

Согласно сообщению оператора в системе раскрытия информации, 
акционеры ЧАО "Судоходная компания "Укрречфлот" на собрании 17 апреля 
2020 г. переизбрали наблюдательный совет компании.  

Состав набсовета решили оставить прежним. Членами набсовета, в частности, 
переназначены: Сергей Головко (представитель акционера Oltinoro Investments Ltd), Сергей 
Матвейчук (представитель ООО "Сиверина"), Сергей Ковалишин (представитель Culata 
Limited), Елена Сарапулова, Елена Уманская, Александр Терещук, Сергей Машковцев (все – 
представители венчурного фонда "Пятый" ООО "КУА "Сварог Эссет Менеджмент"). Головко 
также переназначен главой набсовета. Как сообщалось, компания по управлению активами 
(КУА) "Промышленные инвестиции" (Киев) от имени группы компаний, которая 
сконцентрировала более 97% акций ЧАО "Судоходная компания "Укрречфлот", в мае 2019 г. 
принудительно выкупила у миноритариев акции в рамках процедуры squeeze-out по цене 
3,33 грн за штуку при номинальной стоимости 0,35 грн. "Укрречфлот" – один из 
крупнейших речных перевозчиков Украины. В его состав входят Днепропетровский, 
Запорожский, Николаевский, Херсонский речные порты. В августе 2007 г. "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 по сравнению с 2017 г. – 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 
 

 

 
 

 
 

Рада одобрила закон о допуске к речным перевозкам  
иностранных судов  

24.04.2020 

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внутреннем 
водном транспорте". За принятие соответствующиго законопроекта №1182-
1-д в первом чтении проголосовали 243 народных депутата. 

Законопроект был определен как неотложный президентом Владимиром Зеленским 
8 ноября 2019 года. В пояснительной записке основной целью принятия документа указано 
является правовое урегулирование правоотношений в области внутреннего водного 
транспорта и установление экономических и организационных основ деятельности 
внутреннего водного транспорта. Ожидается, что принятие проекта акта обеспечит 
унификацию терминологии в области водного транспорта и позволит исключить коллизии 
в соответствующей сфере законодательства. "Цели проекта объединяют содействия 
развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение 
состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг 
в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации 
грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт", – отмечается в 
документе. Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, в частности, 
законопроект предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних 
водных путей. "Он необходим для обеспечения надлежащего технического состояния 
судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки. 
Вместе с тем, это обеспечит развитие пассажирских перевозок, в том числе, 
международных", – отмечают в министерстве. … 

Читать полностью (инфографика) >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 

 
В январе-апреле морпорты Украины увеличили  

контейнерооборот на 17,2% 
18.05.2020 

Морские порты Украины в январе-апреле 2020 г. увеличили 
контейнерооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
17,2% - до 357 672 TEU. Об этом свидетельствуют фактические данные АМПУ. 

Импортный контейнеропоток вырос на 18,7% — до 173 411 TEU, экспортный — на 
14,5%, до 168 128 TEU, транзитный — на 30,8%, до 16 133 TEU. Переработку контейнеров 
осуществляли Одесский морской порт (61,1% совокупного контейнерооборота), морской 
порт «Пивденный» (23,9%), морской порт «Черноморск» (14,9%) и специализированный 
морской порт (СМП) «Ольвия» (менее 1%). Одесский порт увеличил контейнерооборот на 
10,6% — до 218 475 TEU. В том числе импортный контейнеропоток вырос на 10,8% — до 
106 515 TEU, экспортный — на 11,7%, до 102 635 TEU, транзитный контейнеропоток 
сократился на 2,1% — до 9325 TEU. Порт «Пивденный» увеличил контейнерооброт на 
29,6% — до 85 494 TEU. В том числе импортный контейнеропоток увеличился на 31,6% — 
до 42 219 TEU, экспортный — на 17,3%, до 36 467 TEU, транзитный — в 2,4 раза, до 6808 
TEU. Порт «Черноморск» увеличил контейнерооброт на 27,9% — до 53 439 TEU. В том числе 
экспортный контейнеропоток вырос на 20,5% — до 28 794 TEU, импортный — на 37,7%, до 
24 645 TEU. СМП «Ольвия» обработал 264 TEU (экспорт — 232, импорт — 32) против 36 TEU 
годом ранее. По данным АМПУ, переработка контейнеров в весовом выражении 
увеличилась на 8,1% — до 4,402 млн тонн, в количественном выражении — на 14,6%, до 
224 225 штук. По данным АМПУ, морские порты в 2019 году увеличили контейнерооброт 
по сравнению с 2018 годом на 19% — до 1 007 434 TEU. 

Читать полностью >>> 
По материалам blackseanews.net 

 
АО "Украинское Дунайское пароходство" в первом квартале  

получило 180 миллионов чистой прибыли 
21.05.2020 

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) по результатам января-
марта 2020 г. получило 180,4 млн грн чистой прибыли (за аналогичный 
период 2019 года предприятие имело 20,1 млн грн убытка). 

За три месяца 2020 года морскими судами пароходства было перевезено 378,1 тыс. 
тонн грузов, выполнив тем самым план на 103,6%. "Предыдущий руководитель 
"Украинского Дунайского пароходства" Дмитрий Чалый сказал, что единственный вариант 
дальнейшей работы предприятия он видит только в его продаже. И это при том, что 
финансовые результаты компании, мягко говоря, были страшные, а задолженность была 
по всем направлениям, в том числе и по заработной плате. Мы сменили руководителя - им 
стал Алексей Хомяков. Сейчас у него две главные задачи: содействовать 
правоохранительным органам в расследовании деятельности предыдущего руководства и 
наладить работу предприятия и вывести его из кризиса", - заявил министр 
инфраструктуры Владислав Криклий. Как сообщалось, ЧАО "Украинское Дунайское 
пароходство" по результатам 2019 года получило 8,635 млн грн убытков по сравнению с 
7,228 млн грн прибыли за 2018 год. Министерство инфраструктуры Украины в ноябре 2019 
года назначило исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Украинское 
Дунайское пароходство" юридического консультанта компании "Астерс" Алексея Хомякова. 
УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Флот УДП насчитывает 
около 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов. 

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

 
Найбільший у світі контейнерний оператор буде працювати  

тільки через один порт в Україні 
22.05.2020 

Світовий лідер контейнерних вантажоперевезень, данська компанія 
MAERSK, з кінця травня 2020 р. консолідує свої судозаходи в одному 
українському порту — TIS. Про це повідомив співвласник TIS Андрій Ставніцер. 

«Частка MAERSK у загальному контейнерному вантажообігу України з 2018 року 
зросла на 40%. Зазначений приріст відбувся саме в TIS, багато в чому завдяки нашим 
контейнерним поїздам», — написав він у Facebook. TIS у 2017 році першим з українських 
портів почав працювати з сервісом контейнерних поїздів. Перший регулярний «блок-поїзд» 
почав ходити за маршрутом TIS-Дніпро-TIS. Сьогодні TIS щотижня відправляє 15 поїздів по 
Україні: до Дніпра, Києва, Харкова, Тернополя, Чернігова. Найближчим часом можливе 
розширення мережі контейнерних поїздів до країн ближнього зарубіжжя. «За три роки 
функціонування залізничної мережі перевезень контейнерів вже половина контейнерного 
обороту TIS „пересіла“ з автомобільного транспорту на потяги. За оцінками експертів, саме 
ефективність сервісу контейнерних поїздів спричинила прийняття MAERSK рішення про 
консолідацію своїх вантажопотоків у TIS», — повідомив Ставніцер. Ринок контейнерних 
перевезень в українських портах в 2019 році зріс порівняно з 2018 роком до 797,7 тис. TEU 
або на 16%, з яких половина припадає на частку MAERSK. MAERSK — найбільший 
контейнерний оператор у світі. У структурі контейнерного вантажообігу українських 
портів частка MAERSK склала за підсумками 2019 року майже 30%. Раніше повідомлялося, 
що DP World, один з найбільших світових портових операторів, набуває 51% акцій в 
контейнерному терміналі TIS. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 
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Консультації Deutsche Bahn для  
Укрзалізниці відклали 

28.04.2020 

“Укрзалізниця” поки що не користуватиметься консалтинговими 
послугами німецької Deutsche Bahn. Про це в інтерв’ю Liga.net заявив 
міністр інфраструктури Владислав Криклій. 

“Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам’ятаєте суму 
тендеру – 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більш того, вони не зможуть 
приїхати – у нас обмеження на в’їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах”, – 
зазначив міністр. Однак, продовжив він, потрібно працювати над трансформацією компанії, 
перетворенням її на “холдинг з трьох чи більше операторів — инфраструктура, вантажні і 
пасажирські перевезення. Криклій зауважив, що зараз у пріоритеті для УЗ забезпечення 
фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, 
оновлення рухомого складу та вагонного парку, а також боротьба з корупцією. Як відомо, 5 
лютого “УЗ” та Deutsche Bahn і її компанія-підрозділ по консалтингу DB Engineering & 
Consulting підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ucap.io 

 
АО "Укрзализныця" увеличила 

прибыль в 15 раз 
29.04.2020 

АО "Укрзализныця" по итогам работы в 2019 г. получила 3 млрд грн 
чистой прибыли, по сравнению с 203,9 млн грн прибыли за 2018 год. Об этом 
свидетельствует консолидированная финансовая отчетность за 2019 г. 

Показатель EBITDA по итогам прошлого года достиг 17,3 млрд грн, что на 6% 
больше, чем в 2018 году. При этом доход от реализации продукции "Укрзализныци" по 
сравнению с предыдущим периодом увеличился на 8,4% – до 90,4 млрд грн. В том числе 
доходы от грузовых перевозок в прошлом году составили 72,49 млрд грн, от пассажирских 
– 9,91 млрд грн. Другие доходы составили 7,96 млрд грн. В течение 2019 года компания 
погасила 60% основной суммы ($300 млн) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году. В 
то же время "Укрзализныця" в 2019 году разместила новые евробонды на $500 млн. Как 
сообщалось, АО "Укрзализныця" за 2018 год увеличила чистую прибыль на 78% по 
сравнению с 2017 годом – до 203,9 млн грн. Чистый доход компании составил 83,4 млрд 
грн, что на 12,8% больше, чем в 2017 году. Доходы от перевозок составили 76 млрд грн, 
EBITDA – 16 млрд грн, рентабельность EBITDA – 19,2%. 

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

 
Рентабельність вантажоперевезень УЗ за EBITDA  

в 2019 році сягнула 38% 
04.05.2020 

Рентабельність вантажних перевезень АТ «УЗ» за показником 
EBITDA у 2019 р. сягнула 38%. Такого висновку дійшли аналітики GMК 
Center на підставі розрахунку даних річного звіту оператора. 

«Це надзвичайно високий показник, недосяжний для подібних компаній. Наприклад, 
аналогічний показник польського оператора PKP Cargo у 2018 р. становив 17,5%. 
Вантажний бізнес Deutsche Bahn, який мав консультувати вітчизняного оператора, про 
такий рівень прибутковості може лише мріяти. У 2019 р. рентабельність за EBITDA компанії 
становила 0,3%», – зазначає Андрій Тарасенко, головний аналітик GMК Center. Однак 
загальний показник EBITDA «УЗ» з урахуванням пасажирських перевезень становив 17 
млрд грн, а рентабельність – 19,2%. Виручка від вантажоперевезень «Укрзалізниці» зростає 
з 2015 р. із середнім темпом CAGR у 10%. Однак при цьому спостерігається падіння обсягів 
вантажоперевезень: з 2015 року накопичувально на 10,5%. «Якщо не брати до уваги фактор 
падіння вантажоперевезень, то лише за рахунок тарифів виручка сегмента в середньому 
росла на 13,3%, що повністю відповідає середньому CAGR індексу цін товаровиробників в 
2015-2019 рр. (13,7%). Тобто для нового витка зростання тарифів «Укрзалізниці» на 
вантажоперевезення немає підстав. Зростання тарифів за останні чотири роки повністю 
відповідає ІЦВ, а рентабельність сегмента – набагато вища за середньогалузеві значення», – 
зазначає Андрій Тарасенко. Загалом «Укрзалізниця» у 2019 році отримала 28 млрд грн 
EBITDA від вантажоперевезень: 19,45 млрд грн операційного прибутку і 8,55 млрд грн 
амортизації. Це на 2,3 млрд грн більше, ніж у 2018 році. Операційні збитки від пасажирських 
перевезень зросли на 0,5 млрд грн – до 12,8 млрд грн. Як повідомляв GMК Center, 
«Укрзалізниця» неодноразово піднімала питання автоматичної індексації залізничних 
тарифів на вантажоперевезення на індекс цін промислових виробників. Проти такої 
ініціативи регулярно виступають найбільші вантажовласники країни. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
Руководство "Украинской железнодорожной скоростной 

компании" отстранено от работы 
18.05.2020 

И.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик 
отстранил от работы руководство "Украинской железнодорожной 
скоростной компании", обеспечивающей курсирование скоростных 
поездов в Украине.  

Причиной стал сомнительный отбор поставщика питания для этих поездов. Об этом, 
как пишет ЦТС, сообщил сам руководитель УЗ. "Несколько часов назад принял решение 
отстранить руководство филиала УЖСК от работы. К сожалению, добропорядочность - не 
всегда главная добродетель отдельных "работников" компании", - написал Юрик на своей 
странице в Facebook. "Укрзализныця" быстро перезапустит отбор поставщика питания для 
скоростных поездов. Относительно предыдущих отборов проводится служебная проверка 
департаментом безопасности. Но уже понятно, что они были организованы неправильно," - 
добавил он. По словам руководителя АО УЗ, при проведении нового тендера будут учтены 
все предыдущие ошибки, а он лично будет контролировать, чтобы конкурс проходил в 
соответствии с законодательством. Напомним, что на прошлой неделе состоялось 
раскрытие коммерческих предложений и аукцион по отбору контрагента для организации 
питания пассажиров поездов Интерсити и Интерсити+. Победу в торгах одержало 
малоизвестное ООО "Гринед". Компания "Гринед" предложила на аукционе ежемесячное 
вознаграждение УЖСК 4,025 млн грн - всего на 25 тыс. гривен больше, чем у ближайшего 
конкурента - ООО "Вог Кафе", которое предоставляло услуги питания пассажирам УЖСК с 
2016 года. При этом "Гринед" оглашала свое предложение последней, а потому уже знала о 
ценах конкурентов. Ранее государственных контрактов подобного уровня компания 
"Гринед" не получала. По итогам торгов в АО "Укрзализныця" заявили, что проведут 
детальный анализ работы компании, чье предложение было принято, чтобы окончательно 
убедиться в надежности поставщика и качестве его услуг. 

Читать полностью >>> 
По материалам cfts.org.ua 
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Бюджет отримав 230 мільйонів гривень  
від продажу "Київпасервісу" 

04.05.2020 

Держбюджет отримав 230 млн грн від приватизації компанії 
"Київпассервіс" після того, як Фонд державного майна України (ФДМУ) 
уклав договір з інвестором, який виграв аукціон з продажу підприємства. 

За словами голови ФДМУ Дмитро Сенниченко, такого результату вдалося досягти за 
впровадження нових принципів розкриття інформації та індивідуального підходу до 
кожного об'єкта приватизації. Також він нагадав, що минулого року перший аукціон з 
продажу "Київпасервісу" не відбувся, а другий, з 50%-ним зниженням стартової ціни, 
скасували. За словами Сенниченко, нова команда ФДМУ здійснила ефективне маркетування 
об'єкта і відкрила всю інформацію про нього, завантаживши для вільного доступу в 
віртуальну кімнату 1500 сторінок первинної документації про активи "Київпасервісу", після 
чого ціна на торгах зросла до 230 млн грн. "Саме так – з допомогою залучення інвестицій – 
економіка перезавантажиться і буде виходити з карантину. Спасибі за цей результат моїй 
команді, Тарасу Єлейко зокрема, який у фонді відповідає за процес прозорої приватизації, 
та інвесторам – за довіру та інвестиції в успішне майбутнє України", - цитує Сенниченко 
прес-служба. Як повідомляв УНІАН, на початку березня Фонд держмайна України завершив 
аукціон з приватизації 99,99% акцій акціонерного товариства "Київпассервіс", продавши їх 
за 230,9 мільйона гривень при стартовій ціні 195,9 мільйона гривень. Згідно з даними в 
системі Prozorro, переможцем аукціону з приватизації підприємства стало ТОВ "Бастіон-
Груп". Довідка УНІАН. У власності АТ "Київпассервіс" знаходиться Центральний автовокзал 
у Києві та ще п'ять автостанцій у столиці. Загальна площа будівель і споруд становить 6252 
кв. м. Площа земельних ділянок (в т. ч. асфальтованих майданчиків) всіх автостанцій Києва 
сягає 49881 квадратний метр. У Київській області у власності "Київпасервісу" знаходиться 
18 автостанцій. Загальна площа будівель і павільйонів становить 8735 квадратних метрів. 
Площа земельних ділянок – 65 393 квадратних метри. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 
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Для КП "Харьковский метрополитен" планируется закупить  
цельные пятивагонные составы - Водовозов 

03.05.2020 

Цельные пятивагонные составы без перегородок между вагонами 
планируется закупить для КП "Харьковский метрополитен", сообщил 
заместитель городского головы Евгений Водовозов.  

"У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского 
инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро – восьми составов. Это 
длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, 
которые называют "труба" - без перегородок между вагонами", - цитирует Водовозова 
пресс-служба Харьковского горсовета. По его словам, поезда будут изготавливаться 
специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а все 
восемь - в течение двух-двух с половиной лет. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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АО "Укрпошта" сократила квартальную  
прибыль в 2,5 раза 

04.05.2020 

В январе-марте 2020 г. АО "Укрпошта" получила 2,1 млрд грн чистого 
дохода, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об 
этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

По словам министра, прибыль национального почтового оператора в первом 
квартале составила 89,5 млн грн. Как сообщалось, "Укрпошта" по результатам первого 
квартала 2019 года получила 221,4 млн грн чистой прибыли. Чистый доход предприятия 
составил 1,9 млрд грн, что на 22,1% больше, чем в первом квартале 2018 года. Напомним, в 
2019 г. "Укрпошта" получила 607 млн грн чистой прибыли до налогообложения по 
сравнению с убытками в 627 млн грн в 2018 году. 

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

 
Компания "Новая почта" разместит  

облигации на 700 млн 
15.05.2020 

Компания "Новая почта" с 11 мая начала размещение облигаций 
серии "В" на 700 млн грн. Соответствующий выпуск облигаций 
зарегистрирован НКЦБФР 7 мая, передает БизнесЦензор. 

Облигации выпущены на срок до 17 февраля 2023 года с купонной ставкой 16% и 
периодичностью выплат четыре раза в год. Период размещения – с 11 мая по 10 июля 2020 
года. "Мы зарегистрировали новый закрытый выпуск облигаций на 700 млн грн, 
планируем завершить первичное размещение в июле. Привлеченные от размещения 
средства "Нова пошта" планирует инвестировать в развитие. В частности, средства будут 
направлены на новое сортировочное оборудование для инновационных терминалов в 
крупных городах и областных центрах", – пояснил финансовый директор группы компаний 
"Новая почта" Петр Фоков. Как сообщалось, группа компаний "Новая почта" в 2019 году 
получила 13,45 млрд грн чистого дохода, что на 27,94% больше, чем в 2018 году. Чистая 
прибыль компании в 2019 году составила 782,95 млн грн, что на 72,97% больше по 
сравнению с предыдущим годом. "Новая почта" в феврале-апреле 2019 года впервые 
осуществила закрытое размещение облигаций на сумму 300 млн грн под 22% годовых со 
сроком обращения до 22 августа 2020 года. Средства от размещения облигаций были 
направлены на модернизацию инфраструктуры и сети отделений эмитента. Основанная в 
2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть 
компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране. Группа "Нова Пошта" 
предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу 
входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", 
"Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Интернешнл". 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Держрегулятор зв'язку знизив ставку інтерконекту  
та очікує зниження вартості дзвінків 

19.05.2020 

НКРЗІ вирішила знизити ставку інтерконекту з 0,12 грн до 0,08 грн, 
або на 33,33%, із 1 січня 2021 року, випливає з рішення, ухваленого на 
засіданні регулятора у вівторок. 

"Користуючись даними операторів телекомунікацій за 2019 рік було розраховано 
приведену собівартість пропуску трафіку в телекомунікаційних мережах операторів 
телекомунікацій, яка становить від 0,03 грн/хв до 0,06 грн/хв. Отримані результати 
розрахунків свідчать про значний розрив між собівартістю пропуску трафіку та діючою на 
сьогодні розрахунковою таксою за послуги термінації трафіку, що дає підстави для її 
перегляду з метою поступового наближення до собівартості", - повідомляється на сайті 
комісії. При цьому в ній наголошують, що зближення ставок інтерконекту із собівартістю 
пропуску трафіку в мережах операторів НКРЗІ здійснює з кінця 2015 року. "Аналіз даних 
звітності протягом останніх років показує стабільне збільшення обсягів міжоператорського 
трафіку з 5,9% у 2017 році до 15,4% у 2019 році (у 2018 році 7,6%), що дає позитивні 
результати і водночас свідчить про наявність незадоволеного попиту з боку споживачів на 
доступні міжмережеві дзвінки", - зазначає регулятор. На думку НКРЗІ, завдяки зниженню 
розрахункових такс телеком-оператори отримають можливість: зменшити свої витрати 
при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіку; збільшити обсяг мережевого трафіку, 
а також запропонувати споживачам привабливіші тарифні плани… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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У першому кварталі 2020 року дохід 

від інтернету зріс на 7 % 
24.04.2020 

У першому кварталі 2020 р. загальний дохід Укртелекому становив 
майже 1,6 млрд грн, що на близько 5 % менше попереднього року. Дохід 
від телекомунікаційних послуг склав 1,3 млрд грн. 

Компанія продемонструвала високу операційну ефективність. EBITDA Укртелекому у 
першому кварталі 2020 року склала 400 млн грн, а EBITDA margin 25,5%. Ключовим 
позитивним фактором впливу на дохід є стале зростання надходжень від надання послуг 
інтернету та передачі даних. У порівнянні з минулим роком, у першому кварталі 2020 року 
зазначені доходи збільшилися на 7% до 521 млн грн. При цьому середнє споживання 
трафіку одним абонентом домашнього інтернету від Укртелекому зросло на 25% до майже 
117 Гбайт, а серед користувачів оптики до 235 Гбайт, що певною мірою зумовлено і 
запровадженими у березні карантинними заходами. Проте в звітному кварталі 
спостерігалося зменшення доходу від фіксованої телефонії, що є загальносвітовим трендом 
для голосових послуг. Дохід Укртелекому від надання цієї послуги у першому кварталі 
склав 574 млн грн. Суворо дотримуючись заходів із запобігання поширення на території 
України хвороби COVID-19, Укртелеком продовжує реалізувати низку проектів з розбудови 
оптичної інфраструктури, що дозволяє скорочувати цифровий розрив у країні. Оператор 
розширює географію оптики, підключаючи до швидкісного інтернету мешканців невеликих 
населених пунктів і соціальні об’єкти. За перші три місяці цього року прокладено майже 1,4 
тисячі кілометрів волоконно-оптичного кабелю, до оптичного інтернету підключено майже 
100 медичних і навчальних закладів, 39 об’єднаних територіальних громад. Мережа 
інтернет-доступу Укртелекому загалом охоплює 2430 міст і сіл країни. Капітальні інвестиції 
за перший квартал 2020 року склали 112 млн грн. Надходження від комерційної оренди 
майна, незадіяного у виробничих процесах, збільшилися на 24% порівняно з першим 
кварталом минулого року і склали 87,5 млн грн. У першому кварталі 2020 року Укртелеком 
перерахував 478 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «Укртелеком» 

 
Оператор Data Group увеличил  

чистую прибыль в 7 раз 
30.04.2020 

Оператор фиксированной связи Data Group ("Датагруп") в 2019 году, 
согласно МСФО, увеличил чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2018 
годом – до 141,764 млн грн. Об этом пишет biz.censor.net.ua 

При этом Data Group в 2019 году увеличила чистый доход на 13,69% – до 1,32 млрд 
грн против 2018 года (1,16 млрд грн, согласно уточненным компанией данным), говорится 
в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В 2018 году "Датагруп" увеличил доход на 
17,6% по сравнению с 2017 годом, EBITDA – на 24%. Компания "Датагруп" создана в 2000 
году. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет услуги 
более чем в 90 населенных пунктах страны. Компания обеспечивает подключение к 
интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также 
облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак. 

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

 
VFU Funding выкупило и аннулировало евро- 

облигации на общую сумму $690 тыс 
30.04.2020 

Финансовое подразделение мобильного оператора компании 
"Vodafone Украина" (ВФ-Украина) VFU Funding PLC выкупило и 
аннулировало еврооблигации на общую сумму $690 тыс.. 

Как говорится в его сообщении на Ирландской фондовой бирже, речь идет о бумагах, 
выпущенных по правилу 144А, на сумму $490 тыс. и бумагах, выпущенных в соответствии с 
Reg S, на $200 тыс. Как сообщалось, в начале февраля "Vodafone Украина" разместила 
еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди 
международных инвесторов в Европе и США. Международное рейтинговое агентство 
Standard&Poors подтвердило кредитный рейтинг "Vodafone Украина" на уровне "В", 
прогноз – "стабильный". В конце 2019 года NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and 
Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее 
телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была 
закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена 
составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. В апреле 2019 
года ПрАО "ВФ-Украина" выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным 
доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в 
основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети ... 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 

 
 

lifecell в I кв. получил чистый убыток  
на сумму 150 млн грн 

04.05.2020 

Мобильный оператор lifecell в январе-марте 2020 г. сократил чистый 
убыток на 43,5% - до 150,9 млн грн с 267,2 млн грн за аналогичный период 
2019 г., говорится в сообщении пресс-службы оператора. 

Согласно отчету, выручка оператора в первом квартале возросла на 11,6% - до 1,58 
млрд грн, показатель EBITDA сократился на 2,1% - до 798,2 млн грн. При этом маржа 
EBITDA сократилась на 7,1 процентных пункта – до 50,5%. Оператор объясняет увеличение 
дохода ростом прибыли от растущего потребления услуг мобильного интернета. Активная 
трехмесячная абонентская база lifecell в первом квартале 2020 года увеличилась на 8,7% на 
годовой основе — до 7,5 млн абонентов (по сравнению с 6,9 млн абонентов в первом 
квартале  2019 года). Активная трехмесячная абонбаза 4,5G-пользователей по данным 
оператора составила 54% от всех пользователей мобильного интернета lifecell к концу 
первого квартала 2020 года. Показатель проникновения смартфонов в сети оператора в 
январе-марте 2020 года составил 80%, а среднее потребление трафика за год выросло на 
64%. Согласно сообщению lifecell, в первом квартале 2020 года активный трехмесячный 
ARPU вырос на 4,2% и составил 69,5 грн, что, по данным оператора, обусловлено ростом 
потребления скоростного мобильного интернета. В то же время показатель 
двенадцатимесячного активного MoU вырос на 15,1% - до 162,8 минуты (по сравнению с 
показателем в 141,4 минуты в первом квартале 2019 года). В первом квартале 2020 года 
капитальные вложения lifecell увеличились на 77,6% на годовой основе - до 635,3 млн грн 
по сравнению с 357,8 млн грн в первом квартале 2019 года. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Оператор "Київстар" у I кв. збільшив дохід  

на 16%, EBITDA на 25% 
07.05.2020 

Мобільний оператор "Київстар" у січні-березні 2020 року збільшив 
загальний дохід на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2019 р. - до 5,95 
млрд грн, свідчать дані звіту міжнародної групи Veon. 

"Збільшення було зумовлене здебільшого зростанням доходів від мобільної передачі 
даних, голосового зв'язку та фіксованого зв'язку завдяки постійному розгортанню 4G, 
збільшенню трафіку та ціноутворення. Крім того, місцева валюта також продемонструвала 
поліпшення до долара США порівняно з аналогічним періодом минулого року", - 
зазначається у фінзвіті Veon. За перший квартал "Київстар" збільшив показник EBITDA на 
25,35% порівняно з аналогічним минулорічним періодом - до 4,04 млрд грн. Маржа EBITDА 
зросла на 5 процентних пунктів (п. п.) - до 67,9%. Доходи від послуг мобільного зв'язку 
збільшилися на 16,1% - до 5,53 млрд грн. Покриття мобільним інтернетом "Київстар" 
сягнуло 77%, а проникнення 4G мобільного зв'язку в мережі оператора - 30%. Середній 
дохід від абонента (ARPU) мобільного зв'язку зріс до 70,3 грн, або на 17,43%, споживання 
голосових послуг (MoU) - на 3%, до 603 хвилин. Кількість абонентів мобільного зв'язку 
"Київстар" у січні-березні скоротилася на 1,23% - до 26 млн. "Зниження відбулося внаслідок 
демографічних тенденцій в Україні та скорочення кількості користувачів мульти-SIM. 
Кількість наших клієнтів мобільної передачі даних в Україні збільшилася на 10% у річному 
вимірі, переважно через збільшення проникнення користувачів 4G/LTE", - наголошується у 
звіті Veon. Доходи фіксованого зв'язку збільшилися на 16,86% - до 384 млн грн, показник 
ARPU "Домашнього інтернету" збільшився на 7,63% до 81 грн. Кількість абонентів 
фіксованого інтернету збільшилася на 9,99% до позначки в 1 млн користувачів. … 

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

 
Компания "Интертелеком" готовится выплатить  

средства за получение 4G-лицензии 
10.05.2020 

Оператор CDMA-связи компания "Интертелеком" готовится выплатить 
средства за получение 4G-лицензии в июне 2020 г., заявил заместитель 
генерального директора "Интертелекома" Алексей Хахлюк.  

Как отмечают в компании, введение карантинных мероприятий, связанных с 
пандемией COVID-19, помешало инвесторам оператора приехать в Украину и выполнить 
необходимые процедуры для утверждения необходимых объемов финансирования. В то же 
время Торгово-промышленная палата Украины официально признала эти обстоятельства 
как форс-мажор, о чем свидетельствует соответствующий сертификат, полученный 
компанией 31 марта. "Все это время "Интертелеком" вел переговоры с внешними 
инвесторами о получении дополнительного финансирования, которое позволило бы 
компании выполнить все обязательства перед государством и начать предоставлять 
населению услуги мобильной связи и доступа к интернету посредством 4G. Результаты 
длительных переговоров были оформлены соответствующим договором финансирования, 
который уже зарегистрирован в Нацбанке и указывают на возможность полной уплаты 
средств за 4G-лицензию июне", - заявил Хахлюк. По его словам, Нацкомиссия, 
осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, подтвердила, что 
после внесения "Интертелекомом" оплаты за выдачу LTE лицензий в полном объеме 
осуществит выдачу оператору LTE лицензий на ранее согласованных условиях. Это 
позволит "Интертелекому" начать переход с устаревшей и уже неперспективной 
технологии CDMA на современную радиотехнологию 4G одновременно с развертыванием в 
диапазоне 900 МГц сетей трех крупных операторов мобильной связи, действие лицензий 
которых начинается с 1 июля текущего года. Хахлюк также отметил, что "Интертелеком" 
добровольно отказался от частот 9,10,11,14,15 CDMA-каналов в соответствии с 
рекомендациями НКРСИ от 28 мая 2020 для обеспечения реализации прав "Большой 
тройки" мобильных операторов на пользование радиочастотным ресурсом Украины в 
соответствии с полученными лицензиями. В "Интертелекоме" также обеспокоены тем, что 
вопрос высвобождения РЧР в полосе 791-801 МГц (используется цифровым эфирным 
телевидением DVB-T2 и спецпользователями) до сих пор не решен, что делает 
невозможным эффективное использование этого РЧР "Интертелекомом". "И здесь нам 
очень необходима поддержка государства для скорейшего высвобождения этого ресурса 
для запуска LTE "Интертелекомом". Мы уже связались с Офисом президента по этому 
вопросу", - отметил Хахлюк. Он также заявил, что оператор добросовестно выполняет все 
свои обязательства относительно проведения рефарминга радиочастот. "Первый этап 
рефарминга был завершен вовремя. По состоянию на 7 мая работы по рефармингу во 
включенных во второй этап областях выполнены на 43%. Мы планируем полностью 
завершить второй этап рефарминга до 20 мая. Все последующие этапы плана по 
рефармингу РЧР Украины "Интертелеком" будет выполнять в соответствии с 
предварительно согласованным Сторонами графиком", - подчеркнул Хахлюк. Как 
сообщалось, 1 апреля НКРСИ решила отозвать лицензию "Интертелекома" на 4G-связь из-за 
отсутствия оплаты, после чего оператор обратился в суд с просьбой признать указанное 
решение комиссии незаконным. Впоследствии, Окружной административный суд Киева 
принял решение отказать в удовлетворении ходатайства НКРСИ об отмене мер 
обеспечения иска "Интертелекома", оставив в силе решение суда от 6 апреля о 
приостановлении действия решений НКРСИ об аннулировании лицензий оператора. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/19/660707/
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http://www.fixygen.ua/news/20200430/vfu-funding-vykupilo.html
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В Украине запустят платформу для жалоб  
на финансовые сервисы 

25.04.2020 

В Украине появится «ФинСкарга», национальная платформа 
медиации для работы с жалобами потребителей финансовых услуг. Об 
этом заявила Украинская ассоциация финтеха (UAFIC). 

Согласно заявлению ассоциации, цель проекта – создание добровольного онлайн-
механизма урегулирования жалоб на финансовом рынке. Потребители самостоятельно 
смогут регистрироваться в этой системе жалобы. Затем претензии будут передаваться 
подключенным к системе финансовым учреждениям. Ответы будут отслеживаться и 
контролироваться до их урегулирования. Это будет первая в Украине независимая 
площадка, которая позволит физическим лицам решать споры с поставщиками 
финансовых услуг быстро, бесплатно и без обращения к регулятору или в суд. Проект 
USAID «Трансформация финансового сектора» провел исследование о финансовой 
грамотности украинцев. Оказалось, что 45% потребителей не знают, куда можно 
пожаловаться на банки или финкомпании. UAFIC пообещала запустить платформу в 
тестовом режиме в августе 2020 года, а официальный старт запланирован на начало 
октября этого года. Сервис будет доступен на любых устройствах при условии 
подключения к интернету. 

Читать полностью >>> 
По материалам 368.media 
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Уряд України підписав кредитну угоду зі Світовим банком  
на 150 мільйонів доларів соцпідтримки 

05.05.2020 

Представники Кабінету міністрів підписали кредитну угоду між 
Україною та Світовим банком для отримання додаткової фінансової 
допомоги на суму 150 мільйонів доларів 5 травня. 

Участь у церемонії підписання взяли міністерка соціальної політики Марина 
Лазебна, міністр фінансів Сергій Марченко та виконувач обов’зків директора Світового 
банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер. «Завдяки підписаній кредитній 
угоді Україна отримає, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств 
населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня 
соціального захисту найбільш вразливих категорій населення», – йдеться в заяві уряду. 
Кабінет міністрів очікує, що Україна може отримати 50 мільйонів доларів вже в травні – 
вони будуть спрямовані на підтримку населення в умовах карантину та підвищення 
розміру субсидії, а також встановлення умов для її отримання тими, хто втратив роботу 
через карантин. «Кошти, що надаються як додаткове фінансування для проєкту 
«Модернізація системи соціальної підтримки населення України», який впроваджується 
Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з 2014 року, будуть перераховуватися до 
Державного бюджету України за умови забезпечення урядом підвищення ефективності та 
адресності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових 
соціальних послуг та послуг з активації до працевлаштування для працездатних 
одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності», – повідомляє Кабмін. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами radiosvoboda.org 

 
НБУ та ЄБРР запустили інструмент підтримки  

бізнесу на 0,5 мільярда доларів 
07.05.2020 

Національний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку 
підписали договір про здійснення валютних операцій своп гривня/долар в 
обсязі до 500 мільйонів доларів. 

Операції своп з НБУ відкривають ЄБРР доступ до гривневого ресурсу, який буде 
використано для кредитування українських підприємств, що зазнали втрат від пандемії та 
карантинних обмежень. Зокрема, цей ресурс буде спрямовано на підтримку ліквідності, 
поповнення оборотних коштів та торгове фінансування таких компаній без нараження їх на 
валютний ризик. Водночас купівля валюти Національним банком у ЄБРР на умовах своп 
сприятиме зростанню міжнародних резервів України. "Це позитивно позначиться на 
настроях учасників фінансового ринку і підсилить спроможність Національного банку 
досягати своїх цілей з підтримання цінової стабільності", - йдеться у повідомленні НБУ. 
Договір з ЄБРР укладено на два роки з можливістю пролонгації. Мінімальна сума одного 
траншу в межах договору становить 25 млн дол, а мінімальний строк траншу – до 3 місяців 
з можливістю роловеру. Зазначається, що угода дасть змогу посилити макрофінансову 
стабільність в Україні під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а 
також збільшити підтримку реального сектору економіки. Перша операція своп 
Національного банку та ЄБРР відбудеться упродовж наступних кількох тижнів. 

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

 
Нова програма МВФ для України буде  

18-місячною, а не трирічною 
07.05.2020 

Україна і Міжнародний валютний фонд зараз ведуть переговори про 
18-місячну програму stand-by замість раніше узгодженої трирічної 
програми розширеного фінансування (EFF). 

"З огляду на безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових 
перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому 
стримуванні і стабілізації, переговори переключилися на 18-місячний stand-by, який може 
забезпечити підтримку платіжного балансу для посилення реакції влади", - сказав 
представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу. Фонд перебуває у тісному контакті з владою 
України щодо обговорення параметрів нового механізму фінансування, який допоміг би 
ефективно протидіяти пандемії в економіці і медицині. Райс уточнив, що допомогу, яка 
обговорюється постійною віртуальною місією, зручніше надати через програму stand-by, а 
не EFF. "Коли ситуація відновиться, фокус знову може зміститися на вирішення проблем 
довгострокових структурних реформ в Україні, щоб сприяти більш сильному і більш 
інклюзивному зростанню", - сказав представник Фонду. Відзначимо, МВФ  призначив главою 
місії в Україні Іванну Владкову-Голлар (Ivanna Vladkova Hollar) замість Рона ван Родена. 
Іванна Владкова-Голлар – громадянка Болгарії, має суттєвий досвід роботи в економіках, 
що розвиваються. Серед останніх її призначень – керівництво місій у Молдові та Північної 
Македонії. Вона змінила на цій посаді Рона ван Родена з 1 травня цього року. Нагадаємо, що 
попередня програма stand-by (SBA) для України була схвалена МВФ у грудні 2018 року. 
Україна отримала за нею єдиний транш у розмірі $1,4 млрд. У грудні 2019 року Україна і 
МВФ домовилися про кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $5,5 млрд.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами lb.ua 
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ФГВФО на рік продовжив процедуру ліквідації  
банку «Петрокоммерц-Україна» 

21.04.2020 

ФГВФО ухвалив рішення про продовження ліквідації банку 
«Петрокоммерц-Україна» до 21 квітня 2021 року включно для виконання всіх 
заходів, пов'язаних з цією процедурою. 

Згідно з повідомленням ФГВФО, відповідне рішення прийнято на підставі закону 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Цим же рішенням ФГВФО продовжив 
повноваження ліквідатора банку Олександра Тімоніна до 21 квітня. Нагадаємо: минулого 
року ФГВФО розповів про схеми спустошення банку «Петрокоммерц-Україна на 1 млрд грн. 
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року з розміром загальних активів 
(1,117 млрд грн) банк займав 92-е місце серед 158 банків, що діяли в країні банків. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
Проминвестбанк задекларировал чистую  

прибыль в размере 14,3 млн грн 
23.04.2020 

Проминвестбанк по итогам января-марта 2020 г. задекларировал 
чистую прибыль в размере 14,336 млн грн, тогда как за аналогичный 
период в 2019 г. его чистый убыток составил 294,299 млн грн. 

Согласно отчетности на сайте финучреждения, чистый убыток ПИБа за март 2020 
года составил 6,865 млн грн, что в 5,1 раза ниже, чем в феврале-2020 (35,123 млн грн) и в 
15,5 раза ниже, чем в марте-2019 (106,141 млн грн). В частности, расходы ПИБа на 
содержание основных средств в первом квартале увеличились на 7,1% к аналогичному 
периоду 2019 года – до 74,213 млн грн, а расходы на содержание персонала сократились в 
1,5 раза – до 59,224 млн грн. Вместе с тем комиссионный доход банка за январь-март 2020 
года составил 23,977 млн грн, а процентный – 559,7 млн грн, что соответственно в 2,4 раза 
и в 5,1 раза меньше, чем за соответствующий период годом ранее. Активы банка за первый 
квартал увеличились на 8,4% – до 7,695 млрд грн, в том числе в иностранной валюте на 
треть – до 7,555 млрд грн. В частности, кредиты, выданные субъектам хозяйствования, 
которые учитываются по амортизованной себестоимости, выросли на 12,1% – до 4,591 
млрд грн. Обязательства банка увеличились на 14,8% – до 4,525 млрд грн. Собственный 
капитал ПИБа с начала года увеличился на 14,336 млн грн – до 3,169 млрд грн, а уставный 
капитал банка остался неизменным – 50,919 млрд грн. ПАО "Проминвестбанк" было 
создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, ему принадлежит 
99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 
млрд. Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (36,932 
млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Акционер Альтбанка Олег Шуптар уменьшил  

долю пакета акций банка до 3,6% 
24.04.2020 

Акционер Альтбанка (Киев) Олег Шуптар 22 апреля уменьшил долю 
принадлежащего ему пакета акций банка с 6,151992% до 3,651992%. Об 
этом пишет fixygen.ua 

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, размер его 
доли в уставном капитале стал меньше порогового значения. В настоящее время 
основными акционерами Альтбанка также являются: Сергей Артюх (24,592346%), Андрей 
Дегода (24,592346%), Леонид Стольников (24,592346%) и Игорь Волох (20,070967%). По 
данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года Альтбанк по размеру общих активов 
занимал 52-е место (1,364 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Акционер "Банк3/4" принял решение о выплате  

дивидендов в размере 14,8 млн грн 
24.04.2020 

Акционер ПАО "Банк3/4" (Киев) 23 апреля принял решение о 
выплате дивидендов за 2019 год в размере 14,84 млн грн, что втрое ниже 
показателя за 2018 год (44,38 млрд грн). 

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, размер 
дивидендов на одну акцию составит 423,9 грн. Выплата дивидендов будет осуществляться 
в период 13 мая по 22 октября 2020 года, указал банк. Как сообщалось, Нацбанк Украины 
(НБУ) в начале апреля рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на 
выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 года с целью усиления 
финустойчивости банков и поддержания экономики в период "коронавирусного кризиса". 
Банк "3/4" основан в 2008 году. Его единственным акционером на начало января текущего 
года являлся Вадим Ищенко. Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру 
активов (956,29 млн грн) Банк 3/4 занимал 62-е место среди 75 украинских банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Полтава-банк решил выплатить  

дивиденды 
27.04.2020 

Полтава-банк решил выплатить 18 млн гривен дивидендов по 
простым акциям банка за 2019 год через депозитарную систему. Об этом 
говорится в сообщении банка, передает stockworld.com.ua  

Данное решение было принято акционерами банка на общем собрании 16 апреля и 
утверждено наблюдательным советом 23 апреля.   "Наблюдательный совет банка принял 
решение об установлении даты составления перечня лиц, имеющих право на получение 
дивидендов по простым акциями банка за 2019 год и определил срок их выплаты", - 
говорится в сообщении банка. Размер годовых дивидендов по простым акциями банка за 
2019 год, подлежащих выплате, составляет - 17,8 млн гривен, размер годовых дивидендов 
на одну простую акцию - 0,023506 гривен. Срок выплаты дивидендов по простым акциями 
банка с 1 октября по 15 октября 2020 года. Способ выплаты дивидендов по простым 
акциями банка - через депозитарную систему Украины. Порядок выплаты дивидендов - 
выплата всей суммы дивидендов в полном объеме всем лицам, имеющим право на 
получение дивидендов. 

Читать полностью >>> 
По материалам stockworld.com.ua 
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Акционеры Скай банка решили избрать независимым  
членом набсовета Светлану Виноградову 

28.04.2020 

Акционеры Скай банка приняли решение об избрании независимым 
членом наблюдательного совета финучреждения Светлану Виноградову, 
сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.  

Согласно ему, акционеры также переизбрали главу набсовета Арифа Бабаева 
(акционер) и членов – Романа Кишкинова (представитель акционера), Павла Афанасьева и 
Еркебулана Тулибергенова (оба – независимые директора). Как сообщается, с 2017 года по 
настоящее время Виноградова работает заместителем директора департамента 
операционной финдеятельности в АО "Укрпочта", в 2015-2016 годах она была начальником 
операционного департамента, членом правления Астра Банка, а в 2013-2015 годах – 
директором операционного департамента банка "Надра". Скай банк (ранее – Регион-банк) 
основан в 1991 году. По данным Нацбанка, на начало 2020 года его крупнейшим 
акционером являлся глава набсовета Ариф Бабаев (99,4409%). Согласно данным 
регулятора, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Скай банк занимал 67-е место 
(564,838 млн грн) среди 75 действовавших. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ФГВФЛ продлил полномочия ликвидатора VAB-банка  

Ильи Луньо до 11 мая 
28.04.2020 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) второй раз 
продлил полномочия ликвидатора VAB-банка (ВиЭйБи Банка, Киев) Ильи 
Луньо до 11 мая, сообщается на сайте фонда.  

Как пояснили в пресс-службе организации агентству "Интерфакс-Украина", 
полномочия ликвидатора продлены в связи с отсрочкой оформления сделок по продаже 
активов вследствие общегосударственных карантинных мероприятий. "Завершение этих 
процедур будет зависеть от продления или непродления карантинных мероприятий", – 
отметили в Фонде. Уточняется, что в настоящее время аукционы по продаже всех активов, 
находящихся на балансе VAB банка, завершены, ожидается только подписание договоров 
по их результатам. В пресс-службе ФГВФЛ добавили, что по состоянию на 1 апреля 2020 
года кредиторам банка было выплачено 4,05 млрд грн. В частности, после выплаты Фондом 
вкладчикам банка 6,7 млрд грн в пределах гарантированной суммы, остаток 
задолженности VAB банка перед организацией составил 5,68 млрд грн. Уточняется, что 
Нацбанку Украины (НБУ) как обеспеченному кредитору были погашены 2,5 млрд грн, в том 
числе за счет обращения взыскания на предмет залога. "Главной целью ФГВФЛ является 
получение максимального денежного потока для возврата средств кредиторам банков и 
государству. Поэтому в случае недостаточности средств по итогам реализации активов 
неплатежеспособного банка, согласно действующему закону о системе гарантирования 
вкладов физлиц (ч.5 ст.52) Фонд обращается с требованием о возмещении убытков к 
связанному с банком лицу, действия или бездействие которого нанесли ущерб кредиторам 
и (или) банку, либо к связанному лицу, получившему при этом имущественную выгоду", – 
указано в сообщении. В пресс-службе Фонда отметили, что в последние годы экс-владелец 
банков "Финансовая инициатива" и VAB, собственник агрохолдингов "Укрлендфарминг" и 
"Авангард" (группа ULF) Олег Бахматюк неоднократно обращался в организацию с 
предложениями о добровольном урегулировании задолженности перед ФГВФЛ и НБУ, в 
частности в октябре 2019 поступило предложение о погашении 8 млрд грн в течение семи 
лет в пользу последних. "Окончательного решения о приемлемости или неприемлемости 
этого предложения Фондом не принималось, поскольку это требует глубокого анализа 
альтернативных сценариев погашения задолженности и возможных денежных потоков, а 
также законодательного определения механизмов для осуществления погашения 
задолженности владельцами банков", – уточнили в ФГВФЛ. Как сообщалась в середине 
апреля со ссылкой на ULF, Бахматюк предложил НБУ и ФГВФЛ провести реструктуризацию 
долгов банков "Финансовая инициатива" и VAB, которая дала бы возможность получить 8 
млрд грн в течение следующих пяти лет. НБУ 20 марта 2015 г. принял решение об отзыве 
банковской лицензии и ликвидации VAB Банка. VAB Банк работал на финансовом рынке 
Украины с 1992 года. По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру 
активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн), среди 166 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Идея Банк получил чистую прибыль  

в 48,9 млн грн 
30.04.2020 

Чистая прибыль Идея Банка (Львов) по итогам января-марта 2020 
года составила 48,9 млн грн, что на 38,1% меньше, чем в 2019 году (79,113 
млн грн). Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно сообщению пресс-службы банка в четверг, чистый процентный доход за 
первый квартал вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 
423,8 млн грн. Активы банка за три месяца возросли на 1,9% – до 5,5 млрд грн, в том числе 
кредитный портфель – на 1,7%, до 4,2 млрд грн. Средства клиентов в банке увеличились на 
1,1% – до 4,24 млрд грн. Собственный капитал банка сократился на 18,46% – до 755,8 млн 
грн, а уставный сохранился на уровне 298,74 млн грн. Адекватность регулятивного 
капитала составила 17,19% (при нормативном значении не менее 10%). Уставный капитал 
банка сохранился на уровне 298,74 млн грн. Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 
году. Единственным его акционером на 1 января 2020 года являлась финансовая группа 
Getin Holding S.A.(Польша). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по 
размеру общих активов (7,879 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 75 
действующих банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Банк Порошенко сократил квартальную 

прибыль в 9 раз 
30.04.2020 

АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) по итогам 
января-марта 2020 года задекларировал 1,85 млн грн чистой прибыли, что в 
8,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (15,85 млн грн). 

Чистая прибыль банка за март 2020 года составила 743,81 тыс. грн. Чистый 
процентный доход банка за первый квартал 2020 года к прошлогоднему показателю вырос 
на 7,1% – до 34,66 млн грн, тогда как чистые комиссионные доходы уменьшились на 12,8% 
– до 18,34 млн грн, а отчисления на формирование резервов увеличились в 2,7 раза – до 
111,323 млн грн. За три месяца 2020 года активы МИБ увеличились в 1,4 раза – до 4 млрд 
грн, а обязательства – в полтора раза, до 3,6 млрд грн. Собственный капитал с начала года 
вырос на 1,85 тыс. грн – до 407,33 млн грн, уставный капитал остался неизменным (333,6 
млн грн). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года 
крупнейшими акционерами МИБ являлись пятый президент Украины Петр Порошенко 
(50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также 
Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%. По данным Нацбанка, по размеру общих 
активов на 1 января 2020 года МИБ занимал 30 место среди 75 действовавших банков. 

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

 

Альфа-Банк сократил квартальную 
прибыль в 2 раза 

30.04.2020 

Альфа-Банк по итогам января-марта 2020 года задекларировал 295 
млн грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 
2019 года (526,92 млн грн).  

За марти 2020 года "Альфа-Банк" задекларировал чистый убыток в размере 6,59 млн 
грн, тогда как годом ранее его чистая прибыль составила 175,66 млн грн. Сокращение 
объема прибыли в первом квартале текущего года к тому же периоду 2019 г. обусловлено 
увеличением отчислений на формирование резервов в 6,1 раза (до 1,16 млрд грн), а также 
ростом комиссионных расходов – в 1,8 раза (до 268,55 млн грн), общих административных 
расходов – в 1,5 раза (до 1,32 млрд грн) и процентных расходов – на 5,8% (до 1,07 мрлд 
грн).Вместе с тем падение показателя сдерживал рост чистых процентных доходов банка 
на 21,1% – до 2,45 млрд грн и чистых комиссионных доходов – почти на треть, до 1,05 млрд 
грн. За январь-март 2020 года активы "Альфа-Банка" увеличились на 12% – до 80,2 млрд 
грн, а обязательства – на 12,8%, до 71,56 млрд грн. Собственный капитал с начала года 
вырос на 448,93 млн грн – до 8,65 млрд грн, уставный капитал остался неизменным (28,73 
млрд грн). По данным НБУ, на начало года крупнейшими акционерами "Альфа-Банка" 
опосредованно являлись Михаил Фридман (31,483767%), Герман Хан (20,085856%), 
Алексей Кузьмичев (15,638704%), Петр Авен (11,881235%) и UniCredit S.p.A. (Италия, 
9,484448%). Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов 
"Альфа-Банк" занимал 6 место среди 75 действовавших банков. 

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

 
Чистая прибыль Креди Агриколь Банка  

составила 315,9 млн грн 
04.05.2020 

Чистая прибыль Креди Агриколь Банка (Киев) по итогам января-
марта 2020 года составила 315,95 млн грн, что на 30,47% меньше, чем за 
аналогичный период 2019 года (454,45 млн грн).  

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый процентный доход за 
первый квартал 2020 года составил 610,87 млн грн, что на 0,9% больше, чем за первый 
квартал в прошлом году. Активы банка по итогам января-марта увеличились на 27,9% – до 
43,17 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 13%, до 26,24 млрд грн. Обязательства 
банка с начала текущего года выросли на 25% до 37,69 млрд грн. Собственный капитал 
банка в январе-марте вырос на 6,1% - до 5,47 млрд грн. Уставный капитал сохранился на 
уровне 1,223 млрд грн. Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. 
Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция). Согласно данным 
Нацбанка Украины Креди Агриколь Банк на 1 января 2020 года по размеру общих активов 
занимал 11-е место (37,244 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Дочерний банк немецкого ProCredit Holding увеличил  

прибыль до 700 миллионов 
04.05.2020 

Согласно готовому отчету банка, чистая прибыль АО "ПроКредит 
Банк" по итогам 2019 года составила 696,22 млн грн, что на 5,1% больше, 
чем в 2018 году (662,46 млн грн). 

Чистый процентный доход за 2019 год увеличился на 22,1% по сравнению с 2018 
годом – до 1,32 млрд грн. В то же время комиссионный доход банка снизился на 5% – до 
183,67 млн грн. Активы банка за год выросли на 13,7% – до 23,88 млрд грн, в том числе 
кредиты и авансы клиентам сократились на 2,4% – до 16,12 млрд грн, а денежные средства 
и их эквиваленты увеличились в 1,6 раза – до 6,79 млрд грн. Обязательства банка за 
указанный период выросли на 10,7% – до 19,94 млрд грн, в частности, средства клиентов в 
банке – на 21,7%, до 14,54 млрд грн. Собственный капитал "ПроКредит Банка" за 2019 год 
увеличился на треть – до 3,94 млрд грн Уставный капитал с учетом незарегистрированной 
части в размере 261,82 тыс. грн увеличился на 10,4% – до 1,57 млрд грн. "ПроКредит Банк" 
(ранее – "Микрофинансовый банк") основан в 2001 году. Единственным его акционером на 
начало 2020 года являлся немецкий ProCredit Holding (100% акций). Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов "ПроКредит Банк" 
занимал 15 место среди 75 действовавших в стране банков. 

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

 
Банк "Сич" обновил состав наблюдательного  

совета 
04.05.2020 

Наблюдательный совет банка "Сич" назначил членами наблюдательного 
совета финучреждения Максима Игнатьева, Александра Зинкевича, Андрея 
Деревянко, Наталью Пономарчук и Александра Носова.  

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение 
акционеры приняли в ходе общего собрания 28 апреля. Им же они продлили полномочия 
главы набсовета Валерия Раздорожного и члена НС Олега Баланды (оба – акционеры). 
Вместе с тем банк прекратил полномочия членов набсовета Андрея Мельника (акционер), 
Алана Джонсона, Кристиана Бьорнера и Кристофера Траунига (все - независимые 
директора). Как сообщил банк, Игнатьев на протяжении последних пяти лет работал 
советником главы правления финучреждения, Зинкевич – консультантом депутата 
Верховной Рады, а Деревянко – начальником отделов банка "Богуслав" и начальником 
управления сети Инвестбанка. Пономарчук за последние пять лет работала директором 
департамента продаж продуктов бизнеса в Сбербанке и начальником отделений в 
Украинском строительно-инвестиционном банке, а также в банках "Финансовая 
инициатива" и "Форвард". Носов с 2014 года работал замначальника Северной Дирекции 
управления регионального развития, позже – директором в ФК "Глобал Трейд". Банк "Сич" 
основан в 2011 году. Акционеры банка на общем собрании 27 ноября 2019 года приняли 
решение о его переименовании на Пауэр Банк. По состоянию на 1 января 2020 года 
акционерами банка являлись Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), 
Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%). В октябре 2019 года НБУ признал 
фактическим контролирующим банк "Сич" экс-главу правления Родовид Банка Горбуненко. 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк 
"Сич" занимал 39-е место (2,115 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
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Чистая прибыль "Банк Восток"  
составила 42,7 млн грн 

05.05.2020 

Чистая прибыль ПАО "Банк Восток" (Днепр) по итогам января-марта 
2020 года составила 42,68 млн грн, что на 82,7% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года (23,36 млн грн). 

Чистый процентный доход за первый квартал составил 167,57 млн грн, что на 17% 
больше, чем за первый квартал прошлого года. Активы банка за отчетный период 
увеличились на 12,25% – до 12 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 7,9%, до 7,04 
млрд грн. Обязательства выросли на 13% - до 11,08 млрд грн, в том числе депозиты 
клиентов – на 15,28%, до 2,88 млрд грн. Собственный капитал вырос на 4% - до 920,77 млн 
грн. Уставный капитал сохранился на уровне 639,1 млн грн. "Банк Восток" основан в 2002 
году. По информации на его сайте, банк принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры 
которой – владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим 
Мороховские. По данным центробанка, по размеру общих активов на 1 января 2020 года 
"Восток" занимал 21-е место (11 млрд грн) среди 75 действовавших банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Чистая прибыль УкрСиббанка  

составила 2,6 млрд грн 
05.05.2020 

Чистая прибыль УкрСиббанка (Киев) по итогам 2019 года составила 
2,58 млрд грн, что на 3% меньше, чем за 2018 год (2,66 млрд грн), 
сообщается в годовом отчете финучреждения.  

Согласно ему, чистая прибыль банка за четвертый квартал 2019 года сократилась на 
треть к аналогичному показателю в 2018 году и составила 507,42 млн грн. Чистый 
процентный доход УкрСиббанка за 2019 год по сравнению с соответствующим годом ранее 
вырос на 8,4% – до 4,21 млрд грн, вместе с тем расходы на формирование резервов под 
ожидаемые кредитные убытки составили 153,29 млн грн, тогда как в 2018 году банк 
наоборот получил дополнительно 121,28 млн грн. Активы банка за прошлый год 
увеличились на 2% – до 53,20 млрд грн, в частности, кредиты и задолженность клиентов 
снизились на 18,2% – до 21,37 млрд грн, а объем ценных бумаг и инвестиций в 
ассоциированные и дочерние предприятия возрос в 5,3 раза – до 13,33 млрд грн. 
Обязательства УкрСиббанка за указанный период увеличились на 2,5% – до 46,42 млрд грн, 
в том числе объем средств клиентов в банке – на 10,5%, до 45,42 млрд грн. Собственный 
капитал УкрСиббанка за 2019 год увеличился на 53,58 млн грн – до 6,78 млрд грн, а размер 
его уставного капитала остался неизменным – 5,07 млрд грн.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Чистая прибыль ТАСкомбанка  

составила 459,1 млн грн 
05.05.2020 

Чистая прибыль ТАСкомбанка по итогам 2019 года составила 459,1 
млн грн, что на 14,2% больше, чем за 2018 год (402,03 млн грн), сообщается 
в годовой отчетности финучреждения.  

За четвертый квартал 2019 года ТАСкомбанк увеличил чистую прибыль на 3,4% – до 
131,64 млн грн по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Чистый процентный 
доход банка за 2019 год составил 1,24 млрд грн, а чистый комиссионный– 463,17 млн грн, 
что соответственно на 17,9% и в 1,4 раза больше, чем за 2018 год. Активы ТАСкомбанка за 
прошлый год увеличились на 8,5% – до 19,21 млрд грн, в частности, кредиты и 
задолженность клиентов сократилась на 4,5% – до 12,38 млрд грн, а денежные средства в 
банке выросли в полтора раза – до 5,49 млрд грн. Обязательства банка за аналогичный 
период выросли на 6,7% – до 16,63 млрд грн, в том числе объем средств клиентов в банке – 
на 6,6%, до 14,67 млрд грн. Собственный капитал ТАСкомбанка за 2019 год увеличился на 
21,6% – до 2,58 млрд грн, а его уставный капитал остался на уровне 1,15 млрд грн. По 
данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем ТАСкомбанка являлся Сергей 
Тигипко (99,93% акций). Согласно данным НБУ, на 1 января 2020 г. ТАСкомбанк по размеру 
общих активов занимал 17-е место (19,978 млрд грн) среди 75 действующих банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Чистая прибыль ОТП Банка  
составила 426 млн грн 

05.05.2020 

Чистая прибыль ОТП Банка (Киев) по итогам января-марта 2020 года 
составила 425,98 млн грн, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 
2019 года (780,81 млн грн). 

Согласно ей, чистый процентный доход банка за первый квартал 2020 года к 
январю-марту годом ранее вырос на 5,2% – до 951 млн грн, тогда как чистая непроцентная 
прибыль сократилась на 29,4% – до 253 млн грн, а расходы на формирование резервов под 
ожидаемые кредитные убытки выросли в 6,2 раза – до 187,11 млн грн. Активы банка 
увеличились на 9,6% – до 49,08 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 1,9%, до 25,78 
млрд грн и средства в банке – в 2,2 раза, до 9,29 млрд грн. Обязательства ОТП Банка 
выросли на 10,5% – до 40,88 млрд грн, в частности средства на счетах клиентов в 
финучреждении – на 11,3%, до 39,4 млрд грн. Собственный капитал банка за І квартал 
текущего года увеличился на 5,5% – до 8,2 млрд грн, а размер его уставного капитала 
остался неизменным – 6,19 млрд грн. ОТП Банк выступает флагманом банковской группы 
ОТП, зарегистрированной НБУ, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и 
ООО "ОТП Лизинг". Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру 
общих активов ОТП Банк занимал 10-е место среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

СБУ обнаружила растрату 5 миллионов при  
ликвидации банка сына Щербаня 

08.05.2020 

СБУ разоблачила бывшего уполномоченного от ФГВФЛ на растрате 
миллионов гривен банка "АКБ "Капитал", который находился в стадии 
ликвидации. 

В частности, правоохранители установили, что чиновник имел полную информацию 
о задолженности кредиторов перед банком. Однако в "отдельных" случаях он в документах 
ее не отражал. "Из-за действий чиновника по ряду объектов залогового имущества были 
незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение. Это привело к фактической потере 
этих активов для банка. Государству в лице Фонда гарантирования вкладов, был нанесен 
ущерб на сумму свыше 5 млн грн", – сказано в сообщении. 7 марта бывшему 
уполномоченному Фонда гарантирования вкладов сообщено о подозрении в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Решается вопрос об 
избрании меры пресечения. В свою очередь в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов 
заявили, что факты злоупотреблений были обнаружены еще в 2017 году. Тогда же Фонд 
собрал и передал в правоохранительные органы соответствующие материалы. Напомним, 
ПАО "АКБ "Капитал" был отнесено НБУ к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 
года, а 29 октября 2015 года – принято решение о ликвидации этого банка. … 

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

Ярославский викуповує у Пінчука 100%  
Банку Кредит Дніпро 

12.05.2020 

Бізнесмен Олександр Ярославський офіційно оголосив про намір 
придбати 100% акцій АТ «Банк Кредит Дніпро». Про це повідомляє служба 
новин порталу finclub.net 

«Я, Ярославський Олександр Владиленович не маю і не володію жодною акцією 
приватного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» та маю намір придбати акції в 
кількості 3 586 561 499 простих акцій, що становить 100% від статутного капіталу 
товариства і номінальна вартість яких становить 3 млрд 586 млн 561 тис. 499 грн 
(номінальна вартість однієї акції - 1 грн)», - йдеться у офіційному оголошенні бізнесмена, 
повідомляє FinClub. В повідомлені зазначено, що Олександр Ярославський викуповує 100% 
акцій банку в компанії Brancroft Enterprises Ltd., кінцевим бенефіціарним власником 
(контролером) якої є Віктор Пінчук. Нагадаємо, Антимонопольний комітет в квітні 
дозволив ексспіввласнику Укрсиббанку, бізнесмену Олександру Ярославському придбати 
понад 50% акцій Банку Кредит Дніпро, що належить Віктору Пінчуку. В лютому Банк 
Кредит Дніпро збільшив статутний капітал на 866,6 млн грн - до 3,6 млрд грн. Бізнесмен, 
власник групи DCH Олександр Ярославський на початку року повідомив в Національний 
банк про своє бажання купити Банк Кредит Дніпро у Віктора Пінчука. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finclub.net 

 
НБУ может наказать "Сбербанк" за смену  

владельца без разрешения 
12.05.2020 

Смена собственника существенного участия дочернего банка 
"Сбербанка России" в Украине – АО "Сбербанк" вопреки требованиям закона 
состоялась без согласования с украинским регулятором. 

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), 23 апреля 
регулятору стало известно о продаже Центральным банком РФ 50%+1 акций "Сбербанка 
России" Министерству финансов РФ. Нацбанк констатирует, что таким образом у АО 
"Сбербанк" изменился конечный владелец, что произошло без получения 
соответствующего разрешения НБУ. Так, в нарушение требований законодательства новый 
конечный владелец: не сообщил Национальному банку за 3 месяца до приобретения 
существенного участия в АО "Сбербанк" о намерении такого приобретения; не согласовал с 
Национальным банком приобретение существенного участия в банке; не подал в 
Национальный банк копию договора (сделки), на основании которого состоялся переход 
права собственности на акции. В связи с этим Национальный банк направил запрос 
Министерству финансов РФ и "Сбербанку России" с требованием предоставить объяснения 
и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения 
украинского закона. "Национальный банк предоставит правовую оценку и рассмотрит 
вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки", – 
подчеркивается в сообщении. По данным на сайте российского центробанка, Банк России 
завершил передачу акций российского "Сбербанка" правительству РФ 30 апреля. По 
данным российских СМИ, правительство РФ приобрело 9 апреля пакет акций "Сбербанка" у 
ЦБ РФ за 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд руб. меньше, чем планировалось изначально. 
"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 
2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России". 

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

 
Фонд гарантирования вкладов ликвидировал  

банк Януковича 
13.05.2020 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 мая 2020 года 
завершил ликвидацию ПАО “Укрбизнесбанк”. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из 
сообщения пресы-служба Фонда гарантирования. 

“Согласно статье 53 Закона Украины “О системе гарантирования вкладов 
физических лиц” (далее – Закон) 8 мая 2020 года внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и 
общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО 
“Укрбизнесбанк” как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается 
завершенной, а банк ликвидированным”, – говорится в сообщении. В соответствии со 
статьей 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны из-за 
недостаточности имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда 
гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО “Укрбизнесбанк” 
прекращены. “Укрбизнесбанка” входил в сферу интересов Александра Януковича, в свое 
время им руководил Сергей Арбузов. 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

 
Райффайзен Банк Аваль може передати в заставу  

для НБУ активи на 17 млрд грн 
15.05.2020 

За даними Райффайзен Банку Аваль, 6 травня він уклав з НБУ 
додатковий договір до Генерального кредитного договору від 30.11.2018. 
Про це повідомляє портал finbalance.com.ua 

Наглядова рада Райффайзен Банку Аваль 25 березня вирішила встановити 
максимально можливий розмір зобов`язань за кредитним договором з НБУ з урахуванням 
вартості пулу активів (майна) на загальну суму 17 млрд грн, що складає менше 25% 
вартості активів банку за даними останньої річної фінансової звітності (на 01.01.2019 - 73,3 
млрд грн). “Станом на 15 травня 2020 року в рамках Додаткового договору від 06.05.2020 
значних правочинів вчинено не було”, - зауважує Райффайзен Банк Аваль. Водночас НБУ 
повідомляв, що 8 травня він ухвалив рішення про надання Райффайзен Банку Аваль 400 
млн грн рефінансування на термін понад 30 днів. Нагадаємо, в квітні НБУ запровадив 
інструмент довгострокового рефінансування на термін він 1 до 5 років, а також збільшив 
строковість основних операцій з регулювання ліквідності банків, а саме операцій з надання 
кредитів рефінансування на щотижневих тендерах з 30 до 90 днів. Також регулятор 
розширив перелік прийнятної застави для залучення банками таких кредитів 
рефінансування. Зокрема, до заставного пулу можуть бути включені корпоративні облігації, 
випущені під державні гарантії, та муніципальні облігації. Ці ж папери можна буде 
використовувати для здійснення операцій репо з Нацбанком. В обидвох випадках рішення 
щодо включення цих активів у заставний пул чи прийняття як предмета репо буде 
ухвалюватися окремим рішенням правління НБУ після проведення аналізу активів, 
зауважував регулятор. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Фонд гарантирования ликвидировал банк "Юнисон"  
беглого экс-министра Клименко 

15.05.2020 

В Единый государственный реестр внесена запись о прекращения 
ПАО "Банк "Юнисон" как юридического лица, следовательно, ликвидация 
банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным. 

"Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам 
ПАО "Банк "Юрисон" звершены. В рамках выплаты гарантированного возмещения 
вкладчиками получено 118,5 млн грн, что составляет 99,6% от общей гарантированной 
суммы", – отмечается в сообщении. В феврале Фонд гарантирования вкладов физических 
лиц завершил удовлетворение акцептованных требований кредиторов ПАО "Банк 
"Юнисон" и предложил бывшим акционерам банка забрать оставшееся имущество. Так, 
после удовлетворения требований всех кредиторов банка "Юнисон" осталось: 408 
кредитов, по которым есть задолженность, дебиторская задолженность, 98 единиц 
компьютерной техники, 15 транспортных средств, мебель, инвентарь, бланки векселей и 
чековых книжек. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда 
гарантирования вкладов и физических лиц 18 июня 2018 года принял решение об отзыве 
банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон". Ранее Фонд гарантирования 
неоднократно заявлял, что бывшие владельцы неплатежеспособного ПАО "Банк "Юнисон" с 
помощью незаконных решений судов пытаются предотвратить ликвидацию банка и 
вернуть контроль над ним. Судебные споры в этом отношении длились 3 года. В итоге 
Шестой апелляционный административный суд 1 октября 2019 года удовлетворил жалобу 
Национального банка и подтвердил законность ликвидации банка. Изначально правление 
Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Банк "Юнисон" к 
категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачной структуры 
собственности. По данным СМИ, фактическим собственником банка является Александр 
Клименко - министр доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, который также 
неформально владеет медиа холдингом "Вести" и сейчас находится в России. По данным 
НБУ на 1 октября 2015 года по общему объему активов (825,89 млн грн) банк "Юнисон" 
занимал 71 место среди 123 работающих украинских банков. 

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

 
Банк Тигипко увеличил  

прибыль на 42% 
18.05.2020 

Чистая прибыль АО "Универсал Банк" (Киев) по итогам января-марта 
2020 года составила 164,65 млн грн, что на 41,8% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года (116,08 млн грн). 

Чистый процентный доход за первый квартал составил 502,87 млн грн, что в 2,6 раза 
больше, чем за первый квартал прошлого года. Активы банка за отчетный период 
увеличились на 14,9% – до 20,46 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 21,1%, до 
11,8 млрд грн. Обязательства выросли на 15,7% - до 18,61 млрд грн, в том числе депозиты 
клиентов – на 23,5%, до 17,7 млрд грн. Собственный капитал вырос на 8,5% - до 1,85 млрд 
грн. Уставный капитал остался на уровне 3,1 млрд 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 января 2020 года по размеру общих активов Универсал Банк 
занимал 16-е место (20,103 млрд грн) среди 75 действовавших. 

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

 
Чистая прибыль Ощадбанка  

составила 2,6 млрд грн 
18.05.2020 

Чистая прибыль государственного Ощадбанка (Киев) по итогам 
января-марта 2020 года составила 2,63 млрд грн, что в 37,4 раза выше этого 
показателя за аналогичный период 2019 года (70,26 млн грн). 

Согласно им и сообщению пресс-службы банка, прибыль Ощадбанка за март 
составила 1,54 млрд грн (17,78 млн грн – в 2019 году), за апрель – около 670 млн грн (19,98 
млн грн). В первом квартале этого года прибыль банка от переоценки и операций купли-
продажи составила 2,86 млрд грн, что в 65,8 раза больше, чем за январь-март 2019 года 
(43,47 млн грн). Вместе с тем за три месяца 2020 года чистый процентный доход банка 
сократился на 1,6% – до 1,48 млрд грн к показателю за аналогичный период 2019 года, а 
общие административные расходы увеличились в 1,8 раза – до 2,31 млрд грн. Активы 
Ощадбанка за первый квартал выросли на 3,8% – до 437,01 млрд грн, пассивы – на 3,5%, до 
415,86 млрд грн. Собственный капитал финучреждения за этот период увеличился на 
10,2% – до 21,146 млрд грн. Уставный капитал остался неизменным на уровне 49,47 млрд 
грн. Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является 
государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих 
активов Ощадбанк занимал второе место среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Чистый убыток Укрэксимбанка 

составил 2 млрд грн 
18.05.2020 

Чистый убыток Укрэксимбанка (Киев) по итогам января-марта 2020 г. 
составил 2,07 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 г. банк 
задекларировал 395,32 млн грн прибыли. 

Согласно ей, чистый процентный доход банка за первый квартал составил 325,99 
млн грн, что на 9,7% больше, чем за первый квартал прошлого года, а чистая прибыль от 
инвестиций в ценные бумаги возросла в 40,6 раза – до 2,44 млрд грн. Вместе с тем, на 
курсовых разницах банк потерял 4,3 млрд грн, в то время как за аналогичный период 2019 
года заработал 407,74 млн грн. Активы банка за отчетный период увеличились на 6,9% – до 
150 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 7,9%, до 57,5 млрд грн. Обязательства 
выросли на 10,8% - до 145,58 млрд грн, в том числе депозиты клиентов – на 12,2%, до 86,54 
млрд грн. Собственный капитал сократился в два раза - до 4,5 млрд грн. Уставный капитал 
сохранился на уровне 38,73 млрд грн. Государственный Укрэксимбанк рассматривает 
сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка с их заменой на более дешевые и долгосрочные 
ресурсы, сообщил председатель правления финучрждения Евгений Мецгер. "Как один из 
рабочих сценариев рассматривается выкуп наших еврооблигаций с рынка, ставка по 
которым составляет до 10% в долларах, и замещение их более дешевыми и долгосрочными 
ресурсами от МФО", – сказал он в интервью изданию "Украинский капитал". Кроме того, 
Мецгер сообщил, что банк ведет диалог о докапитализации с Министерством финансов как 
представителем собственника и с Национальным банком (НБУ). Укрэксимбанк создан в 
1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка 
Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) Укрэксимбанк 
занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Страховая компания "ТАС" направит на  
дивиденды почти 50 млн грн 

26.04.2020 

Страховая компания "ТАС" (Киев) планирует по направить на выплату 
дивидендов 40,8 млн грн нераспределенной прибыли по итогам работы за 
2018 год и 7,8 млн грн за 2016 год. 

 Ранее сообщалось, что акционеры СК "ТАС" на собрании 24 апреля планировали 
рассмотреть вопрос о по направлению на выплату дивидендов 31,815 млн грн по итогам 
работы за 2019 год. Как сообщалось, компания по итогам 2017 года направила на выплату 
дивидендов 44,7 млн грн, 2016-го - 16,845 млн грн, а 2015-го - 10 млн грн. Конечным 
бенефициаром СК "ТАС" выступает экс-вице-премьер Сергей Тигипко, учредитель группы 
"ТАС", в которую входят обе страховые компании. ЧАО "Страховая компания "ТАС" работает 
на украинском рынке с 2000 года. Специализируется на страховании жизни. Уставный 
капитал страховщика составляет 93,322 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
СК "Граве Украина" увеличит уставный  

капитал на 76,7% 
12.05.2020 

ЧАО "Страховая компания "Граве Украина" (Киев) увеличит уставный 
капитал на 76,69% - до 92,156 млн грн путем дополнительной эмиссии 
акций на сумму 40 млн грн, сообщил страховик. 

Такое решение было принято акционерами компании на собрании 12 мая. Согласно 
сообщению, в результате допэмиссии планируется реализовать 4 млн акций по цене 10,85 
грн за акцию. Отмечается также, что все средства, полученные обществом в результате 
частного размещения акций, будут использованы на повышение его платежеспособности и 
выполнение обязательств перед клиентами по заключенным договорам страхования. Как 
сообщалось, в апреле 2020 года СК "Граве Украина" сообщила об увеличении уставного 
капитала до 52,156 млн грн путем допэмиссии акций на сумму 11,025 млн грн. СК "Граве 
Украина" (до 10 апреля 2008 года - СК "ИНПРО") стала членом австрийского финансового 
концерна GRAWE (Grazer Wechselseitige Versicherung AG) и была переименована в ЧАО 
"Страховая компания "Граве Украина". Региональная сеть компании насчитывает около 23 
центров обслуживания клиентов по всей Украине. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 І РИНОК, ЗОКРЕМА 

Страховщики Украины прогнозируют в 2020 г.  
сокращение объема бизнеса на 20-30% 

21.04.2020 

Страховой рынок Украины в текущем году может сократить объемы 
премий на 20-30% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса 
и сложившейся экономической ситуации. 

"Мы сделали три сценария: от оптимистического до пессимистического. Все три 
сценария предусматривают отклонение от запланированных планов продаж. В случае 
оптимистического сценария мы (и, возможно, весь рынок) выйдем на цифры прошлого 
года в продажах (+/- 5%); средний сценарии предусматривает падение на 15% по 
сравнению с прошлым годом; пессимистический сценарий может означать для рынка 
падение от 30% и выше по сравнению с прошлым годом. Мы настроены оптимистично", - 
сообщил заместитель главы правления СК ARX (ранее - "АХА Страхование") Вячеслав 
Гавриленко. Прогноз о снижении объемов рынка на 20-30% сделали и в страховых 
компаниях "Гардиан" и "Евроинс Украина". При этом, по мнению "Евроинс Украина", кризис 
продолжится еще и в 2021 году. В то же время в Страховой группе "ТАС" считают", что 
страховой рынок после карантина должен восстановиться за пару месяцев. Помешать 
этому могут два фактора: резкий скачок доллара или существенные проблемы с доходами 
населения, обусловленные длительным карантином и тем, что многие были вынуждены 
уйти в отпуск за свой счет. "Если же серьезных потрясений не будет, мы не видим 
оснований, чтобы не справиться с теми заданиями, которые поставили перед собой на 
текущий год. Мы как компания, ориентирующаяся на розничные продажи, не так сильно 
зависим от корпоративного сектора, который наиболее пострадает в кризис. Поэтому на 
данный момент не вижу необходимости вносить какие-то существенные коррективы в 
наши планы, а там время покажет", - отметил глава правления СГ "ТАС" Павел Царук. По 
мнению СК "УНИКА", все зависит от продолжительности карантина и изменений режима 
карантина. При ослаблении карантина с конца апреля и планомерном выходе из него в 
течение мая, влияние будет, но значительного падения, возможно, будет избежать. 
Большинство стабильных и капитализированных страховщиков с этими вызовами должны 
справиться. Поэтому сейчас клиенты должны уделять все пристальное внимание 
надежности, стабильности и финансовой состоятельности страховщика, отметили в 
компании. Отвечая на вопрос о том, что компании намерены делать для того, чтобы 
минимизировать возможные потери в бизнесе, большинство страховщиков отметили, что 
намерены оптимизировать процессы и расходы, которые сейчас не обязательны, работать 
над диверсификацией портфеля, не прекращать оказывать высокий уровень сервиса по 
всем видам страхования, продолжать диджитализировать бизнес-процессы, усилить 
ответственность и дисциплину. "Кризисы - это не только проблемы, но также это всегда 
возможности. Мы давно хотели отказаться от бумажных полисов и активно внедряем 
электронные полисы везде, где это возможно. Также карантин облегчил нам путь к 
внедрению диджитал-каналов взаимодействия с клиентами, которые раньше не хотели 
удаленной работы, теперь активно и с удовольствием используют наши сервисы для 
покупки полисов и урегулирования убытков, включая самостоятельное приобретение 
полисов онлайн на нашем сайте", - отметил Гавриленко. По мнению главы правления СК 
"Альфа Страхование" Ирины Гевель, "кризис заставит страховщиков диверсифицировать 
портфель. Поскольку, хочешь не хочешь, а надо приспосабливаться к новым реалиям, 
перепрофилировать продавцов, перестраивать работу с партнерами и клиентами. Но также, 
эти новые реалии точно ускорят и запустят процессы диджитализации многих процессов в 
компаниях. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но очень хотелось бы, чтобы 
экономика и каждый конкретно взятый бизнес восстановился как можно быстрее", - 
отметила она. Большая часть опрошенных участников рынка самым сложным в 
создавшейся ситуации считают плохую экономическую ситуацию в Украине и риск ее 
ухудшения, состояние неопределенности, отсутствие стабильности и понимания насколько 
все это затянется, эмоциональное состояние коллектива и клиентов. "Главное сейчас - 
стараться сохранять спокойствие, выполнять все необходимые меры безопасности и 
санитарно-гигиенические требования, и не поддаваться паническим настроениям", - 
отметила председатель правления ЧАО "Европейский страховой альянс" Марина 
Воронянская. Преодолеть деструктивный период кризисной ситуации, адаптироваться к 
сложившимся условиям, чтобы искать новые возможности для дальнейшего развития. 
Ведь кризис также нужно рассматривать как время возможностей, подчеркнули в СК 
"Уника". 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 

https://biz.censor.net.ua/news/3195844/fond_garantirovaniya_likvidiroval_bank_yunison_beglogo_eksministra_klimenko
https://biz.censor.net.ua/news/3196207/bank_tigipko_uvelichil_pribyl_na_42
http://www.fixygen.ua/news/20200518/chistaya-pribyl-1.html
http://www.fixygen.ua/news/20200428/gosudarstvennyj.html
http://www.fixygen.ua/news/20200428/gosudarstvennyj.html
http://www.fixygen.ua/news/20200428/gosudarstvennyj.html
http://www.fixygen.ua/news/20200518/chistyj-ubytok.html
http://www.fixygen.ua/news/20200426/strahovaya-kompaniya.html
http://www.fixygen.ua/news/20200512/sk-grave-ukraina.html
https://bin.ua/news/finance/insurance/249171-straxovshhiki-ukrainy-prognoziruyut-v-2020-g.html
http://www.unisonbank.com.ua/
http://www.universalbank.com.ua/
http://www.oschadnybank.com/
https://www.eximb.com/ukr/personal/
http://www.tas-insurance.com.ua/
https://www.grawe.ua/


 

63 Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>> Співпраця: (044) 235-51-1          1; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com 

 

В Украине начнут массово закрываться страховые  
компании – не выдержат новых тренований 

29.04.2020 

С 1 июля регулирование страхового рынка перейдет от 
Нацкомфинуслуг под крыло Национального банка. Требование нового 
регулятора выдержат далеко не все компании. 

 

В планах НБУ – внедрить полностью новую модель регулирования рынка, которая 
будет включать все процессы входа и выхода компании на рынок. Что будут включать в 
себя новые требования: от страховых компаний потребуют обеспечить прозрачность 
структуры собственности, раскрыть конечных бенефициаров. За деятельность компании 
ответственность будет нести ее владелец; новые требования к системе управления 
рисками, основанной на бизнес-модели и профилях риска компании; усиление требований 
к оценке качества активов, к формированию резервов, капитала и его структуры, 
требований к учету и отчетности страховщиков, внешнего аудита и раскрытия 
информации; формирование системы раннего выявления рисков и своевременного 
реагирования со стороны регулятора; сражу же, с 1 июля, компании ждет проверка 
выполнения ими распоряжения Нацкомфинуслуг № 850 по достаточности капитала по 
результатам первого полугодия 2020 года (все остальные требования появятся только 
после принятия новой редакции закона о страховании); в новую модель регулирования 
будет включен огромный новый блок раскрытия информации и донесения ее 
непосредственно потребителю. Даже на сегодняшний день закон "О финуслугах" требует 
раскрытия такого большого объема информации о финансовых результатах, 
собственниках, связанных лицах и пр., что 99% потребителей не в состоянии ее не только 
понять, но и у них банально не хватит ни времени, ни сил просто с нею ознакомиться, 
считают участники рынка. НБУ планирует ввести требования к минимальному размеру 
капитала страховых компаний: 32 млн грн – для non-life компаний; 48 млн грн – для life 
компаний. Появятся такие субъекты, как специализированные перестраховщики. Для них 
размер капитала будет 48 млн грн, а также ряд компаний, осуществляющих деятельность 
по страхованию ответственности, страхование кредитов и поручительств. У них тоже будут 
требования в размере 48 млн грн. 

 

Перестраховщики для компаний. На сегодняшний день в Украине отсутствуют 
специализированные перестраховочные компании. Для того, чтобы заниматься 
исключительно перестрахованием и не быть потенциальным конкурентом для своих 
клиентов-страховщиков, перестраховочная компания должна иметь только одну лицензию 
на перестрахование, а не десятки лицензий на каждый вид отдельно, считают эксперты. 
"Учитывая, что показатель прибыли на капитал в украинском страховании в среднем, 
составляет 6% и редко бывает более 10%, то у меня есть большое сомнение, что в Украине 
появится богатый инвестор, который вложит сотни миллионов гривен в 
специализированного перестраховщика. Особенно это выглядит призрачно в ситуации, 
когда уничтожается его основная клиентская база – небольшие компании", – заметил в 
беседе с UBR.ua гендиректор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский. В 
свою очередь, "дочки" иностранных СК предпочитают перестраховывать свои риски не в 
Украине, а за рубежом, в том числе в своих материнских структурах. 

 

Приставят наблюдателей. В планах нового регулятора рынка перевести всех 
страховщиков на единую лицензию, а также заменить все виды страхования на классы. Но 
пока новые лицензии получать будет не нужно – действующим страховым компаниям 
просто переиздадут разрешения. "Нацбанк обещает, что переход с одной системы 
лицензировании на другую будет бесплатным, но нет никакой гарантии, что не появятся 
новые лицензионные условия или что НБУ не захочет заменить лицензирование на 
"авторизацию" и пр., что приведет к изменению правил игры", – говорит Вячеслав 
Черняховский. Также в НБУ уверены, что у каждой компании должен быть орган надзора, 
функцию которого, как правило, выполняет наблюдательный совет: он должен определять 
стратегию развития, политику компании, определять стратегические задачи для 
менеджмента. В небольших страховых компаниях требования к корпоративному 
управлению будут мягче, чем в больших участников рынка. Во всем мире существует 
расхожая практика создания наблюдательных советов из числа представителей 
акционеров и независимых директоров. "Это нормальная практика, влияющая на 
эффективность работы и не позволяющая менеджменту принимать опрометчивые 
решения с высокой степенью риска. И это функции, не пересекающиеся с функциями 
регулятора. Это скорее наблюдательные функции, еще одна гарантия правильности 
принимаемых бизнес-решений. И выполнять их должны люди из бизнеса", – заметила нам 
управляющий акционер, член правления СК "Арсенал Страхование" Марина Авдеева. 

 

Не осилят новые требования. Требование к капиталу, к активам, к покрытию 
резервов определены уже давно. НБУ исключительно требует от компаний выполнения 
этих нормативов. Однако для большинства страховых компаний Украины выполнить 850-е 
распоряжение Нацкомфинуслуг будет сложно. Проблемы с "дутыми" активами, их 
завышенной оценкой, участие в покрытии резервов "неликвидов" и фактическое 
отсутствие реальных денежных средств вынудит акционеров или довнести миллионы 
долларов живых денег или же закрыть такие компании. "Надо сказать, что некоторые 
акционеры, даже имеющие необходимые деньги, могут не счесть интересным увеличивать 
капитал, поскольку доходность страхового бизнеса низкая и не сопоставима с требующи-
мися допинвестициями в капитал. Это касается как украинских, так и иностранных 
инвесторов", – рассказала Марина Авдеева. По словам Вячеслава Черняховского, 
страховщики уже много лет раскрывают информацию о структуре собственности и 
конечных бенефициарах. Она вся есть в открытом доступе на сайте каждого страховщика, 
иногда вопросы бывают только по конечным бенефициарам некоторых компаний. Поэтому 
для подавляющего большинства компаний дополнительные требования по более глубо-
кому раскрытию информации не являются проблемой и не создадут им существенных 
неудобств. Вместе с тем, Нацбанк пока не спешит сформулировать четкие критерии 
некоторых показателей по раскрытию информации о собственниках, что настораживает 
игроков рынка. "Единственное, для чего может быть необходим такой объем информации, 
как предлагает НБУ – чтобы потребовать от акционера дополнительных финансовых 
вливаний в компанию, или попытаться ввести уголовную ответственность собственников 
за банкротство финансового учреждения, что может негативно сказаться на готовности 
делать инвестиции в компании финансового сектора", – заметил в беседе с UBR.ua Вячеслав 
Черняховский. Страховщики надеются, что новые требования к капиталу будут повышать 
постепенно, желательно, на протяжении 5 лет, а не сразу, как только регулирование 
перейдет к НБУ. Также, по их мнению, требования к активам и капиталу страховщиков 
стоит устанавливать в зависимости от объема рисков, которые берет на себя компания. 
"Усовершенствование методики расчета резервов, и повышение требований к качеству 
активов – необходимо, но делать это стоит не бездумно и механистически, а учитывая 
экономическую целесообразность для действующих компаний, когда понятен их объем 
бизнеса и уровень рисков", – говорит Вячеслав Черняховский. Кроме капитала, нужно 
учитывать и другие методики: стресс-тестирование; уровень рисковости; тесты раннего 
предупреждения и пр. базирующихся на экономически выверенных, ретроспективно 
откалиброванных показателях и требованиях, которые не будут дискриминационными, ни 
для какой из компаний. "Повышение требований к качеству активов должно происходить 
ни в коем случае не ценой уничтожения целого сегмент рынка средних и небольших 
страховых компаний, которые ответственно работают и выполняют все свои обязательства 
перед клиентами и партнерами", – отметил Вячеслав Черняховский. … 
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Место для Сільпо: Varus закрыл крупнейший  
магазин в сети – СМИ 

04.05.2020 

Как стало известно порталу All Retail, на месте супермаркета Varus в 
днепровском ТРЦ Apollo откроется магазин другого крупного игрока 
украинского продуктового ритейла – сети Сільпо. 

Супермаркет Varus в днепровском ТРЦ Apollo прекратил работу с 1 мая 2020 года. По 
информации издания, указанный объект торговой площадью 4000 кв. м был якорным 
арендатором торгового центра с момента его открытия в ноябре 2009 года и проработал 
здесь более 10 лет. Это был самый большой Varus в этой сети магазинов. Факт закрытия 
магазина изданию подтвердили как в сети Varus, так и в администрации торгового центра 
Apollo. В пресc-службе Apollo уточнили, что новым продуктовым арендатором торгового 
центра станет сеть Сільпо, а открытие супермаркета состоится в сентябре 2020 года. Также 
стоит отметить, что в начале 2019 года началось строительство второй очереди ТРЦ Appolo 
с параллельно проводимой реконцепцией торгового центра. По планам компании, общая 
площадь объекта вырастет до 50 000 кв. м, из них 30 000 кв. м будут отведены под аренду. В 
компании отмечают, что реконцепция предусматривает обновление состава арендаторов 
первой очереди путем расширения ритейла одежды и обуви, создание 
специализированных зон товаров для детей, магазинов для дома и других. Во второй 
очереди также разместятся сетевые универмаги одежды и обуви, а также большая зона 
ресторанов и фуд-корт. Varus — национальная сеть супермаркетов, представленная на 
рынке продуктовой розницы Украины компанией Омега. Первый супермаркет сети 
открылся в 2003 году в Днепре. По состоянию на март 2020 года торговая сеть насчитывала 
92 супермаркета общей торговой площадью 87 557 кв. м. 
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Столичный ритейлер пополнит пригород  

Киева новым гипермаркетом 
14.04.2020 

На лето 2020 г. запланировано открытие нового гипермаркета сети 
«МегаМаркет» на Житомирской трассе - в с. Капитановка Киевской области. 
Об этом сообщает служба новостей портала allretail.ua 

Владельцем здания нового торгового комплекса является компания «Мегамаркет» и 
помещение было построено ритейлером «с нуля». Как и ожидалось, якорным 
продовольственным магазином здесь будет «МегаМаркет», также на територии комплекса 
будут располагатся небольшые бутики, салоны красоты, рестораны, аптека и т.д. Стоит 
отметить, что ближайшим крупноформатным конкурентом упомянутому гипермаркету 
"МегаМаркет" станет супермаркет «Сільпо», который был открыт летом 2019 года в с. 
Стоянка. Отметим, что за последний год сеть МегаМаркет не открывала новых магазинов, 
однако закрыла несколько торговых объектов в Киеве. В частности, маркеты компании 
прекратили работу на ул. Березняковская, 31 и в столичном ТРЦ Ультрамарин. В целом, по 
состоянию на конец первого квартала 2020 г сеть насчитывает 5 объектов общей 
площадью 34,6 тыс. кв. м. По итогам 2018 г. компания входила в список ТОП-20 food-
ритейлеров Украины по товарообороту. 
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Novus увеличил товарообороты и отмечает рост объема безналичный  

расчетов и рост среднего чека у покупателей 
22.04.2020 

Сеть супермаркетов Novus увеличила товарообороты и отмечает 
существенный рост объема безналичный расчетов банковскими 
карточками, а также рост среднего чека у покупателей. 

"Три недели назад оборот превысил предновогодние продажи. Есть серьезные 
изменения – если раньше лояльный потребитель в среднем посещал магазин 2-2,5 раза в 
неделю, то сейчас – один раз, но его чек при этом вырос", - рассказал генеральный директор 
BT Invest Ukraine Игорь Ланда во время онлайн-конференции Европейской бизнес-
ассоциации Consumer confidence: Response to the Crisis в среду. При этом он добавил, что, 
несмотря на рост товарооборота сети Novus, существенно выросла стоимость содержания 
персонала, которое предусматривает доставку работников с/на работу, дезинфекцию, 
закупку защитных средств, экранов, обеспечение, минимум, четырех масок работнику на 
одну смену, питание. Кроме того, он добавил, что одним из важных изменений является 
рост безналичных расчетов банковскими карточками – за последний месяц он превысил 
70%. "Также за последний месяц количество пришедших на работу на 25-30% больше, чем 
ушедших. Я говорю о работниках, которые постоянно мигрируют между сетями – кассиры, 
продавцы, др. Если раньше их не хватало, то сейчас мы резко закрываем вакансии притом, 
что мы подняли зарплату людям в магазинах, на передовой. Сократили работу на два часа, 
но эти 20% времени оплачиваем", - резюмировал он. BT Invest создана в 2008 году 
бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондссом Туменасом и ныне покойным 
Игорем Беззубом. Развивает сеть продуктовых супермаркетов Novus, включающую 39 
магазинов, холдинг Stolitsa Group, реализующий проекты недвижимости в Киеве и 
Киевской обл, и выступает инвест-партнером строительства столичного ТРЦ Retroville. … 
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Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила власну  

доставку у 45 містах України 
23.04.2020 

Мережа супермаркетів "Сільпо" оголосила про запуск власної 
доставки товарів - проєкт стартував у 45 містах України і пізніше буде 
охоплювати усі населені пункти, де є "Сільпо".  

"Вибрати товар і зробити замовлення можна на сайті shop.silpo.ua. Доставка коштує 
50 гривень та буде здійснена в 4-годинний часовий проміжок, визначений гостем", - 
йдеться у повідомленні. Зазначається, що спочатку обрали 45 міст, де малорозвинені 
кур'єрські служби.  "Міста-мільйонники, такі як Київ, Харків чи Дніпро, будуть долучені до 
доставки трохи пізніше", - заявила директор з маркетингу "Сільпо" Катерина Огуряєва. "Усі 
працівники, які збирають замовлення, а також кур'єри, забезпечені масками, рукавичками, 
антисептичними засобами та проходять щоденний температурний контроль для 
безпечного здійснення доставки", - запевнили в "Сільпо". На початку проєкту власної 
доставки "Сільпо" беуть участь такі населені пункти: Бахмут, Біла Церква, Бердянськ, 
Бориспіль, Бровари, Васильків, Віта-Поштова, Вишгород, Дніпрорудне, Дрогобич, 
Дружківка, Кам'янець-Подільський, Коростень, Костопіль, Краматорськ, Кременчук, 
Кропивницький, Лиманка, Лисичанськ, Лозова, Луцьк, Маріуполь, Мелітополь, Миргород, 
Мукачево, Ніжин, Овідіополь, Остер, Павлоград, Радомишль, Рівне, Самбір, Сєвєродонецьк, 
Славутич, Софіївська Борщагівка, Стоянка, Стрий, Теплодар, Тернопіль, Ужгород, Фастів, 
Хмільник, Хмельницький, Енергодар, Южноукраїнськ.  

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

https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/v-ukraine-nachnut-massovo-zakryvatsja-strakhovye-kompanii-ne-vyderzhat-novykh-trebovanij-3892443
https://rau.ua/ru/news/varus-zakryl-krupnejshyj-magazyn/
http://allretail.ua/news/65400/
http://www.fixygen.ua/news/20200422/novus-uvelichil.html
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/23/659736/
http://varus.ua/new/
http://www.megamarket.ua/
http://www.novus.com.ua/
http://silpo.ua/ua/
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У квітні відкрились ще два  
SPAR Еxpress 

28.04.2020 

У квітні відбулось відкриття двох магазинів SPAR Еxpress: у Львові, за 
адресою вул.І.Франка, 79 та у м. Буча (Київська обл.) за адресою вул.Бориса 
Гмирі, 10а. обидва торговельні заклади працюють на умовах франчайзингу. 

У Львові торгова площа магазину становить 67 м. кВ, а у Бучі – 95 м кв.  Для покупців 
в обох закладах працює дві каси, а після завершення карантину розпочнуть роботу відділ 
власної випічки та зона Food-to-Go. SPAR – одна з найбільших у світі мереж супермаркетів 
та гіпермаркетів, що складається з понад 13 000 магазинів, які діють у 50 країнах світу. В 
Україні мережа розвивається за системою франчайзингу та пропонує 4 торгових формати: 
SPAR Express (магазини біля дому торговою площею до 200 кв.м), SPAR (супермаркети 200-
800 кв.м), EUROSPAR (супермаркети 800-3000 кв.м), INTERSPAR (гіпермаркети більше 3000 
кв.м). Ключові цінності SPAR для покупців – це широкий асортимент якісних і свіжих 
товарів, європейські стандарти обслуговування, індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
комфорт і затишок в кожному магазині. Відзначимо, мережа SPAR запустила свій перший 
інтернет-магазин в Україні. Зараз онлайн-доставку можна замовити у Луцьку, а незабаром 
вона запрацює ще у кількох містах, де вже присутні магазини SPAR. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами VolWest Group 

 
Коло: В планах на 2020-й выход в Одессу,  

франшиза и 250 магазинов 
07.05.2020 

Ритейлер Коло намерен расширить сеть до 250 магазинов к концу 
2020 г., запустить собственный франчайзинговый проект и начать развитие 
за пределами киевского региона. 

Сеть Коло – один из самых быстрорастущих ритейлеров Украины. По данным 
исследовательской компании GT Partners Ukraine, в прошлом году ритейлер открыл 53 
новых магазина и вошел в тройку лидеров украинского рынка FMCG—ритейла по темпам 
развития, уступив лишь АТБ-маркет и Volwest Group (сети Наш Край и Spar). Сейчас сеть 
Коло объединяет уже более 130-ти торговых точек в Киеве и городах-спутниках столицы. В 
интервью изданию Рубрика директор сети Коло Евгений Кулинич рассказал о планах 
развития компании на 2020 год, работе торговой сети в период карантина, а также новых 
сервисах и проектах ритейлера. Редакция RAU выбрала из материала главное. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам rau.ua 

 
“Укрэксимбанк” растворил 700 млн грн  

в харьковском “Чудо-маркете” 
13.05.2020 

Из 711 млн грн, выданных структурам, близким к бывшему советнику 
Авакова харьковскому бизнесмену Александру Протасу, банк сможет 
вернуть лишь чуть больше миллиона.  

Хозсуд Харьковской области 30 апреля отказал “Укрэксимбанку” в отмене 
результатов прошлогодних аукционов по продаже коммерческой недвижимости в Харькове 
по улице Академика Павлова площадью 24 тыс кв. м. и складов на улице Морозова 
площадью 37 тыс кв. Раньше они принадлежали некогда крупной локальной сети Target, 
насчитывающей два десятка маркетов в Харькове. Ее основатели – братья Владислав и 
Александр Протасы. Последний известен харьковчанам также как экс-советник Арсена 
Авакова и бывший заместитель начальника Харьковского областного ГАСК. На пике 
расцвета торгового бизнеса структуры братьев взяли кредит в “Укрэксимбанке” на 711 млн 
грн (ООО “Харьков-Надра”, ИП “Калистро”, ИП “Аврора”, ООО “Карпос” и несколько других), 
ключевым залогом по которому выступила упомянутая недвижимость. Но почти сразу 
после выдачи кредита бизнес “не пошел”. В 2014 году сеть закрылась, о чем сообщил СМИ 
сам Владислав Протас. “Сеть насчитывала восемь магазинов. Все они находились в 
Харькове”, – уточнил он, – Причина прекращения деятельности – сложная рыночная 
конъюнктура и внутренние проблемы компании”. Приложили руку к их проблемам и их 
тогдашние политические оппоненты. Во всяком случае видный на то время харьковский 
сепаратист и  лидер бойцовского клуба “Оплот”  Евгений Жилин через суды отобрал в 
начале 2014 года несколько нежилых помещений на Павлова 120 площадью под 5 тыс кв. м. 
у фирмы “Ольга”, принадлежащей Протасам. Впрочем, дела, скорее всего, складывались не 
так плачевно, как описывал сам Протас, а “кризис” и прочие слова в его лексиконе лишь 
были прикрытием. На месте сети Target открылись магазины “Чудо Маркет”, которой 
сейчас управляет ООО “Дивия Трейд”. Одним из владельцев этого ООО указан Александр 
Удовенко – в прошлом официальный представитель торговой группы Протасов. А вот 
фирмы, бравшие кредит, пустились в самобанкротство, в результате чего “Укрэксимбанк” 
лишился не только денег, но и доступа к активам.  В 2016 году “Харьков-Надра” подало 
заявление в суд о своем банкротстве, в том же году суд утвердил претензии госбанка в 
сумме 835 млн грн, возглавив комитет кредиторов. Однако в ходе “войны” арбитражных 
управляющих в 2017 году банк не смог через суд отстоять назначение своего ликвидатора – 
арбитражного управляющего Владимира Жулинского, который обвинял Протасов в том, 
что они “растворили” кредиты банка и не отдают заложенные активы. Протасы смогли 
поставить у руля “Харьков-Надра” близкого юриста Владимира Войта, после чего в 2019 
году находившееся в ипотеке банка имущество было пущено с молотка. Торговый центр на 
Павлова был заложен под кредиты по цене в четверть миллиарда, а для аукциона оценен в 
107 млн грн, да и то в ходе нескольких раундов, стартовая цена “усохла” до всего 605 тыс 
грн, за которые актив купило ООО “Фри рум”. Это ООО оформлено на Елену Зябкину, 
которая также руководит и является владелицей ООО “Давиани”, прописанной на 
Морозова, 13 в Харькове (где был склад сети Target). А сам этот склад летом 2019 года, при 
стартовом ценнике 49,8 млн грн, ушел с молотка всего за 600 тыс грн в пользу ООО “Клайд”, 
оформленного на некую Татьяну Крючкову. “По мнению АО “Укрэксимбанк” аукцион 
прошел с нарушениями, что стало основанием для обращения банка в суд с 
соответствующим заявлением”, – говорится в заявлении банка. Банк с самого начала был 
против такой схемы реализации, добиваться которой ликвидатору должника, 
оппонирующего банку, пришлось через суд, обеспечившего такое право в апреле 2019 года. 
В последующем все аргументы банка о заниженной цене и о продаже против его воли – 
были отметены все тем же Хозсудом Харьковской области. 

Читать полностью >>>                                                                                   © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 

 
Пчелка маркет: В ближайшее время планируем  

открыть новый формат City market 
14.05.2020 

Топ-менеджер одной из самых динамичных продуктовых сетей 
Киевщины об истории развития компании, особенностях работы во время 
карантина, внедрении инноваций, планах на будущее и многом другом. 

Пчелка маркет – локальная сеть, работающая в Киеве и области. Основана компания 
чуть более пяти лет назад, и на данный момент объединяет уже более 30-ти магазинов в 
столице и городах-спутниках. По темпам роста ритейлер стабильно входит в число самых 
динамичных ритейл-компаний Киева. О том, как развивалась компания, в чем особенности 
нового формата, как сеть работает во время карантина и много другом RAU рассказала 
Елена Гречишкина, управляющая сетью Пчелка маркет. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам rau.ua 

Собственник магазинов "Сильпо" и "Фора" получил  
кредит ЕБРР на $60 миллионов 

21.05.2020 

ЕБРР предоставил кредит в размере $60 млн украинскому ритейлеру 
продуктов питания Fozzy Group. Об этом старший советник по внешним 
связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook. 

"Средства будут использованы для открытия и обновления 41 супермаркета 
"Сильпо" и 29 магазинов "Фора". В рамках этой инвестиционной программы "Сильпо" также 
откроет первый "зеленый" супермаркет в Украине, который будет соответствовать 
принципам метода оценки экологической эффективности зданий BREEAM", – сообщил 
Усов. В том числе Fozzy Group в рамках программы ЕБРР FINTECC получит грант 
Глобального экологического фонда на сумму $303,6 тыс., который предназначается для 
реализации мероприятий по повышению энерго- и ресурсоэффективности в первом 
"зеленом" магазине Fozzy Group. "Средства кредита могут выбираться как в долларах, так и 
в евро или гривне. Возможность выборки кредита в гривне позволяет ограничить 
валютные риски", – уточнил Усов. Как сообщалось, совет директоров ЕБРР утвердил 
решение о предоставлении кредита 23 апреля, подписание соглашения планировалось до 
конца второго квартала. Ранее в ЕБРР сообщали, что проект общей стоимостью $160,8 млн 
нацелен на поддержку стратегии Fozzy Group по расширению розничных операций и 
повышению устойчивости бизнеса. Заемщиком выступает ООО "Сильпо-Фуд", развивающее 
сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо". Fozzy Group – один из крупнейших украинских 
ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 
2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м. Компания 
развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые 
гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, 
фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники 
Ringoo. Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. человек. Совладельцам Fozzy Group 
являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Не откроется каждый десятый бутик.  
Что будет с ценами на одежду 

08.05.2020 

Ретейл стал одной из первых отраслей, принявших на себя удар 
карантина. Но испытание простоем, длиной уже в два месяца, удалось 
пережить далеко не всем. Об этом пишет vesti.ua 

 

Многие бутики не успели распродать свои зимние коллекции и обновить летний 
ассортимент. К тому же большие надежды, которые предприниматели возлагали на 
онлайн-продажи, не оправдались. Как результат, по разным оценкам, каждый десятый 
магазин брендовой одежды не переживет карантин. Но кризис для покупателей может 
стать выгодным. Чтобы получить деньги на новые закупки, бренды будут пытаться 
реализовать старые коллекции по бросовым ценам. 

 

Будет много закрытых магазинов. Длительный карантин и падение 
покупательной способности вынуждают собственников бутиков сокращать издержки, а в 
некоторых случаях даже закрывать магазины. «На первом этапе, как только объявили 
карантин, ретейлеры занялись оптимизацией: сначала персонал, затем арендованные 
площади, — рассказывает «Вести. Люди» директор консалтинговой компании UTG Евгения 
Локтионова. — Многие ТРЦ (под управлением компании столичные ТРЦ Lavina Mаll, Globus, 
Ocean Plaza, «Дарынок» и «Рынок Одесса». – Авт.) сами и сразу объявили о том, что арендная 
плата отменяется. Но, к сожалению, так поступили не все. А потому те собственники, 
которые не смогли договориться о дисконте, вынуждены были расторгать договоры». 
Второй этап, по словам Локтионовой, начался буквально недавно — это старт заключения 
договоров на следующие периоды (6 или 12 месяцев работы). При этом, несмотря на 
частичное снятие карантинных ограничений, ретейлеры все равно ведут переговоры о том, 
чтобы спецусловия для них были продолжены. «Связано это в первую очередь со 
снижением покупательной способности. Все понимают, что в ближайшие полгода ждать 
возвращения товарооборота на докризисный уровень не стоит. А соответственно, нужно 
продолжать сокращать расходы», — говорит директор консалтинговой компании UTG. По 
ее словам, в ближайшие два-три месяца многие ретейлеры, не выдержав карантина, 
вероятно, будут закрываться. Или точнее, не откроются после карантина. «Основное 
закрытие коснется частных предпринимателей, которые имеют до трех-четырех 
магазинов, а также неустойчивых сетей. На ретейлеров сейчас давят сразу три фактора: 
непроданные коллекции, падение покупательной способности и лето как сезонный фактор. 
Так как у нас была теплая зима, многие не смогли продать свои коллекции. А значит, уже 
вошли в карантинный период без должного денежного запаса. Сверху легла весенняя 
коллекция, которая тоже не была продана. Сейчас у нас уже середина мая, когда 
востребована летняя коллекция, а на складах еще лежат «зима» и «весна». К тому же 
летний период — это всегда период затишья», — отмечает Локтионова. 

 

Уходят даже крупные игроки. Впрочем, страдают даже крупные бренды. Как 
рассказала «Вести. Люди» коммерческий директор подразделения Property Management в 
инвестиционной компании Dragon Capital Наталья Кравец, после карантина в объектах их 
компании (это столичные ТРЦ Aladdin, Piramida, Smart Plaza Obolon, Victoria Gardens (Львов) 
и SkyPark (Винница. — Авт.) может не возобновить работу порядка 5–10% арендаторов. 
Кроме того, они были вынуждены расторгнуть договоры с тремя крупными украинскими 
ретейлерами. «На сегодняшний день мы договорились со всеми иностранными 
ретейлерами, хотя это было сложно. Но, к сожалению, вынуждены были расторгнуть 
договоры с тремя украинскими компаниями. Это крупные сетевые ретейлеры, которые 
имеют порядка 50 магазинов. Мы выставили помещения, которые они занимали, на рынок, 
и практически все они уже заняты новыми арендаторами. Были также арендаторы, 
которые еще месяц назад говорили нам, что готовы закрывать чуть ли не 30% своих 
магазинов. Но позже изменили свое мнение», — сказала нам Кравец. На сегодняшний день, 
по ее словам, большинство арендаторов, с которыми у компании были договоры, готовы 
открываться. «Да, есть проблемы с наполнением летней коллекции, поскольку из-за 
карантина многие брендовые фабрики были закрыты. Есть проблемы, связанные с 
отсутствием оборотных средств на возвращение и содержание персонала. Но бизнес готов с 
этим всем справиться, если мы выйдем из карантина в ближайшее время», — сказала 
«Вести. Люди» Кравец. При этом даже после снятия ограничений на работу ТРЦ, как 
считает основатель консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко, отрасль 
восстановится не сразу. «Для многих ретейлеров может быть проблемой вернуть свой 
персонал, который разъехался из Киева, или обновить коллекции. Ведь даже если нужная 
коллекция и будет на складе, не факт, что хватит товарных остатков, чтобы осуществлять 
нормальную торговлю. Поэтому первое время мы увидим много закрытых магазинов. 
Выйти на полноценную работу сети смогут ближе к осени. И то не везде, а только в тех 
объектах, которые сейчас являются лидерами потребительского внимания. …. 

 

Читать полностью >>>                                                                                            © Антон Дранник  

 

По материалам vesti.ua 
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Мережа "Алло" в квітні має намір скоротити чверть офісних  
співробітників і на 25% скоротити оплату праці 

22.04.2020 

Мережа "Алло" має намір скоротити 25% офісних співробітників і на 
25% скоротити, зарплати, при цьому скорочення зарплати не стосуються 
задіяння в роботі мережі персоналу. 

"Ми спочатку поділили співробітників на три групи: а, б, с. Для категорії А ми 
залишили зарплату на перший місяць без змін - вони працюють на повну силу віддалено 
або в офісі за їхнім бажанням і можливостями. Категорія Б - це ті, хто працює віддалено і 
отримує половину ставки ... через скорочення бізнесу їхні функції скоротилися. І категорія С 
- ті, кого ми або відправили у відпустку за свій рахунок, або домовляємося про скорочення", 
- сказав повідомив глава ради директорів мережі Дмитро Деревицький. під час онлайн-
дискусії, організованої ЄБА. Ці кроки компанія зробила в березні. "У квітні ми вводимо нову 
систему. Ідея така: скоротити 25% офісного персоналу і скоротити в середньому фонд 
оплати праці на 25% ... Ми не виконаємо цю мету повністю - офісний персонал не може 
стискуватися лінійно скороченню продажів. І ми залишили певні сфери, куди ми 
продовжуємо інвестувати", - вказав він. При цьому компанія ввела одноразову виплату в 
додаток до лікарняного розміром 10 тис. грн для тих співробітників, у кого буде 
діагностований СOVID-19. "Було бажання застрахувати співробітників. Однак ми проаналі-
зували чотири провідні страхові компанії та дійшли висновку, що не вийде у людини 
отримати гроші тоді, коли це потрібно. Коли людина захворіла, їй ніколи збирати папери", - 
сказав він. "Рано чи пізно це станеться, ми будемо їх підтримувати", - додав Деревицький. 

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

 

Киевстар: После карантина будем открывать  
новый формат торговых точек 

12.05.2020 

Руководитель дирекции розничных продаж компании Киевстара рас 
казала о том, как развивается направление розницы оператора, на что 
делается ставка при разработке стратеги. 

Лидер телекоммуникационного рынка Украины - Киевстар - уже давно не только 
оператор мобильной связи, а многопрофильная компания. В портфеле услуг компании - 
много услуг для бизнеса и розничных клиентов. Чтобы предоставлять потребителям 
максимальный сервис и возможность доступа к сервисам, Киевстар активно развивает сеть 
торговых и сервисных точек - их количество уже вплотную приблизилось к 500. Как в 
условиях карантина и кризиса работает розничная сеть оператора, на что сейчас компания 
обращает особое внимание, и как намерена развиваться в будущем в интервью RAU 
рассказала руководитель дирекции розничных продаж сети Киевстар Ольга Смысленова. 

Читать полностью >>> 
По материалам rau.ua 

 

"Vodafone Украина" с 11 мая увеличил количество  
открытых магазинов 

14.05.2020 

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" с 11 мая 
увеличил количество открытых магазинов, говорится в сообщении 
оператора, распространенном во вторник. 

"С 11 мая 185 магазинов "Vodafone Украина"восстановили свою работу в 23 областях 
Украины. Открылись отдельно расположенные магазины, а также часть торговых точек 
"Vodafone Украина"в ТРЦ", - отмечается в сообщении. Как уточнили агентству "Интерфакс-
Украина" в пресс-службе компании, ранее на разной стадии карантина, в зависимости от 
ситуации в конкретном регионе, было открыто разное количество магазинов: в течение 
последних двух месяцев количество открытых магазинов колебалось от 30 до 80. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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"Эпицентр К" получил кредит в Raiffeisen Bank International AG  
в размере EUR5,3 млн для развития e-commerce 

14.05.2020 

Компания "Эпицентр К" получила кредит в австрийском Raiffeisen 
Bank International AG в размере EUR5,3 млн для развития e-commerce, в 
частности, открытия фулфилмент-центра. 

"Австрийский Raiffeisen Bank International AG профинансирует закупку оборудования 
для фулфилмент-центра компании "Эпицентр К" от голландского производителя 
Vanderlande Industries B.V.", - указано в сообщении. Открытие фулфилмент-центра позволит 
обеспечить высокий уровень обслуживания онлайн-покупателей, считают в компании. 
Согласно сообщению, кредитная линия в размере EUR5,309 млн открыта на пять лет, 
процентная ставка установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR плюс маржа. 
Страховое покрытие обеспечено голландской госгарантией, выданной агентством Atradius 
Dutch State Business N.V. ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый 
гипермаркет в Киеве в декабре того же года. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

IKEA открыла официальный интернет- 
магазин в Украине 

14.05.2020 

Шведская компания IKEA запустила официальный интернет-магазин 
в Украине. Об этом сообщает Посольство Швеции в Украине, передает 
служба новостей портала biz.censor.net.ua 

"Крупнейшая в мире сеть по продаже мебели, компания IKEA начала работу в 
Украине! Уже сейчас вы можете выбрать из 3600 товаров и оформить заказ на сайте 
компании", – сказано в сообщении. Отмечается, что после запуска онлайн продаж, компания 
сохраняет планы открыть первый магазин в киевском ТРЦ Blockbuster Mall. Сегодня IKEA 
объединяет 420 магазинов в более чем 50 странах мира. Как сообщалось, в сентябре 2018 
года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city 
store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже 
ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает 
альтернативные пути запуска бизнеса в Украине. Развитием сети в Украине занимается 
"IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). 
Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении. 
IKEA давно пыталась зайти в Украину. Однако ее попытки в 2005-м, 2008-м и 2015-м годах 
не увенчались успехом из-за коррупции и невозможностью прозрачно договориться с 
местными властями о выделении земельных участков, после чего компания отказалась от 
планов строительства отдельного ТЦ. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Владельцы Novus покупают киевский продоволь- 
ственный рынок «Столичный» 

07.05.2020 

Группа компаний Stolitsa Group, которая входит в литовскую группу 
BT Invest, намерена обратиться в АМКУ за разрешением на приобретение 
рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный». 

Как сообщает пресс-служба компании, Stolitsa Group в течение трех месяцев 
завершит приобретение 54,25% уставного капитала ООО «Рынок сельскохозяйственной 
продукции« Столичный», в связи с чем и обращается в АМКУ с заявлением о 
предоставлении разрешения на сделку. В января 2019 года Stolitsa Group подписала с 
Александром Стельмахом, который является бенефициарным владельцем 54,25% 
уставного капитала рынка, соглашение о выкупе принадлежащей ему доли. В Stolitsa Group 
отмечают, что основной целью выкупа является расширение направлений деятельности, 
оздоровление финансово-хозяйственного положения на рынке «Столичный», а также 
реструктуризация долгов предприятия. При этом в компании уверяют, что изменение 
мажоритарного владельца рынка никак не повлияет на работников, контрагентов, 
арендаторов торговых площадей и клиентов рынка. Отметим, что рынок «Столичный» — 
это объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального 
логистического комплекса. В феврале 2020 группа компаний Stolitsa Group приобрела 
22,5% уставного капитала рынка и разработала план финансового оздоровления 
предприятия в связи с имеющимися долговыми обязательствами (санации). По состоянию 
на февраль 2020 года «Столичный» имел задолженность перед кредиторами в размере 235 
млн грн. А в марте 2020-го рынок увеличил кредиторскую задолженность компании на 177 
млн грн — до 412 млн грн. После закрытия сделки с Александром Стельмахом Stolitsa Group 
будет владеть 76,75% уставного капитала рынка «Столичный». Напомним, группа 
компаний Stolitsa Group занимается реализацией проектов недвижимости в Киеве и 
области. Среди проектов группы — жилые комплексы Варшавский, Галактика, Seven и 
другие. Stolitsa Group является частью литовского инвестиционного холдинга BT Invest, 
активы которого в основном сосредоточены в Украине. Он был основан в 2008 году 
литовцами Раймондасом Туменасом и Игорем Беззубом. До этого они владели украинским 
производителем соков «Сандора», который в середине 2000-х продали корпорации PepsiCo. 
Кроме девелоперской компании Stolitsa Group, холдинг BT Invest развивает сеть 
супермаркетов Novus, а также торгово-развлекательный и бизнес-центр Retroville, 
открытие которого запланировано в Киеве в конце мая этого года. 

Читать полностью >>> 
По материалам rau.ua 

 

Найбільший промринок України  
відновив роботу 

18.05.2020 

Одеський промисловий ринок, відомий як “7-й кілометр”, вже 
повноцінно запрацював. Про це повідомила його прессекретар Катерина 
Кузнєцова в ефірі каналу “Україна 24”. 

“В принципі, ми і не закривали доступ підприємцям до торгових місць, тому що деякі 
з них взагалі не потрапляють під дію постанови Кабміну про введення карантину. Їм була 
дозволена торгівля. Це, наприклад, магазини зв’язку, товарів гігієни і так далі. Крім того, 
багато підприємців продавали товар оптом через Інтернет”, — розповіла вона. За словами 
Кузнєцової, щойно це стало можливо, ринок запустився повністю. “У нас на ринку щодня 
працює комісія, яка стежить за дотриманням норм. На кожному торговому місці є маски, 
рукавички, засоби дезінфекції. Продавці серйозно ставляться до обмежень. Ринок закупив 
безконтактні термометри, але перевіряємо ми тільки тих, у кого є ознаки ГРВІ. Всіх 
перевірити фізично неможливо”, – сказала прес-секретар. Додамо, ТОВ “Промтоварний 
ринок”, який називають “7-й кілометр”, є найбільшим оптово-роздрібним ринком України і 
одним з найбільших в Європі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 
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Rozetka открыла мини-отделения в помещениях  
государственного оператора Укрпочта 

04.05.2020 

Интернет-супермаркет Rozetka и Укрпочта активизировали развитие 
партнерских отделений. Уже открыто десять таких мини-отделений 
интернет-ритейлера в почтовых отделениях Укрпочта.  

В частности, одно в Киеве (по адресу: ул. Константиновская, 71), а также в городах 
Смела, Бахмут, Краматорск, Чернигов, Умань, Каменец-Подольский, Каменское, Славута и 
Сумы. В ближайшее время сеть будет расширена. Доставка товаров, купленных у продавца 
Rozetka, будет бесплатной, независимо от суммы заказа. Чтобы воспользоваться новыми 
возможностями, надо после занесения товара в корзину на сайте выбрать опцию 
«Самовывоз из Rozetka + Укрпочта» и выбрать отделение, где желательно получить 
покупку. Максимальный вес заказа не должен превышать 30 кг, а самая длинная сторона — 
90 см. Разрешено пересылать товары стоимостью не более 50 000 грн. Напомним, подобные 
мини-отделения Rozetka открыла в прошлом году вместе с логистическим оператором 
Justin. В частности, осенью 2019-го Rozetka и Justin открыли такое отделение в Чернигове. 
Этот пункт выдачи стал первым для Rozetka за пределами городов-миллионников. При 
этом Rozetka отдельно оформляла там рабочие зоны, специализирующиеся на выдаче их 
посылок, входную группу. Так же как и в случае с Justin, через Укрпочта не доставляются 
хрупкие товары и ювелирные изделия. А также в мини-отделениях Rozetka отсутствует 
сервисное обслуживание. Это новый этап сотрудничества маркетплейса и почтового 
оператора, которое началось летом 2018 года, когда Укрпочта начала доставлять товары из 
Rozetka более чем 11 000 отделений в 29 000 населенных пунктов. 

Читать полностью >>> 
По материалам rau.ua 
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 ПОСЛУГИ B2C 

 CABARE & CATERING 
 

 
 

Украинская Aroma Kava вышла 
на рынок Беларуси 

29.04.2020 

Украинская сеть кофеен Aroma Kava вышла на международный 
рынок, открыв первое заведение в Беларуси. Об этом сообщает служба 
новостей портала fixygen.ua 

Как сообщается на странице сети в Facebook, круглосуточная кофейня открыта на 
просп. Независимости, 39, у выхода из ст. м. Площадь Победы в Минске. Сеть кофеен Aroma 
Kava покрывает более 45 городов Украины. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
Через карантин українські ресторани  

скоротили обіг на понад 60% 
30.04.2020 

Починаючи з 17 березня, коли закладам громадського харчування 
заборонили працювати у звичному режимі, українські ресторани скоротили 
продажі на понад 60%, а кав'ярні - більше ніж на чверть. 

 «За чотири тижні карантину просадка з обігу у ресторанів fine dining сегменту 
становила в середньому 61%, у барів – 58% у порівнянні з чотирма тижнями до карантину. 
Бургерні і кафе втратили близько 50% обороту. Кав'ярні, яким зараз дозволено працювати 
на винос, в середньому втрачають 27% від докарантинних продажів. Найменше просіли 
заклади, які і до карантину працювали тільки на доставку, – лише на 13%», — повідомляє 
УНІАН з посиланням на результати дослідження компанії з автоматизації ресторанів Poster, 
яке базується на даних про продажі 4000 закладів громадського харчування України. 
Повідомляється, що сьогодні в Україні не працює 66% закладів громадського харчування: 
вони повністю або тимчасово зупинили свою діяльність у зв'язку з карантинними 
заходами. При цьому у працюючих зараз ресторанів виручка до карантину в середньому 
була на 50% вище, ніж у закритих. «Тобто, ті ресторатори, які більше заробляли, змогли 
екстрено мобілізувати всі ресурси і продовжити роботу», — відзначають експерти Poster. 
Згідно з дослідженням, на другому тижні карантину (23-29 березня) обороти закладів 
громадського харчування впали до 22% від докарантинних значень. Незначне зростання 
відзначалося на тижні 6-12 квітня – до 25%. «Зростання відкриття закладів може бути 
пов'язане з тим, що, втомившись від невизначеності, частина закладів потихеньку 
адаптується до нової реальності і відновлює роботу на доставку або на винос», — 
наголошується в дослідженні. Щобільше, в системі автоматизації Poster у квітні в Україні 
відкрилося 100 нових закладів (у порівнянні з стандартними 300-350), які в основному 
працюють на доставку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 
Сервис доставки еды Uber Eats прекращает 

работу в Украине 
04.05.2020 

Сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats 3 июня 2020 года 
перестанет работать в Украине. Об этом партнерам и пользователям сервиса 
сообщили в официальной рассылке от компании. 

Несколько рестораторов подтвердили AIN.UA, что получили письма от Uber Eats о 
прекращение работы. Закрытие сервиса не коснется приложения для вызова автомобилей: 
Uber продолжит работать в Украине. "Нам очень жаль, что Uber Eats больше не будет 
доступен в Украине, однако наш сервис заказа поездок продолжит работать, как и раньше, 
— говорится в сообщении компании. "Сейчас для нас главное — свести к минимуму 
последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и 
пользователей", - сообщает компания. Как сообщили в компании, решение прекратить 
работу сервиса в Украине приняли, исходя из бизнес-показателей Uber Eats на рынке 
доставки еды. "Как глобальный игрок, мы должны разумно оценивать соответствие 
продукта рынку и то, как мы распределяем ресурсы по всему миру", — отмечается в 
комментарии компании. Сэкономленные благодаря закрытию сервиса в Украине ресурсы 
перенаправят на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет быстрее. 
"Нашим главным приоритетом сейчас является сделать все возможное, чтобы 
минимизировать влияние на наших сотрудников, ресторанов-партнеров, партнеров по 
доставке и потребителей, которые нас поддерживали", — акцентировали в компании. Uber 
Eats — это платформа для доставки еды, созданная компанией Uber. Под нынешним 
названием сервис был запущен в 2015 году и на данный момент работает в десятках 
городов Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В Украине сервис заработал 6 февраля 
2018 года и на сегодня представлен в 6 городах страны. 

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

 
Выйти из карантина: как украинские рестораны 

возвращаются к работе 
12.05.2020 

Как рестораторы готовятся к открытию летних площадок, и почему 
многие заведения не спешат возобновлять работу. Об этом пишет он-лайн 
издание rau.ua 

 

Кабинет министров Украины в рамках ослабления карантинных ограничений с 11 
мая 2020 г. разрешил работу летних площадок и террас ресторанов и кафе. Однако 
заведениям нужно соблюдать требования Минздрава для предотвращения распростра-
нения пандемии COVID-19. В список требований входит периодическая дезинфекция, 
средства индивидуальной защиты для сотрудников и измерения температуры у персонала. 
При этом расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров, а за каждым 
столиком могут сидеть не более двух человек. 

Как пишет Delo.ua, украинские рестораторы разделились на два лагеря: одни 
не очень довольны данными требованиями, а другие, наоборот, рады, что представилась 
хоть какая-то возможность начать работать. К примеру, собственник сети пиццерий Mister 
Cat Игорь Тищенко считает, что не только летние площадки, но и рестораны с хорошей 
вытяжкой при соблюдении всех санитарных норм и масочного режима вполне могут 
обеспечить безопасное посещение гостей. «Хочется, чтобы открывались все заведения 
полноценно, так как работа в данном режиме не даст ожидаемого результата. Если 
обеспечить ограничения и масочный режим, то могли бы работать большие рестораны, 
например, как наши, где присутствуют нормальные вытяжки», — отметил Тищенко. По его 
словам, целевая аудитория его сети — это студенты и люди среднего достатка. Поэтому 
сильного наплыва не ожидают по причине, что многие имеют финансовые трудности. 
Чтобы конкурировать на рынке, в сети намерены снизить цены.  

 

Часть рестораторов будут возобновлять работу бизнеса постепенно. Как 
рассказал совладелец ресторанной сети Tarantino family Дмитрий Федотенков, в 
ближайшее время компания запустит часть летних террас и будет выводить персонал в 
зависимости от загрузки заведений. «Пока сложно спрогнозировать спрос, так как нет 
понимания финансовой стабильности, поэтому цены поднимать не планируем», — уточнил 
Федотенков. А вот в семье ресторанов Дмитрия Борисова планируют запустить все 

рестораны сети, у которых есть официальное разрешение на работу летних площадок и 
которые технически могут выполнить условия касательно безопасности. К открытию 
также готовятся заведения партнеров-франчайзи. Рестораны будут открываться с 
короткими меню, которые включают в себя самые хитовые позиции. Работу начнут с 
маленьких команд, ставя в приоритет быстрое приготовление и выдачу индивидуально 
приготовленных блюд. Владелец компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова 
добавляет, что сейчас выгодно будет запускаться тем ресторанам, у которых есть большая 
летняя площадка и чьи клиенты в основном приезжают на авто. «То есть это рестораны 
выше среднего уровня. Заведения, работающие в среднем и нижнем сегменте, куда 
клиенты приходят пешком, получат совсем небольшой поток. Но с этим небольшим 
потоком тоже можно работать, если вывести на работу небольшое количество персонала. 
Также рестораторам нужно будет думать, как персоналу добираться на работу», — 
подчеркнула Насонова. По ее мнению, повлияет еще один фактор — многие до сих пор 
боятся вируса и избегают людных мест. Поэтому может возникнуть ситуация, когда все 
рестораны и кафе-кофейни откроются с летними площадками или в формате «на вынос», 
но через неделю начнут сворачивать работу из-за недостатка клиентов. В комментарии для 
издания НВ Бизнес Насонова также отметила, что летние площадки есть у 70% киевских 
заведений, однако в первой волне возобновления работы откроется не более половина из 
них. Ведь большинству бизнесменов не выгодно работать в условиях действующих 
ограничений, поэтому они будут ждать разрешения на полноценную работу. В частности, 
пока не собираются возобновлять работу сеть Pesto Cafe. Ее совладелец Дмитрий 
Погребицкий говорит, что у них нет возможности открыть летние площадки «под 
открытым небом», а выдача блюд в специальном окошке на пластиковой тарелке не 
позволит предоставить гостям ресторанный сервис. «Такая работа может оказаться 
экономически невыгодной. Поэтому мы решили подождать до тех пор, пока ограничения 
не отменят полностью», - объясняет Погребицкий. По его прогнозам, это может произойти 
к 1 июля. Сомневается в целесообразности открытия летних площадок и Максим Храмов – 
совладелец сети Пицца Челентано Киев, а также ресторанов Pastateca, Givi Rubinstein. 
«Работа только летних площадок принесет примерно 15?20% от докризисного оборота. Мы 
просчитываем экономическую целесообразность такой работы. Нам придется выводить на 
работу людей, платить за аренду помещений», - говорит он. Ольга Насонова добавляет, что 
ослабление карантина больше всего поможет загородным ресторанам, у которых есть 
большие территории и летние площадки на природе. В целом же, выиграют заведения, у 
которых есть возможность поставить максимальное количество столиков на улице. 

Читать полностью >>> 
По материалам rau.ua 

 
УЗ выбрала поставщиком питания в поездах владельца 

закусочной в киевском парке 
15.05.2020 

"Укрзализныця" определила победителем конкурса на питание 
пассажиров в скоростных поездах "Интерсити" компанию "Гринед". Об этом 
сообщил член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. 

"Лучшее предложение сделала компания "Гринед", которая согласилась платить 
"Укрзализны"е" за питание пассажиров "Интерсити" 4,25 млн в месяц. До недавнего 
времени ВОГ платил 1,7 млн в месяц. Соответственно, предложение победителя составляет 
в 2,5 раза больше", – сообщил Лещенко на своей странице в сети Facebook. По его данным 
"Вог Кафе" сделала второе предложение с платежом 4 млн грн в месяц. Также в конкурсе 
участвовало ООО "Сокар Петролеум" и три менее известные компании. По данным в 
системе YouControl, собственником компании является британская фирма Europa East 
Media Limited, ей также принадлежат ООО "Ягодный край", ООО "Норвик Украина", ООО 
"Фуд энд дринк компани" и ООО "Лук фильм медиа", которое занималось рекламой на 
железной дороге. В апреле 2020 года бенефициаром ООО "Гринед" через Europa East Media 
Limited была указана гражданка Великобритании Кетрин Энн Хиксон. Однако в данных 
"Фуд энд дринк компании" ее бенефициаром через Europa East Media Limited до сих пор 
является Станислав Прокудин, совладелец ООО "Скайкитчен". Согласно судебному реестру, 
фирме принадлежит здание по ул. Терещенковской, 8, в столичном парке им. Шевченко. 
Ранее в этом небольшом здании находился салон фотографии, а в последние годы – кафе 
Bunny Bagel. Компания судилась со столичными властями из-за установленной на газоне 
летней площадки. В самой "Укрзализныце" позднее заявили, что окончательное решение 
по итогам отбора будет принято после детального изучения победителя аукциона и 
внесения им авансового платежа. "Укрзализныця" проведет детальный анализ работы 
компании, чье предложение было акцептовано, чтобы окончательно убедиться в 
надежности поставщика и качества его услуг. После проверки этих факторов компания 
примет решение о целесообразности заключения соглашения", – цитирует пресс-служба 
члена правления компании Марчина Целеевского. В компании напомнили, что для 
подтверждения своих намерений ООО "Гринед" должно в течение 3 банковских дней 
перечислить в виде обеспечения своего предложения 4,025 млн грн. Впоследствии, после 
подписания соглашения, поставщик в течение 3 банковских дней должен внести на счет АО 
"Укрзализныця" обеспечения исполнения договора в сумме, равной трехкратному размеру 
ежемесячного комиссионного вознаграждения. 

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

 
Ринок ресторанів України може скоротитися вдвічі, - 

засновник мережі Mafia 
19.05.2020 

У зв'язку з негативним впливом коронакризи ресторанний ринок у 
найближчі шість-десять місяців може скоротитися щонайменше вдвічі, 
вважає засновник і співвласник мережі ресторанів Mafia Тарас Середюк. 

"Можливо, я песиміст, але вважаю, що ринок схлопнеться, він зменшиться 
щонайменше вдвічі. Все те, що відбуватиметься у найближчі шість-десять місяців, вплине 
на це. У нас розпочинається війна з нашими орендодавцями, у нас розпочинається велика 
війна з державою щодо того, які податки платитимемо. У нас розпочинається велика війна з 
постачальниками, які гостро відреагували на заклики "нічого нікому" (не платити - ІФ) і 
дуже войовничо багато з них налаштовані", - зазначив він під час онлайн-зустрічі 
новоствореної Української ресторанної асоціації. За словами Середюка, наразі перед 
учасниками ринку стоїть завдання максимально зберегти ресторанну галузь, сприяти 
скороченню банкрутств і збереженню робочих місць. Крім того, засновник Mafia 
переконаний: на сьогодні всі ресторатори мають підтримати ініціативу, яка вводить на 
ринку правило щодо оренди приміщень у розмірі "не більше ніж 10% від обігу". "Ми 
створимо нове правило для ринку - не більше ніж 10% від обігу. В кінцевому підсумку це 
може перетворитися в те, що, підписуючи тривалі договори оренди, ми зможемо 
капіталізувати ресторани та продавати їх разом із довгостроковими договорами оренди з 
10% від товарообігу, як це, наприклад, відбувається в Німеччині або у Франції", - додав він. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса  
1,5 миллиарда долларов — Кабмин 

28.04.2020 

Кабмин оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от 
пандемии коронавируса в $1,5 млрд долларов. Об этом сообщает портал 
kmu.gov.ua, передает delo.ua 

С целью защитить туристические предприятия от массовых банкротств и позволить 
стабилизировать их работу профильный комитет ВР и Министерство культуры и информ-
политики разработало законопроект №3377, где предлагается: 1) освободить операции по 
предоставлению туристических услуг от уплаты: налога на добавленную стоимость; налога 
на прибыль и ЕСВ; земельного налога и налога на нежилую недвижимость; 2) отменить 
туристический сбор до конца 2020 года; 3) ввести налоговые льготы на оплату аренды и 
землю государственной и коммунальной собственности. Запрет на передвижение будут 
поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх . Туристы могут 
изменить свои привычки, потребует изменения формата их обслуживания. Одной из 
главных поведенческих изменений станет социальная дистанция, отметили участники 
форума. В сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на 
быстрое восстановление, чем выездной. Особенно в случае, если страны, ориентированные 
на туризм, не откроют к осени своих границ. Спросе на услуги туроператоров пойдет на 
спад из-за двух барьеров: страха путешествий после пандемии и материального положения, 
которое неминуемо пошатнется в связи с кризисом, считает Александр Новиковский, 
директор Tez Tour в Украине. С первым поможет бороться информирование клиентов: 
заявления официальных источников об избавлении от недуга, полной ответственности 
принимающей стороны и поддержке туристов в случае заболевания.  

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 

 
Світовий туризм на паузі: яких збитків зазнала  

українська туристична галузь 
04.05.2020 

Пандемія коронавірусу змусила багато країн закрити кордони і 
відмовитися від прийому туристів найближчим часом. Чимало українців 
відмовляються від бронювання турів і планують цього літа посидіти вдома.  

Яких збитків зазнала вітчизняна індустрія туризму – йдеться в авторській статті 
на сайті "Сьогодні". Мабуть, саме по туристичній сфері нанесено найдужчий удар світовою 
пандемією. Адже якщо, скажімо, ресторани змогли перепрофілюватися і почати доставляти 
їжу, а спортзали та салони краси обіцяють незабаром відкрити, то про швидке відкриття 
кордонів і відновлення туристичного потоку говорити не доводиться. Через це простоюють 
готелі, турфірми і авіакомпанії. До речі, нещодавно в Кабміні повідомили, що збитки від 
втрати туристичної галузі в країні оцінюють у 1,5 млрд доларів. Яна Коваленко, заступник 
директора туристичної компанії "Лагуна", зазначає, що туристична галузь в усьому світі 
стоїть на паузі, а виходити з кризи вона буде останньою. "За найоптимістичнішими 
прогнозами, тільки в кінці травня – на початку червня, може бути, відновиться регулярне 
авіасполучення з деякими країнами (швидше за все, з тими, де буде більш-менш стабільна 
епідеміологічна обстановка). Чартерні програми будуть запущені в кращому разі з липня. 
Цілком можливо, що Європа буде закрита для не громадян ЄС до кінця року, особливо 
країни, які найбільше постраждали від вірусу", – каже Коваленко. Сергій Бобирєв, директор 
ТА "TPG Вінниця", додав, що туристична галузь не просто зупинила свою діяльність, а 
припинила роботу повністю. "Закрито понад 7000 турагентств по всій країні, серед них і 
наші два офіси. Персонал розпущений в неоплачувані відпустки або просто звільнений, а це 
приблизно 25 тис. осіб, не рахуючи персоналу туроператорів. На сьогодні над переносами 
турів працює максимум один менеджер або директор-господар кожного агентства. 
Повернень за раніше заброньовані пакетні тури немає зовсім, туроператори пропонують 
два варіанти, які використовують агенти: перенесення туру на більш пізні дати (найраніше 
– серпень) або заморожування оплачених коштів у гривні. Є ще третій варіант: 
перебронювання туру по ціні онлайн, що тягне за собою доплату туру, яка іноді доходить до 
100% від раніше заброньованого", – каже Бобирєв. Він зазначив, що навіть якщо карантин 
припинять через місяць, то ще кілька місяців ніхто нікуди не полетить, бо закрито багато 
країн, та й туристи бояться кудись їхати. Анна Романова, народний депутат, голова 
підкомітету ВР з питань туризму і курортів, виконавчий директор Асоціації індустрії 
гостинності, зазначила: що довше будуть закриті кордони і готелі, то більший ризик, що 
багато українських компаній і готелів його не переживуть. "Адже потрібно якось 
утримувати колектив, а в умовах невизначеності та відсутності державної підтримки, як в 
інших країнах, врятувати галузь складно", – говорить Романова. Вона додала, що українці, 
проте, цікавляться турами на майбутнє, бо ті, у кого є гроші, втомилися сидіти вдома і 
хочуть подорожувати. "Тому про зниження цін після карантину говорити не доводиться. 
Підхід туроператорів і перевізників такий: у кого будуть кошти на відпочинок, нікуди не 
дінуться і поїдуть", – каже нардеп. Нік Лисицький, туроператор Wonders & Holidays, каже, 
що їхня компанія спеціалізується на внутрішньому і в'їзному туризмі й українці поки не 
поспішають щось бронювати на майбутнє. "Щодо внутрішнього – повний штиль (як і щодо 
в'їзного). Усі завмерли в очікуванні. Немає сенсу щось замовляти, поки немає чітких 
термінів закінчення карантину. При цьому відкладений попит посилюється. Постійні 
клієнти, з якими ми спілкувалися, кажуть, що після карантину обов'язково поїдуть у 
відпустку хоча б на кілька днів, щоб розвіятися", – каже Лисицький. 

Читати повністю >>>                                                                          © Анастасія Іщенко, Ігор Тимофєєв 
За матеріалами segodnya.ua 

 
Держтуризм оголосив конкурс на низку  

посад у відомстві 
15.05.2020 

Державне агентство розвитку туризму України розпочало конкурси 
на низку посад у відомстві. Про це повідомляється на сторінці агентства в 
Facebook, передає портал ukrinform.ua 

"Ми вже почали розробку чіткої Стратегії та маркетингового плану по комунікації 
внутрішнього туризму. Далі ми будемо готувати зовнішню іміджеву кампанію України у 
2021 році. Насправді завдань значно більше. Для їх реалізації ми оголошуємо конкурс на 
зайняття вакантних посад і формуємо команду під керівництвом голови агентства Мар’яни 
Олеськів", – йдеться в повідомленні. В агентстві шукають фахівців, готових до спільної 
роботи на результат. Повний перелік актуальних вакансій розміщено на сайті career.gov.ua. 
Згідно з інформацією на порталі, конкурси на всі посади тривають до 17 травня. Як 
повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 р. Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 
ухвалив постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у 
сферах культури, молоді та спорту. Згідно з постановою, створено Державне агентство 
України з питань мистецтв, Державне агентство України з питань мистецької освіти, 
Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України, Державне 
агентство спорту України, Державне агентство розвитку туризму України, Державну 
інспекцію культурної спадщини України, Державну службу охорони культурної спадщини 
України. 26 лютого стало відомо, що Кабінет Міністрів України визначив переможцем 
конкурсу на посаду голови Державного агентства розвитку туризму Мар'яну Олеськів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Правоохоронні органи мають надати кваліфікацію  
діям посадовців Мінкультури 

29.04.2020 

Міністерство культури України не сформувало Державний реєстр 
національного культурного надбання і не створило електронний ресурс 
культурної спадщини, що містить ознаки службової недбалості посадовців. 

Про це йдеться в аудиті ефективності використання коштів державного бюджету, 
виділених на загальне керівництво та управління у сфері культури. Відповідальний за 
проведення аудиту – член Рахункової палати Андрій Дідик. Захід зовнішнього фінансового 
контролю охоплює 2017–2018 рр. та 9 міс. 2019 р. Він засвідчив: Мінкультури не 
виконувало низку своїх повноважень, зокрема не сформувало Державний реєстр 
національного культурного надбання, що свідчить про службову недбалість з боку 
посадових осіб установи. Кваліфікацію їх діям мають надати правоохоронні органи. План 
виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом передбачає створення 
електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей. 
Фактично на сьогоднішній день такий ресурс відсутній, що також містить ознаки службової 
недбалості посадових осіб Міністерства культури України. Окрім того, аудитори виявили 
незахищеність Державного реєстру нерухомих пам’яток. Він знаходиться у форматі Word, 
тому є загроза втратити інформацію. Цей Реєстр не є інформаційно-телекомунікаційною 
системою, і висновок комплексної системи захисту інформації для нього не передбачений. 
При цьому Мінкультури не вчиняє організаційних заходів, щоб врегулювати ведення і 
захист Реєстру. Як засвідчив аудит, на організацію роботи Міністерства за бюджетною 
програмою «Загальне керівництво та управління у сфері культури» (1801010) в 
досліджуваний період відкрито асигнувань на 252 млн грн. Видатки держоргану становили 
майже 227 млн грн. У 2017–2018 роках та 9 міс. 2019 року Мінкультури без підтверджуючих 
економічних обґрунтувань сформувало бюджетні запити на 345 млн грн. Рахункова палата 
також зафіксувала порушення закону «Про публічні закупівлі» на 4,2 млн грн при закупівлі 
робіт з капітального ремонту приміщень із заміною віконних блоків у 2018 році в будівлі 
Міністерства по вул. Івана Франка, 19 в м. Києві. За висновком аудиторів, відповідні дії 
посадовців Міністерства містять ознаки службової недбалості. Порушення ще на 3,9 млн 
грн допущені через виплату заробітної плати співробітникам управлінь та директоратів 
Міністерства культури, повноваження і функції яких дублювалися. Окрім того, Міністерство 
повернуло в держбюджет 19,3 млн грн, що свідчить про неефективне управління 
бюджетними коштами. Рахункова палата надає низку рекомендацій Міністерству культури, 
молоді та спорту України для усунення виявлених порушень. Поміж тим, вищий орган 
аудиту повідомить Національну поліцію України про ознаки службової недбалості в діях 
посадових осіб Міністерства культури України. Звіт та рішення опубліковані на офіційному 
вебсайті Рахункової палати. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rp.gov.ua 
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Нафтогазову компанію звинувачують у протиправному  
заволодінні курортними землями 

22.04.2020 

Українські Карпати – недоторкане багатство держави. Поєднання 
мальовничих краєвидів з унікальними природними умовами свого часу 
зробили карпатські гірськолижні курорти популярними серед туристів. 

Однак, як виявили наші колеги-розслідувачі, належать ці землі зовсім не місцевій 
громаді. Кому влада розпродує гірські землі? Та в якому стані зараз перебуває туристична 
інфраструктура? Знімальна група «Схем» відвідала український гірськолижний курорт 
Славське. За радянської епохи тут проводили міжнародні спортивні змагання та 
побудували єдину в Україні сертифіковану за світовими стандартами гірськолижну трасу. 
Проте вже у перші роки Незалежності України кількість туристів зменшилася в десятки 
разів, а інфраструктуру практично занедбали. А коли нарешті знайшовся інвестор, готовий 
відродити курорт і звести тут сучасний гірськолижний комплекс, будівництво 
загальмувалося через гучні корупційні скандали. Як з’ясували журналісти, територія, на 
якій катаються лижники, належала об’єднаній територіальній громаді. Але коли з’явився 
великий покупець, ділянки раптово почали роздавати в приватні руки фізичним особам — 
нібито для ведення сільського господарства. А селяни, своєю чергою, наступного ж дня 
перепродали землі новоствореній компанії. Керівник готелю «Захар Беркут» звинувачує у 
нечесній конкуренції ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Нібито саме в інтересах цієї компанії 
Славська сільська рада передала землі приватникам. Ба більше, частина цих людей були 
працівниками «Галнафтогазу» або так чи інакше пов’язані з підприємством. Утім, у 
департаменті корпоративних комунікацій «OKKO Group», до складу якої входить концерн, 
на запит медійників відповіли сухо та лаконічно: мовляв, холдинг планує інвестувати в 
туристично-відпочинкову інфраструктуру Cлавської ОТГ та працює в межах чинного 
законодавства. Та місцеві підприємці впевнені в іншому … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами stopcor.org 

 
Місто-курорт на 80 готелів планують  

побудувати в Україні 
05.05.2020 

В Одеській області збудують місто-курорт, в якому відкриють 80 
готелів. Про це в соціальних мережах заявив директор центру туризму 
"Південна ліга" Фазіль Аскеров. 

Він пояснює, що йдеться про будівництво, яке анонсував президент України 
Володимир Зеленський у вересні минулого року на минулому в Києві форумі Ялтинської 
європейської стратегії. За словами Аскерова, місто-курорт "Дунайя" - цілорічний курорт з 
гемблінг (ігрової) зоною, який розмістять на піщаній косі, частина якої – дамба, між озером 
Сасик і Чорним морем. Під будівництво загалом буде відведено понад 500 га землі, 
планується облаштування 10-кілометрової набережної. "Понад 80 готелів (найменший на 
150 номерів), а найбільший на 1 тисячу номерів. Двадцять тисяч готельних номерів, 25 
тисяч робочих місць. Місце для проведення музичних фестивалів світового рівня на 50 
тисяч людей", - заявив Аскеров. Він стверджує, що заплановане будівництво - курорт з 
"екологічною філософією", заснованою на сучасних технологіях. Перші готелі відкриються у 
2022 році, перший мільйон туристів місто, як передбачається, прийме у 2025 році, а до 2030 
року туристичний потік становитиме 6 мільйонів осіб на рік. Як стверджує Аскеров, обсяг 
приватних інвестицій становитиме понад 2,5 мільярда доларів.  "Проект за ініціативою 
президента України Володимира Зеленського, - написав директор центру. Економічна 
складова проекту розроблена співробітниками Одеського національного економічного 
університету. Аскеров також нагадав, що про вищеназвану зону для розвитку туризму 
говорив на парламентських слуханнях у 2016 році колишній голова Одеської ОДА Міхеїл 
Саакашвілі. Зазначається, що після закінчення карантину буде проведена публічна 
презентація проекту для широкої громадськості. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами budport.com.ua 
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Восстановление элитных гостиниц Киева до предкарантинных  
показателей займет 5 лет, – прогноз 

14.05.2020 

Восстановление бизнес-гостиниц категорий upper upscale и luxury в 
Киеве до докарантинных показателей может занять четыре-пять лет со 
снижением дохода на 60-80%. 

Эксперты консалтинговой компании Cushman&Wakefield разработали два сценария 
восстановления столичных бизнес-гостиниц высшей ценовой категории после карантина. 
Первый сценарий предполагает закрытие их с марта 2020 г. и начало восстановительного 
процесса лишь с начала 2021 г. "Почему с начала 2021 г.? Многие аналитики прогнозируют 
вторую волну коронавируса осенью, и многие гостиницы в Киеве, возможно, будут 
принимать решение по ситуации. Если встанет вопрос, открываться на месяц или нет, то с 
точки зрения минимальной заполняемости 30%, которая необходима для окупаемости, 
открываться на один месяц может быть нецелесообразно", - рассказала заместитель 
управляющего директора, руководитель департамента оценки Cushman&Wakefield 
(Украина) Яна Литвинчук. Согласно первому сценарию, средняя доходность номера 
сократится на 85%, а доход до вычета фиксированных платежей - на 80%. Рыночная 
стоимость активов в этом случае может упасть на 35%. Второй сценарий предполагает 
открытие гостиниц во ІІ квартале 2020 г. В этом случае восстановление до докарантинных 
показателей займет до 4 лет, считают в Cushman&Wakefield. Согласно оптимистичному 
сценарию, показатель средней доходности за номер сократится на 70%, доход - на 60%, 
стоимость активов может снизиться на четверть. По данным компании, оба сценария 
предполагают снижение ADR на 14%: в первый год восстановления показатель составит 
$120 и в течение 4-5 лет вырастет до $164. Заполняемость гостиниц также снизится: по 
первому сценарию в первый год после карантина - до 11%, по второму сценарию - до 22%. 
"Важно отметить, что это сценарии для гостиниц, которые ориентированы на бизнес-
сегмент. Конечно же, гостиницы, работающие на рекреацию и ориентированные на 
внутренний туризм, будут восстанавливаться намного быстрее", - добавила Литвинчук. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Світовий банк виділив Україні $135 млн  
на медицину 

28.04.2020 

Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування 
Україні розміром 135 мільйонів доларів для проекту "Поліпшення охорони 
здоров'я на службі у людей". Про це йдеться в пресрелізі СБ. 

В рамках чинного проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" з 
початковою сумою інвестицій 215 млн доларів надається допомога у відновленні міських 
лікарень і фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській місцевості, закупівлі сучасного 
обладнання і покращення якості медичних послуг. Кошти було спрямовано на підтримку 
реформ у секторі охорони здоров'я, поліпшення надання послуг (зокрема, на реформу 
первинної та вторинної ланок, ранню діагностику та лікування серцево-судинних і 
онкологічних захворювань), а також підвищення ефективності системи охорони здоров'я 
загалом. "Додаткові кошти розміром 135 млн доларів допоможуть Україні здійснити 
необхідну модернізацію лікарень і впровадити важливі реформи, а також провести 
навчання тисяч українських лікарів надання сучасних медичних послуг. У рамках проекту 
також надаватиметься підтримка для загального фонду держбюджету з метою 
забезпечення потреб населення в медичних послугах", - йдеться в пресрелізі. Частину 
коштів нового кредиту розміром 35 млн доларів буде використано на закупівлю необхідних 
матеріалів і устаткування для боротьби з COVID-19, проведення необхідного навчання для 
медичного персоналу, підтримку комунікації в наданні громадянам важливої публічної 
інформації. Нові виділені кошти також використовуватимуться на відшкодування 
фінансування українським закладам охорони здоров'я, які надають послуги пацієнтам із 
COVID-19. "Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні близько 40 відділень 
екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, забезпечуючи можливість лікарням 
виконувати складні медичні процедури з використанням високотехнологічного 
обладнання і відповідних протоколів лікування", - заявив в.о. директора Світового банку у 
справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер. За його словами, пацієнти зможуть 
обирати будь-яку лікарню в Україні, і їхні витрати на хірургічне втручання 
покриватимуться з державного бюджету. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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У ДБР розповіли про хід слідства у справі про  
несплату податків ФК "Динамо" 

21.04.2020 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом 
ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими 
особами ТОВ "ФК "Динамо" Київ" триває. Про це УНН розповіли у ДБР. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 
Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві. 
При цьому, у ДБР додали, що поки не будуть розголошувати деталі кримінального 
переслідування через вимоги КПК. “Одночасно, керуючись положеннями статті 222 КПК 
України, повідомляю, що відомості запитувані Вами не підлягають розголошенню на 
даному етапі досудового розслідування”, — уточнили в ДБР. Зазначимо, що йдеться про 
кримінальне провадження № 42019000000002028 від 17 вересня 2019 року. За даними ЗМІ, 
досудове розслідування кримінального провадження реєстрували слідчі ГПУ. 
Стверджувалося, що службові особи ТОВ “ФК "Динамо" Київ” “забезпечили уникнення 
Товариством сплати податків у особливо великих розмірах шляхом реалізації схем із 
фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків 
офшорної компанії”. Інкримінують службовим особам ТОВ “ФК "Динамо" Київ” частину 3 
статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів — ред.) 
Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. 

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

 
 
 
 
 

Кононенко через суд змусив Київраду зменшити плату  
за землю для своєї тенісної академії 

12.05.2020  

Суд вніс зміни до договору оренди ділянки між Київрадою і ТОВ 
«Міжнародна тенісна академія», зменшивши розмір річної орендної плати з 
963 тис грн до 32 тис грн. Про це свідчить рішення Господарського суду м. 
Києва від 28 квітня. 

Київрада і «Міжнародна тенісна академія» уклали договір оренди ділянки площею 
2,68 га на вул. Міська, 9 в Оболонському районі столиці 29 вересня 2016 р. Фірма отримала 
землю на 25 років для експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу. 
Розмір річної орендної плати у договорі встановили – 3% від нормативної грошової оцінки 
ділянки, що становила 32,11 млн грн, тобто 963 тис грн на рік. Суд встановив, що 23.06.2011 
Київрада прийняла рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві», 
відповідно до якого річна сума платежу з орендної плати для баз олімпійської, 
паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабміном, не 
може перевищувати 0,1% нормативної грошової оцінки. 24.10.2018 Кабмін затвердив цей 
перелік баз, до якого було включено комплекс «Міжнародної тенісної академії». Фірма 
заявла в суді, що після цього звернулася до Київради з клопотанням зменшити орендну 
плату, але цього досі не зроблено. У своєму запереченні проти позову компанії Київрада 
заявила, що на момент укладення договору не було передбачено нарахування орендної 
плати за ділянку у розмірі 0,1%. Крім того, у договорі закріплено, що розмір орендної плати 
може змінюватись за згодою сторін шляхом прийняття відповідного рішення Київрадою. А 
таке рішення не приймалося. Втім, суд дійшов висновку про наявність підстав про внесення 
змін до договору оренди відповідно до постанови Кабміну від 24.10.2018. 0,1% від 
нормативної грошової оцінки ділянки становить 32 тис грн. Кінцевим бенефіціарним 
власником ТОВ «Міжнародна тенісна академія» через інвестфонди «Вік» та «Ківі» є Ігор 
Кононенко, давній бізнес-партнер екс-президента Петра Порошенка, колишній перший 
заступник голови парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка». У 2016 році 
програма Схеми повідомила, що на вказаній ділянці по вул. Міській, 9 у Пущі Водиці за 
інвестиційним договором фірма мала провести реконструкцію колишнього дитячого 
табору, збудувавши там дитячо-юнацьку спортивну школу. Натомість там з’явився 
приватний спортивний заклад із платними послугами. У відповідь на це Ігор Кононеко 
заявив, що «Міжнародна тенісна академія» – це не елітний фітнес-клуб із басейнами і баром, 
а професійна спортивна база європейського рівня, і що цей проект неприбутковий. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
Фонд гарантирования не смог продать стадион "Черноморец"  

в Одессе по сниженной в 5 раз цене 
14.05.2020 

ФГВФЛ на состоявшемся 13 мая аукционе в очередной раз не смог 
продать одесский стадион "Черноморец". Покупателей на актив не нашлось, 
несмотря на снижение цены со стартовых 1,14 млрд грн до 228 млн грн. 

В январе ФГВФЛ продавал стадион "Черноморец" за 366,6 млн грн. Но и тогда 
покупателей не нашлось, хотя соответствующий пул активов включал также права 
требования "Имэксбанка" по 40 договорам, заключенным с юрлицами (задолженность по 
ним достигает 13,2 млрд грн, из них по телу кредитов – 7,2 млрд грн, остальные 6 млрд грн 
– проценты). Стадион "Черноморец" – крупнейший на юге Украины. Комплекс зданий и 
сооружений включает в себя спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным 
полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения; бизнес-центр с рестораном общей 
площадью 10 758 кв. м; фитнес-центр общей площадью 4 300 кв. м; отель общей площадью 
9 817 кв. м; подземный паркинг для транспортных средств; другие здания и помещения 
согласно его техническим паспортом. Большинство объектов комплекса бывшие 
владельцы оформили подконтрольным компаниям в аренду сроком до 50 лет. Последняя 
полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 г. Стадион "Черноморец" позволяет 
разместить на трибунах более 34 тысяч человек. Значительная часть трибун защищена от 
осадков. Как сообщалось, ФГВФЛ получил стадион "Черноморец" в качестве залога по 
кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" экс-нардепа 
Леонида Климова. При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания 
неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" были выведены высоколиквидные 
залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по 
договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые 
оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн. Напомним, в январе 2017 г. полиця 
объявила о подозрении бывшего председателю правления "Имэксбанка" гражданину 
Украины Юрию Грамматику. Установлено, что по указанию Грамматика субъектам 
хозяйствования, прежде всего связанным с банком лицам, выдавались бланковые кредиты. 
Кроме того, происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на 
неликвидное, что повлекло растрату банковских активов. "Имэксбанк" был отнесен к 
категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального 
банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках 
выплаты гарантированной суммы возмещения. Банк контролировался нардепом Леонидом 
Климовым из депутатской группы партии "Возрождение". 

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

 
Кабмин выделил 70 миллионов на строительство биатлонного  

комплекса на курорте Коломойского 
20.05.2020 

Кабмин утвердил порядок и условия предоставления в 2020 г. 
субвенции из госбюджета на строительство биатлонного комплекса в с. 
Поляница, где находится горнолыжный курорт "Буковель". 

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, сумма субвенции 
составляет 70 млн грн. "Когда мы достроим вторую очередь комплекса, то уже сможем 
проводить там украинские соревнования и сборы, чтобы наши спортсмены не выезжали за 
границу, а могли тренироваться в родной стране", – прокомментировал министр молодежи 
и спорта Вадим Гутцайт. Как сообщалось, ранее заместитель председателя правления 
"Приватбанка" Галина Пахачук заявляла, что госбанк начал подготовку к продаже 
крупнейшего в Украине горнолыжного курорта "Буковель". Банку принадлежат две трети 
комплекса, включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные 
участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью 
курорта владеет компания "Скорзонера", ее конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" 
являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Ранее Пахачук отмечала, что 
несмотря на то, что бывшие собственники банка владеют только частью земли, а также 
отдельными подъемниками, фактически они распоряжаются всем комплексом, имущество 
банка было передано в аренду связанной с Коломойским компании "Паркур". "Скорзонера" 
Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам 
рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Завдяки втручанню СБУ блоковано 59 заборонених інтернет- 
платформ для азартних он-лайн ігор 

12.05.2020 

За матеріалами СБУ отримано рішення суду щодо блокування 
провідними вітчизняними інтернет-провайдерами доступу до 
заборонених законодавством азартних ігор у віртуальній мережі. 

Наразі вже закрито доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, у тому числі до 20 
найпопулярніших серед українських азартних гравців. Службою безпеки України 
вживатимуться всі необхідні заходи направлені на неухильне дотримання законодавства 
України щодо заборони грального бізнесу та притягнення винних осіб до відповідальності. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

Дохід від казино: чи легалізують  
гральний бізнес у 2020 р? 

19.05.2020 

Вже цього тижня Верховна рада може розглянути законопроект 
про легалізацію грального бізнесу в Україні. До другого читання документ 
набрав близько 3500 правок.  

 

Цілком ймовірно, що він може бути розглянутий за скороченою процедурою. Утім, 
поки що консенсусного рішення щодо цього немає. 

 

Глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія впевнений, що документ може бути 
ухвалений до кінця травня. У першому читанні законопроект №2285-д підтримали 260 
народних депутатів у січні поточного року. Наприкінці 2019-го року в парламенті була 
провалена перша спроба ухвалити подібний законопроєкт. Тоді ж, у грудні 2019-го, Кабмін 
Олексія Гончарука ухвалив рішення закрити всі нелегальні зали ігрових автоматів та інші 
форми незаконного грального бізнесу в Україні. Чи зможуть нардепи таки доопрацювати 
проєкт закону та ухвалити його вже цього місяця? А головне – навіть після його підписання 
президентом, чи запрацює легальний гральний бізнес вже у поточному році? 

 

Президентська обіцянка. Гральний бізнес в Україні заборонив ще уряд Юлії 
Тимошенко у 2009 р. Відтоді його вирішили не легалізовувати, а підприємливі винахідники 
нових видів діяльності змогли повноцінно впровадити гральний бізнес через різноманітні 
інтернет-лотереї та гральні онлайн-платформи. Допомогло їм у цьому законодавство про 
національні лотереї, завдяки якому загалом нелегальна діяльність стала такою собі «сірою 
зоною» ведення напівлегального бізнесу. Ще у 2010-2013 роках ниточки цього бізнесу 
начебто вели до родини тодішнього президента Віктора Януковича. Утім, після його втечі і 
подій 2014 року, гральний бізнес «інтернет-лотерей» нікуди не подівся. Зламати ситуацію 
та нарешті легалізувати гральний бізнес в Україні вирішила команда нового глави держави 
у 2019 році. Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що гральний 
бізнес – додаткова можливість для державного бюджету отримувати мільярди гривень, 
робочі місця та інвестиції. Щоправда, «гральне лобі» виявилося сильнішим у стінах 
парламенту, і грудневий законопроект так і не був проголосований нардепами. При цьому 
монобільшість «Слуги народу» також не дала необхідної кількості голосів. Саме після цього 
епізоду Володимир Зеленський публічно звернувся до тих, кому вигідно вести гральний 
бізнес у тіні, про його твердий намір переломити ситуацію. Водночас Кабмін заборонив 
діяльність гральних залів онлайн-лотерей, а МВС та СБУ наввипередки почали 
влаштовувати облави на персонал та відвідувачів цих закладів. Історія залишала більше 
питань, аніж давала відповідей. 

 

Примарні перспективи? Та навіть у разі ухвалення законопроєкт №2285-д може 
бути кардинально змінений численними правками й залишити безліч можливостей для 
нових видів напівлегальних заробітків на азартних іграх. У першому читанні в документі 
йшлося про те, що зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок. 
Крім того, дозволять роботу легальних класичних казино. Крім казино та гральних 
автоматів у чітко відведених місцях та за відповідної ліцензії, законопроект дозволяє 
легальне ведення букмекерської діяльності, лотерей та покеру. Цікаво й те, що в бюджеті на 
поточний рік доходи від легалізації грального бізнесу вже закладені на рівні 4,4 мільярдів 
гривень. Це досить суттєва сума, якщо врахувати кризові реалії, в яких опинилася 
економіка України через пандемію коронавірусу та вимушений карантин. Першопочатково, 
гроші від легалізації грального бізнесу мали піти до спецфонду для фінансування місцевих 
освітніх та медичних програм. Однак пандемія коронавірусу внесла суттєві зміни в 
реальність, в якій розпочати легалізований ігровий бізнес буде вкрай непросто. Передусім 
через те, що казино та гральні автомати мали б розташовуватися в 3,4,5-зіркових готелях. 
Імовірно, у місцях скупчення туристів з-за кордону. Наразі спрогнозувати, коли саме 
відкриється авіасполучення та повноцінно запрацює туристична інфраструктура, важко. 
Тому інвестори навряд чи поспішатимуть вкладати кошти у такий ризикований – хоча вже 
й легальний – бізнес. Більшість українців навряд чи зможуть собі дозволити пограти в 
казино, адже багатьом це просто не по кишені. 

 

Ризики ігроманії. Натомість, більш вдалим буде старт різноманітних азартних забав 
на онлайн-платформах. Цікаво те, що в першому читанні законопроект щодо легалізації 
грального бізнесу передбачає обов’язкову ідентифікацію гравця. І якщо для відвідувачів 
гральних залів та казино вона відбуватиметься через пред’явлення паспорта, то, як саме 
відбуватиметься ідентифікація онлайн, поки що не зрозуміло. Окрім того, що видачею 
недешевих ліцензій для ведення ігрового бізнесу буде займатися спеціальний 
уповноважений орган при Кабміні – комісія з розвитку та регулювання азартних ігор, 
законодавець запровадить й суворі покарання за організацію та ведення будь-якого 
нелегального бізнесу в цій сфері. Не забули депутати й подбати про ігрову залежність. 
Окрім обмеження у віці (грати буде дозволено громадянам, які досягли 21 року), самим 
гравцям та їхнім родичам нададуть можливість обмежувати участь в азартних іграх. Родичі 
залежної від ігроманії людини можуть подати позов до суду, і після розгляду справи 
заборонити доступ такій людині до будь-яких майданчиків з азартними іграми. Щоправда, 
відкриваючи можливість для ведення легального бізнесу на азартних іграх, держава 
одночасно має розуміти й те, що кількість осіб, які ще не знають про свою залежність, 
зросте в геометричній прогресії. Чи вартуватиме тоді легалізація грального бізнесу тих 
грошей, які отримає державний бюджет, коли натомість отримаємо безліч випадків 
лікування та реабілітації хворих на лудоманію громадян? 

 

Читати повністю >>>                                                                               © Олександр Радчук, політолог 
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COVID-19: вплив на рекламний  
бізнес 

21.04.2020 

Factum Group Ukraine спільно із Всеукраїнською Рекламною 
Коаліцією оприлюднили результати дослідження «COVID-19: вплив на 
рекламний бізнес». Про це повідомляє прес-служба ВРК. 

Дослідження проводилось серед топ-менеджменту рекламних агентств в період 7-17 
квітня. Загалом в опитуванні взяли участь 57 експертів (топ-менеджмент рекламних 
агентств, що входять до складу ВРК). Результати дослідження вказують на те, що COVID-19 
сильно вдарив по рекламному бізнесу. Агентства вказують, що кількість призупинених чи 
скасованих проектів суттєво перевищує кількість ініційованих проектів. Така ситуація 
ставить нові виклики перед рекламним бізнесом та змушує активно реагувати на зміни. Дії 
агентств з реагування на поточну ситуацію відбуваються в 4-х сферах: фінанси, 
організаційна сфера, управління/планування і робота з персоналом: 1) Фінансова сфера – 
максимальна оптимізація витрат. Скорочення витрат на оренду і утримання офісу (в 
зв'язку з максимальною «діджіталізацією» роботи), скорочення витрат на персонал, 
скорочення витрат на тренінги та корпоративні заходи, «заморозка» зростання зарплат і їх 
скорочення, пошук нових джерел фінансування, зміна процесів ціноутворення; 2) 
Організаційна сфера – максимальний перехід на дистанційну роботу, прискорення 
поширення кращих практик серед співробітників; 3) Управління та планування– перехід на 
режим «ручного» управління, максимально швидке реагування на зміни, планування в 
тимчасовому діапазоні тиждень/місяць, перерозподіл зусиль з традиційних каналів 
просування на цифрові, пошук нових ніш і можливостей в країні та за кордоном; 4) Робота з 
персоналом – мінімізація постійного персоналу, переведення співробітників на часткову 
зайнятість, перехід від постійної співпраці до проектно-погодинної, інтенсифікація 
навчання співробітників, розширення універсалізації співробітників. Незважаючи на 
складну ситуації, топ-менеджмент агентств намагається віднайти позитивне в ситуації. 
Серед позитиву зазначають: підвищення креативності команд; адаптивність і згуртованість 
команд; інтенсифікація роботи в зв'язку з необхідністю пошуку нових рішень; поява 
можливості навчитися новому; можливість позбавитись від неефективних співробітників; 
усвідомлення агентствами і клієнтами необхідності діджіталізаціі і її прискорення; 
можливість побачити слабкі сторони своєї компанії; можливість подумати і глибоко 
проаналізувати діяльність компанії, переглянути моделі управління 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ВРК 

З повним звітом можна 
ознайомитись за посиланням. >>> 
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Столичный застройщик из фракции Медведчука запустит 
новый телеканал для жителей Киева 

14.05.2020 

Столичный застройщик и нардеп от фракции "Оппозиционная 
платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар станет инвестором создания 
нового городского информационного телеканала Kyiv.live. 

Эту информацию сам Столар подтвердил НВ, передает БизнесЦензор. "Да, это 
правда. Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован 
среди киевлян", – заявил застройщик. Непосредственно запуском телеканала займется 
бывший генеральный продюссер телеканала "Прямой", телепродюсер Алексей Семенов. По 
его словам, сейчас канал находится на этапе документального переоформления. По 
информации НВ, Kyiv.live планируется запустить за несколько месяцев до киевских 
выборов, которые пройдут в августе. Его редакция разместится в столичном бизнес-центре 
"Парус", половина которого принадлежит Столару. В 2010-2012 годах Вадим Столар был 
народным депутатом от Партии регионов. После 2014 г. его стали называть "серым 
кардиналом" столицы. В 2017 году журналисты "Схем" зафиксировали совместный полет 
Столара с мэром Киева Виталием Кличко и нардепом от группы "Воля народа", 
застройщиком Максимом Микитасем. В позапрошлом году поздравить Столара с днем 
рождения в Монте-Карло прилетели заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, 
нардеп "Возрождения" Виталий Хомутынник и беспартийный Вячеслав Константиновский, 
сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий и другие. Как сообщалось, в июне 2019 года еже 
один нардеп от партии "ОПЗЖ" Тарас Козак стал новым владельцем телевизионных 
вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". В декабре 
2018 г. Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести 
телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн 
грн. Ранее Козак купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении 
телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции. 
Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и стал народным депутатом от 
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с 
братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в 
соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в 
частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза". …. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Через карантин українські видавці втратили  
десятки мільйонів – опитування УАВК 

23.04.2020 

Середня сума прямих збитків найбільших українських видавництв 
через карантин сягає майже 1 млн грн на кожне видавництво. Про це 
свідчать дані опитування. 

За результатами опитування, неотримані видавництвами платежі за відвантажену 
продукцію (%, відповідно до звіту або плану платежів) складають 70%, непроведені 
відвантаження продукції – 68 %. У зв’язку з карантином, видавці не змогли випустити 70% 
запланованих нових видань і були змушені відправити у відпустку за власний рахунок 58% 
працівників. Також видавці не провели 56% розрахунків із контрагентами-
постачальниками, що включають оренду, комунальні платежі, розрахунки з друкарнями, 
виконання додрукарських робіт, обслуговування техніки, постачання паперу тощо. «Можна 
з упевненістю сказати, що до середини травня галузь «лежатиме» в повному розумінні 
цього слова, і повернути її до життя зможуть лише відтермінування сплати податку на 
прибуток і термінові кредити», – заявляє президент УАВК Олександр Афонін. Значна 
кількість малих видавництв вже сьогодні близька до повної ліквідації свого виробництва. 
Опитування серед українських видавництв щодо втрат і збитків, зазнаних ними упродовж 
дії карантину за період з 12 березня до 20 квітня, проведене Асоціацією 20-21 квітня. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами chytomo.com 
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Коломойський заперечує причетність  
до «Фокуса» 

19.05.2020 

Олігарх Ігор Коломойський у коментарі «Українській правді» 
заперечив інформацію джерел «Детектора медіа», що новий власник 
журналу «Фокус» Олександр Борщевич представляє його інтереси.  

«Це повна брехня», – цитує його видання. На уточнення, чи є в нього домовленості з 
Олександром Борщевичем, пан Коломойський відповів: «Я взагалі не знаю, хто він. Ніколи 
не бачив і не чув про нього». На запитання, чи збирається він купувати «Фокус», він 
відповів: «Зрозуміло, що ні». Нагадаємо, власником видавництва «Фокус медіа», яке 
випускає журнал «Фокус» та сайт focus.ua, замість Анатолія Євтухова став Олександр 
Борщевич. Зміни відбулися 2 квітня, свідчать дані з єдиного державного реєстру. Олександр 
Борщевич, за даними відкритих реєстрів, є власником і директором трьох компаній, 
зареєстрованих за адресою холдингу «1+1 медіа»: вул. Кирилівська, 23, у Києві. За словами 
трьох джерел «Детектора медіа», новий власник представляє інтереси олігарха Ігоря 
Коломойського, а новим куратором проєкту «Фокус» може бути народний депутат, блогер і 
ведучий «1+1» Олександр Дубінський, у минулому журналіст і редактор ділової преси. 
Олександр Борщевич, Олександр Дубінський, директорка видавництва «Фокус медіа» 
Вікторія Калкатіна заперечили цю інформацію. Колишній власник «Фокуса» Анатолій 
Євтухов сказав, що новий власник увійшов в управління ще три місяці тому. Але пан 
Євтухов не знає, чиї інтереси він представляє: «Я не знаю. Я в усіх питав: хто хоче купити? А 
далі хтось через когось, з’явилося кілька інвесторів. Я його (нового власника. – ДМ) і не 
бачив. Був від нього якийсь хлопець, і я йому сказав: «Забирайте, мені не шкода». І 
фактично вони вже увійшли в управління три місяці тому. Але, наскільки я знаю, зараз 
колектив працює. Жодну людину не звільнили. І це головне». Інформація про наміри 
Анатолія Євтухова продати «Фокус» з’явилася ще в серпні 2019 р. Тоді медіа писали, що 
новим власником журналу начебто стане білоруський бізнесмен Артур Гранц – власник 
компанії «БФ Групп» і друг на той момент нардепа від «Народного фронту» Андрія Іванчука. 
Перезапуском журналу мав займатися Володимир Федорін, колишній головний редактор 
української версії журналу Forbes. Він мав зустріч із колективом «Фокуса», на якій 
розповідав про наміри перетворити видання на лідера ринку. Перезапуск планувався у 
вересні 2019 р. з новою концепцією – «журнал історій». У жовтні 2019 р. кіпрська компанія 
Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова ініціювала кримінальне провадження щодо 
незаконного продажу у 2013 р.  ТОВ «Видавництво Фокус». Коломойський і Боголюбов були 
бізнес-партнерами UMH Group Ігоря Ложкіна у проєкті «Фокус». У 2013 році, ще до продажу 
всього холдингу UMH Group Сергію Курченку, UMH Group продала «Фокус» українській 
групі Vertex United Бориса Кауфмана. А вже в Бориса Кауфмана «Фокус» у 2016 році придбав 
Анатолій Євтухов за 2 млн грн. Володимир Федорін так і не приступив до перезапуску 
«Фокуса». Натомість у березні 2020 р. було оголошено про рестарт в Україні журналу Forbes, 
який видаватиме ТОВ «Уяви!» Артура Гранца та Володимира Федоріна. Коментуючи 
провадження та наміри продажу «Фокуса», наприкінці жовтня 2019 р. Анатолій Євтухов 
повідомив «Детектору медіа», що не продає видання, а шукає співінвестора. Кримінальне 
провадження він назвав розбірками між Кауфманом та Коломойським і припустив, що вони 
його не торкнуться. «Йому точно не потрібен збитковий журнал», – сказав тоді він. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами detector.media 
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СБУ задокументувала колишнього керівника ФДМ України  
на зловживанні службовим становищем 

22.04.2020 

Служба безпеки України задокументувала зловживання службовим 
становищем одним із колишніх в.о. Голів Фонду державного майна України. 
Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Під час слідства встановлено, що високопосадовець використовував владні 
повноваження в інтересах низки комерційних структур.  З порушенням вітчизняного 
законодавства він приймав незаконні рішення щодо використання державного майна ДП 
«Державне спеціалізоване видавництво «Вища Школа», яке розташоване в інвестиційно 
привабливому місці у центрі Києва. Відповідно до Закону України «Про перелік об’єктів 
права державної власності, що не підлягають приватизації» майно ДП «Державне 
спеціалізоване видавництво «Вища школа» не підлягає приватизації. В інтересах 
зацікавлених структур колишнім в.о. очільника Фонду приймались незаконні рішення, які 
дозволили не сплачувати до державного бюджету кошти за фактичне використання понад 
1700 квадратних метрів у центрі столиці. Комерційні структури також звертались до Фонду 
державного майна для проведення капітальних робіт, які фактично не виконувались для 
подальшої незаконної приватизації нерухомого майна. Наразі державне майно знаходиться 
в аварійному стані, ремонтні послуги не проведені, зазначена в актах виконаних робіт 
інформація не відповідає дійсності. Для отримання доказової бази Службою ініційовано 
проведення судово-економічні експертизи та слідчі дії, за результатами чого отримано 
достатні докази причетності колишнього в.о. Голови ФДМУ до оборудок з майновим 
комплексом державного підприємства. Слідчі органи ДБР оголосили про підозру 
високопосадовцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 
Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії. Операція проводилась спільно з Державним 
бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Київської обл. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Ігор Петрашко обговорив з представниками міжнародного бізнесу план  
відновлення та розвитку української економіки 

15.05.2020 

Відбулася зустріч Міністра розвитку економіки, України Ігоря 
Петрашка з представниками українсько-американської бізнес спільноти для 
обговорення ключових питань розвитку національної економіки. 

Захід організовано бізнес-асоціацією «U.S.-Ukraine Business Council» (USUBC). Участь у 
заході взяли президент USUBC Морган Вільямс, директор з інформаційних програм USUBC 
Майкл Даценко, старший віце-президент з виробничих питань, GlobalLogic Андрій 
Калиновський, віце-президент з корпоративних справ Cargill Ван Йюттер, президент і 
генеральний директор Holtec International Доктор Кріс Сінгх, радник Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України Алекса Чопівська. Загалом у 
вебінарі було залучено 217 учасників. Учасники обговорили важливі аспекти економічної 
ситуації в Україні, безпрецедентні виклики, спричинені пандемією COVID-19, а також план 
дій Міністерства щодо просування української економіки. «Україна, як і весь світ, постала 
перед серйозними викликами внаслідок коронакризи. Наша ціль - відновити економіку, 
почати її розвиток та зробити Україну сильною. Важливим в цьому плані є інвестиції і 
міжнародна тісна співпраця, що дозволятиме рухати реформи  і покращувати соціально-
економічний статус населення. Тож сьогодні ми працюємо над тим, щоб створити найбільш 
сприятливі умови для інвесторів”, - відмітив Міністр Ігор Петрашко. Залучення іноземних 
інвестицій може відбуватись у такі сфери як інфраструктура, ядерна енергетика, 
забезпечення логістичних потреб експортерів с/г продукції, енергозбереження, проведення 
прозорої приватизаційної кампанії та інше. …  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінекономіки 

 

Геннадія Чижикова переобрано президентом  
ТПП України 

19.05.2020 

У житті ТПП України – одного із найбільших об'єднань вітчизняного 
бізнесу, відбулася знакова подія – черговий з'їзд, який є вищим керівним 
органом Палати, що збирається один раз на п'ять років.  

За його результатами Геннадія Чижикова було обрано президентом ТПП України. 
Також затверджено склад нової Ради ТПП України, до якої увійшов 91 представник, серед 
яких керівники бізнесу, представники комітетів, котрі представляють всі регіони України 
та галузі нашої економіки. «Мої  пріоритети у роботі, як і раніше,  базуються  на 
партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей і захисті законних прав та інтересів 
наших  членів. Палата – відкрита, гнучка організація, здатна відповідати на виклики  часу. 
Ми довели, що можемо трансформуватися та бути ближчими до бізнесу, першими чути про 
його проблеми, доносити до влади та сприяти у вирішенні. Я дякую усім за довіру. Разом ми 
продовжимо робити  Палату комфортною платформою для комунікацій», – сказав 
президент ТПП України Геннадій Чижиков. Враховуючи більш ніж 400-річну історію 
палатівського руху, розгалужену мережу палат у світі, інституція палат є незмінним 
атрибутом розвитку економічної співпраці в глобалізованому світі. Тому Палата має 
абсолютно чітку перспективу розвитку в майбутньому. Палатою розроблено Стратегію, за 
напрямами якої організація працюватиме у найближчі п'ять років. Місія ТПП України  
полягає в забезпеченні сприятливого  бізнес-середовища в Україні, створенні та 
розширенні можливості розвитку бізнесу через відкриття нових ринків для вітчизняного 
експорту, сприяння динамічній інтернаціоналізації українського бізнесу та активній 
інтеграції у світову економіку, а також надання послуг, затребуваних бізнесом. Для її 
втілення визначено 7 стратегічних цілей, які формують основні напрями діяльності на 
найближчі 5 років. Серед них – GR-вектор, просування експорту, арбітраж, цифровізація 
тощо. «Ми традиційно будемо захищати інтереси українського бізнесу всередині та зовні 
країни. Зараз ми є свідками початку нової епохи міжнародної економіки та торгівлі. І ТПП 
України у цих глобальних процесах  має почесну  роль центру, який допомагає  визначити  
місце України на міжнародній економічній мапі. За минулі 5 років Палата стала більш 
авторитетною та публічною. Ми успішно виконали Стратегію до 2020 року. Про це свідчить 
не лише затверджений звіт, а також позиція членів та партнерів Палати. Нас визнають. Нас 
чують. Це підтверджують  численні вітання від споріднених організацій, уряду України, а 
головне – представників бізнесу», – додав президент ТПП України. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТПП України 

 

Бізнес готовий запропонувати зміни  
в податковий закон – ЄБА 

22.05.2020 

Бізнес очікує оприлюднення податкового закону 466 (законопроєкт 
№1210) та готовий надати свої пропозиції для врахування та внесення 
відповідних змін, щойно текст документу стане доступним. 

"Ясність щодо податкових правил є надважливою, аби бізнес міг планувати 
подальшу діяльність. Деякі норми, передбачені даним документом, вирішують наболілі 
питання бізнесу вже кількарічної давнини. До прикладу, епопею щодо "соєвих правок", яка 
триває 2,5 роки. Хоча, звісно, текст містить і суперечливі аспекти, які потребуватимуть змін. 
Зокрема йдеться про абсолютно недостатній час, відведений бізнесу та контролюючим 
органам на підготовку до застосування таких масштабних змін", - заявила виконавчий 
директор ЄБА Анна Дерев'янко. "Щойно текст документу стане доступним, бізнес-спільнота 
надасть свої пропозиції для врахування та внесення відповідних змін", - додала вона. 
Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві. 16 січня Верховна 
Рада проголосувала в другому читанні за скандальний законопроєкт 1210, який передбачає 
норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення лімітів для 
ФОПів і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток 
залізної руди. Прийняті в другому читанні і в цілому законопроєкт №1210 зі змінами до 
Податкового кодексу і супутній йому законопроєкт №1209-1 враховують ряд зауважень з 
боку бізнесу, проте містять багато суперечливих норм, заявила в прес-релізі Європейська 
бізнес-асоціація. Закони (законопроєкти 1210 і 1209-1) вносять зміни в адміністрування 
податками, зокрема вводять принцип винної відповідальності платника податків за 
податкові правопорушення, визначає вимоги щодо вмотивованості рішень контролюючих 
органів про накладення штрафів, закріплюють перелік податкових порушень 
контролюючих органів, в тому числі недотримання процедури реєстрації платника 
податків та порушення в сфері відшкодування ПДВ. У частині імплементації положень 
плану BEPS закони вводять концепцію оподаткування прибутку контрольованих іноземних 
компаній на рівні контролюючої особи, вводять трирівневу структуру документації для 
міжнародних груп компаній. Закони вносять зміни щодо податку на доходи фізичних осіб, 
податку на прибуток підприємств, рентної плати та інших податків і зборів. Закон також 
вводить уніфіковану форму інформації про ставки і пільги по всіх місцевих податках і 
зборах, порядок надання її органами місцевого самоврядування в ключові органи. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Оновлений макропрогноз: через пандемію  
ВВП України знизиться на 7% 

20.05.2020 

Економіка України сильно постраждає через Covid-19. Це головний 
результат нового економічного прогнозу Німецької економічної команди 
(GET) у співпраці з Інститутом економічних досліджень (ІЕД). 

 
ВВП скоротиться на 7% у 2020 році в результаті впливу на економіку зовнішніх та 

внутрішніх шоків (базовий сценарій). Перед пандемією очікувався приріст ВВП на 3%. За 
песимістичним сценарієм, який передбачає триваліші карантинні заходи в Україні та 
сильніші зовнішні шоки, економіка зменшиться навіть на 11,2%. Та незважаючи на сильні 
шоки, економічний спад буде все ж таки меншим, ніж під час фінансової кризи у 2009 році. 
Це зумовлено якісною макроекономічною політикою попередніх років, яка збільшила 
стійкість економіки та створила простір для використання підтримуючих заходів 
монетарної та фіскальної політики. Стабільність державних видатків підтримує економіку, 
незважаючи на зниження податкових надходжень, в той час як Україна вже незабаром має 
підписати нову угоду з МВФ. Додаткову підтримку для економіки забезпечують зниження 
облікової ставки Національним банком України та гнучкий обмінний курс. Наш прогноз 
“Економічний вплив пандемії Covid-19 на Україну” підкреслює сильний вплив пандемії 
Covid-19 на економіку України. 

 
 
Головні результати дослідження: 
 

 Пандемія Covid-19 призведе до сильного скорочення ВВП України у 2020р.: У нашому 
базовому сценарії падіння ВВП складає 7%. Це на десять відсоткових пунктів нижче від 
рівня ВВП, прогнозованого до пандемії Covid-19. На початку року ми очікували, що у 2020 р. 
ВВП зросте на 3%. Оптимістичний сценарій: -5,9%. За песимістичним сценарієм, рівень 
падіння ВВП збільшується до -11,2%. Основною причиною такого різкого скорочення є 
поєднання внутрішніх та зовнішніх шоків. Жорсткі, але необхідні внутрішні карантинні 
заходи знижують економічну активність у сфері роздрібної торгівлі, ресторанного бізнесу і 
транспорту. Обсяги експорту та грошових переказів з-за кордону падають, оскільки інші 
країни також сильно постраждали від пандемії. 

 
 Різко скорочуються інвестиції, державне споживання стабілізує економіку: У 2020 

році інвестиції в економіку України знизяться на значні 11,2%. Приватне споживання 
зменшиться не так сильно: на 5,7%. Це типові результати внутрішніх та зовнішніх шоків, 
викликаних пандемією. Стабільне державне споживання підтримає економіку. Ми очікуємо, 
що державне споживання впаде лише на 0,7% порівняно з 2019 роком. 

 
 Вплив на галузі економіки – найбільше постраждає сфера транспорту: Серед секто-

рів, що забезпечують економіку товарами чи послугами, від негативного впливу пандемії 
найбільше постраждає сектор транспорту. Через закриття внутрішніх та міжнародних 
пасажирських перевезень та зменшення обсягів торгівлі товарами у транспортному  
секторі передбачається скорочення обсягів надання послуг на 14,3% порівняно з 2019 
роком. Роздрібна торгівля також зазнає сильного негативного впливу через карантинні 
обмеження та падіння попиту, який обернеться зниженням її обсягів на 8%. Незважаючи на 
те, що експорт сталі істотно знизиться, вплив пандемії на промисловість в цілому в Україні 
буде відносно меншим: її падіння становитиме лише 5%. 

 
 Немає загроз для рахунку поточних операцій – імпорт знижується більшою мірою, 

ніж експорт: У 2020 році імпорт в Україну знизиться на 12,7%, а експорт – на 7,6%. Це 
дозволить зберегти дефіцит рахунку поточних операцій стабільним на рівні -0,3% ВВП за 
базовим сценарієм. За песимістичним сценарієм, баланс рахунку поточних операцій був би 
навіть додатним у розмірі 2,1% ВВП через сильніше падіння імпорту. Отже, для рахунку 
поточних операцій України не виникає загроз навіть при скороченні грошових переказів з-
за кордону. Важливим фактором, що сприяє цьому, є підтримка Національним Банком 
гнучкого обмінного курсу. 

 
 Макроекономічна стабілізація у роки перед кризою приносить результати: Протягом 

декількох останніх років Україна доклала багато зусиль, щоб стабілізувати 
макроекономічну ситуацію в країні. Зараз ці зусилля виплачуються. Через те, що економіка 
України була в хорошій формі, коли розпочалась пандемія, її вплив буде не настільки 
сильним, як вплив кризи 2009 року, яка призвела до скорочення ВВП на 15%. Також уряд 
має простір у своїй політиці для підтримки економіки. Зараз, після того, як було прийнято 
закони щодо банківського сектору та земельної реформи, має розпочатися нова програма 
МВФ, яка дозволить стабілізувати державні видатки. Зниження облікової ставки НБУ на два 
відсоткові пункти сприяє внутрішньому попиту. Це зниження стало можливим завдяки 
тому, що протягом останніх декількох років вдалося приборкати інфляцію.  

 
 
Девід Заха, консультант Німецької економічної команди (GET)  та провідний 

автор дослідження: “Залишається значна невизначеність. Економічний спад у 2020 може 
погіршитися і далі, якщо стримуючі заходи не вдасться пом’якшити тоді, коли очікується. 
Що довше триватиме карантин, в результаті якого закриваються підприємства, тим 
повільнішим буде відновлення протягом прийдешніх років.” 

 
Віталій Кравчук, старший науковий співробітник Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій  (ІЕД): “Наш базовий прогноз скорочення ВВП 
на 7% у 2020 році знаходиться на песимістичному полюсі спектру поточних прогнозів для 
України, але в цілому знаходиться у спільному тренді з іншими прогнозами уряду та 
міжнародних установ.” 

 
 
Читати повністю >>> 
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Тривожні канікули. Чи уникнемо 
ідеального шторму? 

07.05.2020 

Важливо пам’ятати власну історію, зокрема економічну. Саме час 
згадати динаміку ВВП України з першого року незалежності. Він містить 
багато актуальної інформації для нинішнього періоду. 

Економіка за 30 років так і не вийшла на рівень 1991 р. За цей час сусідні країни 
подвоїли і потроїли обсяги ВВП. Отже, можна обґрунтовано стверджувати про аномальність 
економічного розвитку країни і про те, що її загальна економічна політика вперто не 
помічає чогось дуже суттєвого. Економіка переживала шокові ситуації щонайменше два 
рази: у 2008 р. – через світову фінансову кризу і в 2014 р. – через внутрішню дезорганізацію 
і зовнішню агресію. Це якщо абстрагуватися від першого шоку, спричиненого розвалом 
економічних зв’язків СРСР. Характерною є реакція економіки на ці шоки. Її падіння було 
дуже глибоким. У 2008 р. це було 15,1%, тобто найбільше у світі, а в 2014-2015 рр. – 15,8% 
за два роки. Після згаданих падінь економіка вже не могла виходити на попередні локальні 
піки. Хтось мав надію, що ця тенденція зміниться у 2020 р, але зараз ми розуміємо, що цього 
не буде. У частини економістів, які стежать за структурними змінами економіки, завжди 
було мало оптимізму. Саме структурна деградація економіки призвела до втрати її 
відновлювальних властивостей і визначила загальний спадаючий тренд, а не ті кризи, які 
спіткали Україну і світ. Інші ж країни піднялися за цей час в рази. Структурну деградацію 
економіки України найперше характеризує падіння частки переробної промисловості і 
зростання частки сільського господарства у ВВП країни. Нижче наведений графік показує 
негативні зміни економічної структури у 2010-2019 р. і її порівняння із сусідніми країнами. 
В Україні значно нижча частка переробної промисловості і вища частка сільського 
господарства. За підсумками 2019 р. вони становили 10,8% і 9% відповідно. Варто додати 
ще один важливий показник – структуру українського експорту товарів. У 2019 році частка 
первинного сектору – добувної промисловості і сільського господарства – зросла до 
рекордних 33%. Особливо стрімкою була ця зміна у 2018-2019 роках. У сусідніх державах ця 
частка становить лише 3-5%. Тобто ці країни переробляють власну сировину самі. Там 
розуміють, що саме процеси поглибленої переробки створюють багатство і добробут їхніх 
громадян. Україна ж вперто цього не бачить і зустрічає чергову хвилю глобальної кризи 
структурно слабшою і біднішою, ніж в попередні шокові періоди. 

 

Щоб оцінити перспективи нашої економіки, спрогнозуймо її очікуване падіння, 
спираючись на наш графік. Він демонструє неухильне скорочення «бази», якою є ВВП 
країни, і низьку стійкість економіки до різних шоків. У 2008 р. через світову фінансову 
кризу, а нинішня криза теж світова, економіка України скоротилася на рекордні 15,1% 
відреагувавши на падіння цін на залізну руду, металургійну та аграрну продукцію. Зараз, у 
2020 р., економіка структурно слабша і ще більш залежна від цін на групу сировинних 
товарів. Прогноз цінової кон’юнктури на ключову групу продуктів українського експорту 
такий: залізорудна сировина – мінус 9%, металопрокат – мінус 10%, зерно пшениці – на 
рівні 2019 року, але обсяги можуть бути більшими завдяки приросту експорту зерна 
врожаю 2019 року в першому кварталі 2020 року, олія – мінус 1,5%. Отже, надходження від 
експорту будуть меншими, щоправда, як і витрати на імпорт. Останні скоротяться через 
зниження цін на продукти нафтопереробки і газ, а також через зменшення придбання 
населенням імпортних товарів довготермінового використання, як це завжди відбувається 
під час криз. У балансі, очевидно, матимемо падіння експорту до 5% при зменшенні 
негативного сальдо торгівлі товарами, оскільки імпорт знизиться ще більше. У 2020 році 
значно, більш ніж на 8%, скоротиться внутрішня оптова та роздрібна торгівля, яка відіграє 
вагому роль у структурі ВВП з часткою близько 13%. На неї вплинуть карантинні 
обмеження і зниження купівельної спроможності населення. Сфера нефінансових послуг 
для населення – готельно-ресторанне обслуговування, перевезення, туризм – впаде ще 
глибше, на 15-30%. У промисловому виробництві стійкішими будуть великі корпорації, а 
найбільш вразливими – малі та середні підприємства, зокрема з виробництва одягу чи 
товарів з дерева, які залежні від внутрішнього попиту. Індекси виробництва в металургії та 
енергетиці впадуть на 2-3%, у легкій промисловості – на 5-7%. У сумі зниження ВВП 
України становитиме 5-10%. Точніше можна буде говорити після отримання статистичних 
результатів березня, але і цього разу падіння буде значно вищим, ніж в середньому у світі, 
де воно очікується на рівні 3-4%.  

 

Найкраще втримаються економіки, які мають диверсифіковане промислове 
виробництво і здатні виробляти готові індустріальні товари. Причина проста: ці товари 
після вимушено відкладеного попиту стануть потрібними споживачу. Продуцентам же 
сировини доведеться почекати, поки не відновиться економіка виробництв, що стоять 
ближче до кінцевого споживача. Так вже влаштована економіка. Зрозуміло, що Україна, яка 
втратила здатність до багатьох виробництв споживчих товарів, просяде найглибше і знову 
втратить в обсязі. Ідеальний шторм – це коли синхронно діють негативні внутрішні і 
зовнішні обставини, підсилюючи висоту хвилі. Чим менша економіка при більших її 
зобов’язаннях, тим небезпечніша для неї висока хвиля. Зобов’язань же в аномально малої 
української економіки через недофінансування попередніх років накопичилося багато. 
Вона не може забезпечити нормальне функціонування держави, зокрема робочі місця, 
доходи сімей та видатки на капітальні інвестиції. Після чергового падіння ця здатність ще 
більше знизиться. Як профінансувати необхідні обсяги капітальних інвестицій, зокрема 
зношену інфраструктуру, та соціальні зобов’язання, зокрема пенсійний фонд і субсидії? Як 
долати бідність і низькі доходи українців, рівень яких на душу населення в Україні в чотири 
рази нижчий, ніж, наприклад, у Польщі, і в три рази, ніж в Румунії? Ці зобов’язання щорічно 
зростають, а економіка та її здатність фінансувати відповідні видатки скорочуються. У цих 
умовах єдиний вихід – знову запозичувати, що Україна безперервно робить останні шість 
років і робитиме у 2020 році. Звернімо увагу, до якого боргового фінансування змушена 
вдатися країна тепер. Лише на покриття дефіциту державного бюджету потрібно буде 
запозичити 296,7 млрд грн або 7-8% від очікуваного ВВП. З них 54% планується покрити 
внутрішніми запозиченнями, 46% – зовнішніми. Крім того, країна просить в МВФ кредит, 8 
млрд дол., на поповнення резервів НБУ. Якщо отримаємо 4 млрд дол. з 8 млрд дол., а курс 
гривні вдасться втримати на рівні 29 грн за дол., то рівень боргу до ВВП у 2020 році, 
очевидно, досягне 65%. У 2019 році цей показник становив близько 50%, що подавалося як 
наслідок успішного економічного розвитку. Однак більшості економістів було зрозуміло, 
що це маніпуляція з курсом, який доволі штучно зміцнили до 23,8 грн за дол., отримавши 
приплив спекулятивного капіталу нерезидентів у надприбуткові ОВДП. Насправді ж це 
були хибні сигнали від економіки, яка лише прискорила структурну деградацію. Її 
справжній стан швидко себе проявив у вигляді недовиконання дохідної частини бюджету у 
2019 р. та поточного ослаблення гривні. Для України з її малим бюджетом і постійним 
негативним платіжним балансом нарощення боргу, особливо зовнішнього, – невдале 
рішення. Його обслуговування лежить тягарем на державному бюджеті, забирає ресурс, 
якого бракує для функціонування держави, і змушує робити нові запозичення. Чим це може 
закінчитися для ослабленої держави, демонструє приклад з реструктуризацією 
зовнішнього боргу країни у 2015 році, унаслідок якої держава була обкладена податком на 
економічне зростання. Це яскрава ілюстрація ставлення до слабкого боржника і його 
суб’єктності. Коли хтось питає, наскільки вдалою була політика запозичень останніх шести 
років, слід подивитися на структурну деградацію економіки за цей період. … 
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Fitch прогнозує рецесію "безпрецедентної глибини" у 2020 р.  
при падінні світового ВВП на 3,9% 

22.04.2020 

Fitch прогнозує у 2020 р. рецесію "безпрецедентної глибини" у 
світовій економіці за період після Другої світової війни на тлі обмежень, до 
яких вдається влада держав у всьому світі. 

Світовий ВВП, згідно з новими оцінками Fitch, скоротиться на 3,9% у 2020 р, йдеться 
у квітневій доповіді Global Economic Outlook (GEO). Економіка єврозони знизиться цього 
року на 7%, США - на 5,6%, Великої Британії - на 6,3%, прогнозують експерти агентства. У 
попередній доповіді Fitch, оприлюдненій 2 квітня, агентство прогнозувало падіння 
світового ВВП на 1,9% у 2020 р., єврозони - на 4,2%, США - на 3,3%, Великої Британії - на 
3,9%. Нове погіршення прогнозів зумовлене, зокрема, продовженням локдаунів у всьому 
світі. "Тепер ми очікуємо, що глобальна економіка скоротиться на 3,9% у 2020 р. - це рецесія 
безпрецедентної глибини в період після Другої світової війни, - заявив головний економіст 
Fitch Браян Култон. - Таке падіння перевищує удвічі і наш прогноз, зроблений на початку 
квітня, і рецесію 2009 року". Прогноз зниження світового ВВП у процентному вимірі 
еквівалентний його падінню на $2,8 трлн порівняно з рівнем 2019 року й передбачає втрату 
$4,5 трлн порівняно з прогнозом Fitch для глобальної економіки на поточний рік, 
зробленим до виникнення пандемії коронавірусу. "Найбільше прогноз погіршено для 
єврозони, де впроваджені обмежувальні заходи справили серйозний тиск на економічну 
активність уже в першому кварталі", - зазначається в доповіді. Fitch очікує падіння ВВП 
Італії на 8% у 2020 р., з урахуванням даних, що свідчать про те, що в першому кварталі 
економічний спад у країні становив 5%, тоді як локдаун було продовжено. Згідно з 
офіційними оцінками, ВВП Франції та Іспанії також втратили близько 5% у січні-березні. 
"При тому, що прогноз Fitch для Німеччини став менш негативним, враховуючи значніше 
місце для маневру в плані пом'якшення політики в цій країні, а також той факт, що ФРН 
безпосередньо відчуває на собі наслідки відновлення економіки Китаю, ми очікуємо 
падіння ВВП єврозони на 7% цього року", - йдеться в доповіді агентства. Експерти Fitch 
зазначають, що жодна країна й жоден регіон не зможуть уникнути руйнівних для 
економіки наслідків пандемії. У другому кварталі поточного року, за оцінками агентства, 
обсяги ВВП США та Великої Британії, де локдауни було впроваджено пізніше, ніж у 
єврозоні, скоротяться більше ніж на 10% порівняно з першим кварталом. У результаті річне 
падіння ВВП може сягнути близько 6%, незважаючи на запроваджувані стимули. "Падіння 
цін на сировину, відтік капіталу й більш обмежена порівняно з розвиненими країнами 
гнучкість політики посилює негативні наслідки заходів, вжитих для стримування пандемії, 
в emerging markets", - зазначають у Fitch. Експерти агентства різко погіршили прогнози на 
2020 р. для ВВП Росії, Мексики, Бразилії, ПАР і Туреччини. Згідно з прогнозом Fitch, 
китайський ВВП збільшиться на 0,7% поточного року, економіка Індії - на 0,8%. "За 
ймовірного збереження економічного підйому в Китаї та Індії на рівні до 1% ми очікуємо 
падіння сукупного ВВП emerging market уперше принаймні з 80-х рр.", - ідеться в доповіді. 

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

 
 

Економіка єврозони може впасти на 15%  
через коронавірус - Лагард 

23.04.2020 

Голова ЄЦБ Крістін Лагард попередила лідерів ЄС, що економіка 
єврозони може скоротитися на 15% в результаті пандемії коронавірусу, 
зазначивши, що вжиті владою заходи є недостатніми і запізнілими. 

Лагард виступила на саміті глав держав і урядів Європейського союзу, який в четвер 
відбувається у форматі відеоконференції. Під час зустрічі лідери країн ЄС обговорюють 
проблеми подолання соціальних та економічних наслідків кризи COVID-19. За словами 
одного зі співрозмовників Bloomberg, який говорив на умовах анонімності, 15% спад ВВП, 
про який повідомила Лагард, є найгіршим сценарієм для економіки регіону. При цьому 
глава ЄЦБ наголосила, що в своїх оцінках виходить з того, що обсяг виробництва 
скоротиться на 9% в цьому році. Раніше за дорученням глав 27 країн союзу голова 
Євроради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розробили і представили 
дорожню карту виходу з кризи пандемії коронавірусу і дорожню карту відновлення. На 
попередній віртуальній зустрічі глави держав і урядів доручили міністрам фінансів 
Єврогрупи подати пропозиції щодо подолання соціально-економічних наслідків кризи 
COVID-19. Єврогрупа погодила 9 квітня пакет на суму 540 млрд євро з трьома 
страхувальними програмами: для держав, приватних підприємств і для захисту зайнятості. 
Голова Євроради Шарль Мішель раніше наголосив на необхідності того, щоб ці ініціативи 
запрацювали до 1 червня. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка звернулася до колег 
після Лагард, пообіцяла підтримати великий пакет стимулюючих заходів для допомоги 
країнам Євросоюзу. Нагадаємо, Глави держав і урядів країн Євросоюзу схвалили "дорожню 
карту" економічного відновлення ЄС після кризи COVID-19, повідомив глава Європейської 
ради Шарль Мішель. "Вона визначає чотири пріоритетні сектори дій. Це повністю 
функціонуючий єдиний ринок. Безпрецедентні зусилля в області інвестицій. Глобальні дії 
(проти коронавірусу). Добре функціонуюча система управління", - сказав Мішель на прес-
конференції увечері в четвер в Брюсселі після завершення віртуального саміту ЄС. Він 
також повідомив про затвердження трьох страхувальних програм, покликаних підтримати 
держави, підприємства і працівників, на загальну суму 540 млрд євро. "Ми просили, щоб цей 
пакет міг працювати з 1 червня 2020 року", - підкреслив глава Євроради. Відзначимо, 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір направити всю свою 
діяльність на надання допомоги 38 країнам, що розвиваються, в які він інвестує, в боротьбі з 
економічними наслідками кризи, викликаної пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. 
"Акціонери ЄБРР узгодили серію всебічних заходів, які підсилять програму допомоги, про 
яку було вперше оголошено 13 березня. Нині банк готовий направити на підтримку держав 
21 млрд євро в 2020-2021 рр.", - йдеться в прес-релізі ЄБРР. Президент ЄБРР Сума 
Чакрабарті назвав пандемію COVID-19 безпрецедентною загрозою для світової економіки. 
"Криза зараз настільки всеосяжна, що, як очікується, всі справи ЄБРР у наступні 1-2 роки 
будуть сприяти її подоланню", - заявив він. ЄБРР буде адаптувати і розширювати існуючі 
інструменти, а також розробляти нові ініціативи для надання фінансування і підтримки 
державам в умовах пандемії. Ключовим елементом пакета заходів, що реалізуються ЄБРР, є 
програма надання фінансування компаніям з метою закриття їх короткострокових потреб у 
ліквідності та поповнення оборотного капіталу. У четвер банк прийняв рішення збільшити 
обсяг цієї програми до 4 млрд євро з 1 млрд євро. 

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

 
 
 
 
 
 

В ООН заявили, що світова економіка втратить  
в поточному році $8,5 трлн 

14.05.2020 

У доповіді підготовленому Департаментом з економічних і соціальних 
питань ООН, вказано, що світова економіка зазнає в поточному році падіння в 
розмірі 3,2% або $8,5 трлн в зв'язку з пандемією корона вірусу. 

Втрати в таких розмірах зведуть нанівець приріст світового ВВП за попередні 4 роки. 
При цьому падіння ВВП індустріально розвинених країн буде більшим – до 5%. Ці втрати 
будуть частково компенсовані лише в 2021 р., коли економіка досягне помірного зростання 
– на рівні 3,4%. Для країн, що розвиваються, скорочення економіки в нинішньому році 
прогнозують в середньому на рівні 0,7%. А світова торгівля в 2020 р. скоротиться майже на 
15%. Під обмежувальними заходами в зв'язку з пандемією опинилося 90% світової 
економіки. Це призвело до перебоїв в роботі виробничих ланцюжків, зниження споживчого 
попиту, зростання безробіття. Згідно з підрахунками фахівців ООН, пандемія призведе до 
масового зубожіння, коли 34,3 млн людей опиняться за межею крайньої бідності. З цієї 
кількості 56% припаде на Африку. А довгостроковий прогноз показує, що до 2030 року 
кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, зросте ще на 130 млн осіб. Пандемія 
особливо сильно вдарила по людях, зайнятих на низькооплачуваних роботах, що не 
вимагає особливих навичок, в той час як більш кваліфіковані працівники постраждали 
менше. Як результат, вважають в ООН, в світі збільшиться розрив в доходах бідних і багатих 
– як людей, так і країн. Головний економіст ООН і помічник генерального секретаря з 
економічного розвитку Елліот Харріс заявив, що швидкість відновлення економіки після 
пандемії залежить від здатності держав зберегти робочі місця в економіці і забезпечити 
доходи для найбільш постраждалих груп населення.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
 

Збитки світової економіки від коронавірусу  
оцінили в $6-9 трильйонів 

15.05.2020 

Світова економіка може втратити 5,8-8,8 трлн дол., або 6,4-9,7% 
світового ВВП. Про це сказано в прогнозі Азійського банку розвитку (АБР), 
опублікованому на його сайті.  

Такі втрати прогнозуються в зв'язку з пандемією коронавірусу та її економічними 
наслідками, якщо уряди країн світу не будуть впроваджувати заходи щодо стримування 
поширення інфекції. Зокрема, банк пропонує урядам збільшити масштаб тестування 
населення на COVID-19, посилити контроль за дотриманням соціальної дистанції, 
забезпечити лікарні та населення необхідними медичними засобами захисту. Також АБР 
пропонує збільшити підтримку сімей і тих секторів бізнесу, які найбільше потерпають 
через пандемії. Крім цього, в Азійському банку розвитку вважають, що уряди країн світу 
повинні бути готові в будь-який момент зупинити поступове відкриття кордонів і 
повернутися до жорстких карантинних заходів. За оцінкою експертів банку, у разі 
виконання цих рекомендацій світова економіка може втратити 4,1-5,4 трлн дол., що на 30-
40% менше за показники песимістичного прогнозу. Як повідомляв УНІАН, департамент 
ОООН з економічних та соціальних питань прогнозує скорочення світового ВВП на 3,2% у 
2020 році в порівнянні з роком раніше. Довідка УНІАН. Азійський банк розвитку – 
міжнародний банк, заснований у 1966 році, головним завданням якого є стимулювання 
зростання економік в Азії та на Далекому Сході. Членами банками є понад 60 країн світу. 

Читати повністю >>> 
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У МВФ спрогнозували, коли світова економіка  
почне оговтуватись від пандемії 

16.05.2020 

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду 
Крісталіна Георгієва, заявила, що на відновлення від наслідків пандемії 
коронавірусу світовій економіці знадобиться три роки. 

За словами Георгієвої, світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році. 
"Найбільший шок вже відбувся", – наголосила Георгієва та відзначила, що в березні 170 
країн показали економічне падіння. Вона додала, що виконавчий комітет фонду 13 квітня 
ухвалив рішення про першу групу країн, які отримають гранти на покриття своїх 
зобов'язань з обслуговування боргу перед МВФ протягом наступних шести місяців. В 
першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння 
в першому кварталі склало 1,2%. Ситуація може бути ще гірша, ніж квітневий прогноз МВФ, 
який передбачав падіння світової економіки на 3%, бо пандемію ще не подолано. "Без 
наявного медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитись більш 
негативні сценарії. Невизначеність щодо вірусу затьмарює горизонт прогнозів", – сказала 
Георгієва. Попри це, МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже у 2021 
році. Фонд нарощує кількість програм для підтримки економіки країн, що розвиваються, а 
також розглядає можливість списання боргів для найбідніших країн. Відзначимо, цього року 
у 170 країнах впаде дохід на душу населення через пандемію коронавірусу (COVID-19) у світі. 
Про це у блозі Міжнародного валютного фонду повідомила директор-розпорядник 
організації Крісталіна Георгієва. «Цього року (через коронавірус – ред.) у 170 країнах 
зменшиться дохід на душу населення, у той час як кілька місяців тому ми прогнозували 
зростання доходу на душу населення, у 160 країнах», - написала вона. За словами Георгієвої, 
фіскальна допомога, що була виділена на подолання негативних економічних наслідків 
через пандемію у світі з боку урядів різних країн, становить вже вісім трильйонів доларів 
США. Вона додала, що МВФ, який має кредитний потенціал у розмірі одного трильйона 
доларів, вже схвалив надзвичайне фінансування для 29 зі 103 країн, що попросили 
допомогу у Фонду. Як зазначила директор-розпорядник МВФ, організації також 
відтермінувала стягнення боргів з найбідніших держав на суму в 12 мільярдів доларів США. 
Водночас, вона висловила занепокоєння через економічну загрозу для країн, що 
розвиваються. «Що мене дуже турбує, так це країни, що розвиваються. Вони втратили вже 
близько 100 мільярдів доларів США» , - сказала вона. Георгієва заявила, що країни, які 
сильно залежні від продажу сировини, вже зазнали великих втрат через падіння цін на 
експортні товари. 
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