
 

 

 
Нинішня низька інфляція – чому це  
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18.06.2020 

Для відновлення економіки інфляція має пришвидшитись бодай до 
цільового показника НБУ – 5 ± 1%, для виконання бюджету – ще більше. 
Про це пише Владислав Обух на порталі ukrinform.ua 

 

Катастрофічною вважає ситуацію з інфляцією в Україні міністр розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Причому, йдеться не про явища, які 
економісти називають “галопуючою інфляцією” чи гіперінфляцією, які нам “пощастило” 
пережити на початку 90-х, унаслідок світової фінансової кризи- 2008 та в буремні 2014-
2016 р. А навпаки – про занадто низькі інфляційні показники останніх місяців. Приміром, із 
січня по травень споживчі ціни в Україні зросли лише на 1,8%. Причому, в лютому 
зафіксовано навіть дефляцію (зниження цін). Як, до речі, і у червні-серпні та в грудні 
минулого року. Здавалося б, що в цьому поганого? Чим нижчі ціни, тим краще для нас із 
вами, споживачів. Адже наша купівельна спроможність зростає, за зароблені гроші можемо 
придбати більше й краще або зуміємо більше заощадити...  

 

“Зворотний бік” низької інфляції. Насправді це не так, – каже хитра економічна 
наука. Помірковану інфляцію – від 1 до 5-6% – вважають необхідною передумовою 
збереження ділової активності і пожвавлення кредитування. Натомість дефляція негативно 
позначається на прибутках. До того ж, це додає проблем урядові, ставлячи під сумнів 
виконання бюджету. Бо прогнозний показник інфляції є одним із найважливіших 
параметрів при його затвердженні. Як наслідок, через нестачу коштів держава не може 
виконати фінансові зобов’язання – у тому числі, і перед громадянами. Що загрожує нам 
більшими втратами, ніж “вигода” від падіння споживчих цін. Звісно ж, низькі інфляційні 
показники чи навіть незначна дефляція – набагато краще, ніж гіперінфляція. Але передумов 
для останньої, на щастя, нині начебто немає. А ось дефляція може загальмувати й без того 
очікувано мляве посткоронавірусне відновлення української економіки. Це й змушує 
урядовців і частину експертів кричати “Пробі!”. Натомість інші економісти особливих 
проблем у цьому не бачать, наголошуючи, що сповільнення інфляції обумовлене винятково 
об’єктивними чинниками. І поступово формуються такі ж об’єктивні причини для 
повернення інфляційних показників до визначеного Нацбанком цільового коридору.  

 

1. Близька до нуля інфляція і проблеми для бізнесу. Як і у випадку з багатьма 
іншими процесами в економіці, фахівці роками та навіть десятиліттями сперечаються щодо 
“межі” між позитивними і негативними впливами низької інфляції. Тим більше, що 
уніфікованої “для всіх часів і народів” шкали оцінювання таких впливів немає. Бо в різних 
країнах, у різний час і за різних обставин вони діють по-різному. В більшості випадків 
балансування на межі дефляції (зокрема, не пов’язаної з підвищенням продуктивності 
праці чи сприятливими природними чинниками) загрожує охолодженням економіки, що 
швидко переростає в рецесію. А за нинішніх обставин – посилює її. Річ у тім, що при 
очікуваному падінні індексу споживчих цін люди відкладають витрати, бо розраховують, 
що “завтра” можна буде купити дешевше. Натомість виробники не мають стимулів 
інвестувати у виробництво продукції, яка надалі, здогадно, дешевшатиме. “Помірна 
інфляція – до 5% в річному вимірі – стимулює споживачів витрачати. Ми розуміємо: завтра 
буде дорожче. Тож, якщо маємо гроші, відкладати купівлю немає сенсу, – пояснює директор 
Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. – Якщо ж інфляція 
нульова або близька до нуля, люди вагаються: можна буде й потім купити... Коли ж ідеться 
про дефляцію, людина однозначно розраховує на більш вигідні придбання в майбутньому 
та “притримує” гроші. Тож уже виготовлений товар залежується і не приносить прибутків 
виробникам, постачальникам і продавцям”. Такі тенденції, посилені зниженням попиту в 
умовах карантину, і спостерігаємо зараз. До того ж, проблему загострює так звана 
промислова дефляція (зниження цін на основні – передовсім, експортоорієнтовані – товарні 
групи). Такі процеси почалися іще торік. Загалом у річному вимірі ціни вітчизняної 
промисловості у 2019-ому знизилися на 2,2%. А падіння гуртових цін склало 4%. Вартість 
продукції добувної промисловості при цьому впала майже на 20%, переробної – на 5%. У 
перші місяці 2020-го деструктивні процеси посилилися, дедалі більше позначаючись і на 
роздрібному сегменті. Здавалося б, обивателеві-споживачу лише радій! Але... Чим довше 
триватиме промислова дефляція, тим більше підприємств і цілих галузей ставатимуть 
нерентабельними. Доходи бізнесу падають. А за ними – й доходи населення. Спочатку через 
“консервацію” та зниження зарплат, потім – і через безробіття. Відповідно, попит знову 
впаде, що викличе чергові обмеження виробництва. Країна почне рух так званою 
“дефляційною спіраллю”. Для того, щоб відірватись від неї, економіці будуть потрібні 
додаткові двигуни. Проблема ще й у погіршенні очікувань бізнесу щодо макроекономічної 
ситуації, що додатково знижує ділову активність. Йдеться про охолодження інтересу до 
інвестування не лише в економіку, а й у банківську систему та в нерухомість.  

 

2. Низька інфляція: бюджетний вимір. Однією із головних “довколаінфляційних” 
проблем міністр економрозвитку Ігор Петрашко вважає суттєві відмінності між реальними 
і розрахунковими показниками зміни індексу споживчих цін. Як нагадав урядовець, Держ-
бюджет-2020 верстали із урахуванням очікуваного показника цьогорічної інфляції в 11%. 
Це вдвічі більше, ніж прогнозує НБУ, і в кілька разів перевищує фактичні показники першої 
половини року. В річному вимірі інфляція за підсумками травня уповільнилася до 1,7% із 
2,1% за результатами квітня і 2,3% – березня. "Усі країни ЄС і США також борються з 
подібною ситуацією, яка означає падіння конкурентоспроможності та депресію із зарплат 
для працівників. Додаткова проблема для нас – негативний вплив на торговельні баланси, 
адже Україна не перебуває в зоні євро і долара”, – наголосив Петрашко. “При формуванні 
державного кошторису дуже важливо правильно обрахувати податкову базу, завдяки якій 
наповнюватиметься його дохідна частина, – пояснює голова Експертно-аналітичної ради 
Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, – і прогнозний рівень інфляції для цього 
дуже важливий. Його використовують як коефіцієнт для збільшення поточних показників 
ВВП при обрахунку його очікуваних обсягів у наступному бюджетному році. Наразі ж 
значно нижчий рівень інфляції, ніж розраховували при затвердженні Держбюджету-2020, 
разом із низкою інших негативних чинників провокує значний недобір коштів до 
держказни”. Водночас, на думку економіста, нині маємо говорити радше не про 
“катастрофу” з інфляцією, а про проблеми з прогнозуванням. Звісно ж, основна 
відповідальність за ці прорахунки лежить на попередньому складі уряду. Але ж і нинішній, 
переконаний Кушнірук, – мав би вчасно відреагувати на ситуацію. Зокрема, при перегляді 
бюджетних показників і внесенні змін до держкошторису 30 березня. Треба було також 
врахувати і скорочення попиту, що впливає як на внутрішнє виробництво, так і на обсяги 
імпорту. Через що маємо додатковий недобір грошей на митниці. 

 
 
 

 
3. Причини “понаднормового” зниження інфляційних показників. Уповільнення 

інфляції на початку року зумовлене як ефектом минулорічного укріплення гривні, так і 
падінням цін на світових ринках, зокрема на нафту і газ. У березні, здавалося б, дія цих 
факторів суттєво послабилася. Ділова активність посилилася, споживчий попит почав 
рости. Але усе це “на злеті” підкосив коронавірус. Багато бізнесів завмерли, люди стали 
обережнішими при покупках, заощаджують і “визначають пріоритети”. До того ж, реальні 
доходи мільйонів домогосподарств значно зменшилися. Але звинувачувати когось у тому, 
що надмірне уповільнення інфляції нібито спровоковане неправильними діями чи 
“закручуванням гайок” не варто, – переконаний Ілля Несходовський. “Окрім зниження 
світових цін на енергоносії, на ситуацію вплинула доволі зважена та виправдана, як на 
мене, монетарна політика НБУ. Завдяки стабільності гривні ми, з-поміж іншого, не маємо 
підвищення вартості імпорту. Тобто, йдеться про вплив на ситуацію виключно об’єктивних 
чинників”, – каже експерт. Якби не карантин, то у 2020-му, попри ознаки кризи, ми взагалі 
не мали б говорити про зниження купівельної спроможності населення. Адже з початку 
року до впровадження обмежувальних карантинних заходів торгівля зростала на 20%. 
Зараз ситуація, звісно ж, змінилася. А ось експерт Економічного дискусійного клубу Олег 
Пендзин переконаний, що в українських умовах на ситуацію навпаки більше впливають 
саме деякі суб’єктивні фактори. Насамперед, спровоковані відсутністю співпраці і навіть 
спільного розуміння процесів, що відбуваються в країні, різними органами влади. Особливо 
небезпечною економіст вважає відсутність “спільного знаменника” в діях уряду і 
Національного банку. “НБУ втілює політику, яка не відповідає очікуванням і потребам 
української економіки. Замість того, щоб поступово послаблювати національну валюту до 
параметрів, закладених в оновленому 30 березня Держбюджеті, Регулятор штучно утримує 
гривню. Порівняймо цифри: 29,5 грн за долар – при розрахунках бюджету і менше 27 грн – 
на табло в “обмінниках”. Тобто, на кожному доларі в ціні товару, який імпортується в 
Україну, втрачаємо 2,5 грн податку на додану вартість. Отже, наповнення дохідної частини 
бюджету під питанням. Йдеться про недобір ПДВ, податку на прибуток, інших зборів і 
платежів”. Пендзин нагадує: за підсумками перших 5-ти міс. в держказні недорахувалися 
понад 60 млрд грн. Тобто, й без того нещодавно збільшений до 300 млрд прогнозний 
бюджетний дефіцит зріс іще на 20%. Погасити його можна або за рахунок емісії грошей, що 
розкрутить маховик інфляції, коли нинішні низькі інфляційні показники згадуватимемо з 
ностальгією, або нових і нових запозичень. “І головна проблема у тому, що позики беремо 
не для того, щоб активізувати економіку, а просто для “проїдання”, – наголошує Пендзин. 

 

Через зміну інфляційних параметрів – до пожвавлення економіки. Як же 
мінімізувати негативні впливи і скористатися перевагами низької інфляції? Розрахунок на 
те, що найближчими місяцями економіку України удасться “розігріти”. Активніше 
споживання підвищить цінові індекси, які своєю чергою пришвидшать інфляцію. Тож якщо 
до кінця року її показник і не досягне “бюджетних” 11%, то бодай підвищиться до 6-8%, як 
прогнозують в НБУ. В найгіршому разі – повернеться до цільового коридору у 5 ± 1%. Що 
для цього можна зробити? Центральні банки розвинених країн у боротьбі з низькою 
інфляцією зменшують ставки рефінансування (аж до негативних), щоб наповнити 
економіку грошима і стимулювати кредитування. Але при цьому і їм не завжди вдається 
тримати ситуацію під контролем. Що вже й казати про такі “непередбачувані” економіки як 
українська. Якщо ціни зростають занадто стрімко – погано. Якщо змінюються повільно чи 
не підвищуються взагалі – теж, як ми щойно з’ясували, “не комільфо”. Досягти балансу, за 
якого ціни помірно зростатимуть і стимулюватимуть економіку – непросто. Адже 
інструменти, які для цього може використовувати центробанк, обов'язково 
позначатимуться і на економічних процесах, і на банківських ставках, і на валютному курсі. 
Тож очікувати від НБУ, приміром, зниження облікової стави до нуля, як це зробила 
Федеральна резервна система США, не доводиться. Занадто багато ризиків і можливий 
колапс – у підсумку. Діяти потрібно виважено й обережно, – радять експерти. “Уряд 
звинувачує НБУ за те, що той нібито “не дає” грошей в економіку. Але це не так, – вважає 
Ілля Несходовський, – проблема у політиці комерційних банків, які після кризи 2014-2016 
років вкрай обережно підходять до кредитування. Можливості фінансування власного і 
наближеного бізнесу нині обмежені – через жорсткий контроль з боку Нацбанку. А 
позичати “чужим” бояться. Тому отримати банківський кредит може далеко не кожен 
бізнес. Особливо, малий і середній. Не кажучи вже про те, що банки не поспішають 
знижувати кредитні ставки, зокрема, закладаючи у них можливі “ризики”. Усі опитані 
Укрінформом експерти погоджуються: у такій ситуації більше відповідальності на себе має 
брати держава. Від держгарантій повернення позик, компенсації частини відсотків і 
послаблення вимог до застави – аж до не зовсім ринкового тиску на комерційні банки, які 
не поспішатимуть витрачати рефінансування від НБУ на кредити для реального сектору 
економіки. Влада це, схоже, розуміє. “Думаємо, як стимулювати економіку, зокрема через 
програми, за якими працюємо з банками. І президент заявляв про необхідність знайти 
варіанти, як банки "дотиснути", – нагадав міністр економічного розвитку Ігор Петрашко. 
Завдання – почати реальне дешеве кредитування економіки. До речі, на засіданні 17 червня 
Кабмін ухвалив рішення про скасування обмежень щодо максимальної суми позики за 
програмою "Доступні кредити 5-7-9%" та розширення доступу підприємців до цієї 
програми. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, пом'якшено вимоги до 
обов'язкової прибутковості діючого бізнесу, а також скасовано обмеження щодо напрямів 
використання кредитного ресурсу. Крім цього, у рамках держпрограми підприємці зможуть 
отримати кредити (до 3 мільйонів гривень) на розвиток бізнесу терміном до 5 років. Із 
компенсацією частини кредитних відсотків державою. “При визначенні пріоритетів при 
кредитуванні і витрачанні “із розумом” державних коштів дуже важливо знайти 
правильний підхід до виконання поставлених завдань. Мова і про зміну напрямків 
стимулювання економіки, – каже Борис Кушнірук. – Як на мене, кошти, насамперед, треба 
скеровувати на тепломодернізацію інженерних мереж і житлового фонду по всій країні. 
Таким чином, завдяки дешевому кредитуванню в Україні формуватиметься 
платоспроможний попит. Бо будівництво доріг – хоча це й, безперечно, важливий 
інфраструктурний крок – не забезпечує надходжень до Держбюджету. Зокрема, від ПДВ. 
Адже держава фактично сама його фінансує. Коли ж “вливати” кредитний ресурс у 
приватний сектор – сформоване там ПДВ додатково наповнюватиме держказну. 
Економічне життя країни пожвавиться – не лише в мегаполісах, а й на периферії”, – 
підсумовує економіст. А коли реальні гроші від держави та банків підуть в економіку, 
“проблема низької інфляції” вирішиться сама собою. 
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Конституційний Суд та Верховна Рада злагоджено працюють задля  
захисту інтересів держави та Основного Закону 

25.06.2020 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков взяв участь у 
міжнародній онлайн-конференції «Взаємні здобутки Європейської 
Комісії «За демократію через право» і органів конституційної юстиції 
та проблеми тлумачення у конституційному судочинстві», 
приуроченої до 24-ї річниці Конституції України та 30-річчя 
заснування Венеційської комісії.  

Дмитро Разумков привітав Голову Венеційської Комісії з 30-річчям від дня 
утворення органу та зауважив, що Україна незабаром також відзначатиме важливу річницю 
- 30 років національного парламентаризму. «Це дуже знакова та визначна дата для України, 
для Верховної Ради і, я впевнений, що і для наших колег із Конституційного Суду», - 
зазначив він.  Голова Парламенту подякував Венеційській Комісії за багаторічну допомогу в 
покращенні українського законодавства. «Я також вдячний за розгляд мого клопотання 
щодо підготовки висновку до проекту Закону України «Про всеукраїнський референдум» як 
невідкладного», - підкреслив Голова Верховної Ради України. Дмитро Разумков наголосив, 
що співпраця між Конституційним Судом та Українським Парламентом є конструктивною 
та ефективною. «Часто бувають дискусії, але, як завжди, в дискусіях народжується істина. 
Впевнений, що ми рухаємося в одному напрямку та працюємо задля захисту інтересів 
держави й Конституції як основного закону нашої країни», - зауважив Голова Парламенту. 
Він також відзначив важливу роль Конституційного Суду у виявленні недоліків 
законопроектів. «Наша злагоджена робота оптимізує законодавство з багатьох питань та 
допомагає вийти з непростих ситуацій. Головне, що всі інституції працюють на користь 
держави Україна», - підкреслив Дмитро Разумков. Голова Верховної Ради запевнив 
учасників онлайн-конференції у готовності Парламенту до подальшого поглиблення 
відносин та посилення співпраці. Відзначимо, 24 червня 2020 року відбулося засідання 
Наглядової ради Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи, під час якого затверджено 
звіт про результати діяльності Проєкту (лютий 2019 року – лютий 2020 року). Голова 
Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначив, що парламент налаштований на 
співпрацю, а зміни мають бути поступовими та безперервними. «Нещодавно було закінчено 
важливу частину нашої спільної роботи - функціональний та інституціональний аналіз 
Апарату Верховної Ради України. Ми сподіваємось на підтримку наших партнерів у 
впровадженні напрацьованих рекомендацій для покращення його роботи в майбутньому», - 
наголосив Дмитро Разумков. Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан 
Стефанчук акцентував увагу на ролі парламентських процедур і важливості планування 
законопроектної роботи. За його словами, вперше вдалося внести зміни до Регламенту 
Верховної Ради України та розробити план законопроектних робіт, що надасть роботі 
планомірності та ефективності. Олена Кондратюк, Заступниця Голови Верховної Ради 
України, наголосила на важливості проведення ґендерного аудиту та ґендерної самооцінки 
парламентарів. Мартін Клауке, Керівник Першого відділу програм співробітництва 
Представництва Європейського Союзу в Україні, подякував керівництву Верховної Ради 
України за співпрацю та відзначив прогрес у перетвореннях в роботі українського 
парламенту. Дафіна Ґерчева, Постійна представниця ПРООН в Україні, у свою чергу, вказала 
на важливість процесів, що відбуваються в парламенті. Звіт про результати діяльності 
Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи у період з лютого 2019 року по лютий 2020 
року презентувала Наталія Євченко, координаторка проєкту. Серед найважливіших 
досягнень Наталія Євченко відзначила проведення функціонального та інституційного 
аналізу Апарату Верховної Ради України, а також роботу над Стратегічним планом. Крім 
того, розроблено рекомендації щодо 40 законопроектів, інших пов’язаних документів, 
спрямованих на оптимізацію законодавчого процесу та проведення парламентської 
реформи в Україні; затверджено нову Стратегію розбудови кадрового потенціалу Апарату 
Верховної Ради України; проведено ґендерний аудит Апарату ВРУ; затверджено Методичні 
рекомендації щодо розвитку корпоративної культури, оновлено дизайн сайту; розроблено 
концепцію та дизайн прес-центру тощо. Також координаторка Проєкту поінформувала про 
результати діяльності за період з березня по травень 2020 року. Учасники засідання 
Наглядової рад акцентували увагу на інформаційній складовій та підвищення відкритості 
парламенту й Комітетів, важливості комунікації з суспільством.   Керівник Апарату 
Верховної Ради Вячеслав Штучний подякував представникам Європейського Союзу та 
ПРООН за підтримку парламенту та результативну співпрацю. 
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В Офісі Президента обговорили завдання Глави держави щодо  
виконання дохідної частини держбюджету 

09.06.2020 

Президент України зустрівся з членами Кабінету Міністрів, 
представниками комітетів Верховної Ради, а також керівництвом 
правоохоронних органів. Учасники зустрічі обговорили питання 
виконання Державного бюджету України на 2020 рік в умовах 
економічної кризи. 

Глава держави зазначив, що наприкінці 2019-го уряд зіткнувся з такими системними 
ризиками виконання держбюджету, як неконтрольоване зміцнення національної валюти, 
зменшення обсягів та вартості закупівлі енергетичних товарів, а також адміністративна 
реформа фіскальних органів. Водночас з початку 2020 ситуація погіршилася: надходження 
податків та митних зборів не відповідали запланованим обсягам на 1 млрд грн. Додатковим 
тягарем стали наслідки від запровадження масштабного карантину. «Забезпечити 
безумовне надходження дохідної частини державного бюджету – саме таке завдання 
поставлене мною новій команді Міністерства фінансів. Міністр отримав мандат на кадрові 
та організаційні рішення», – заявив Президент. Зі свого боку міністр фінансів зауважив, що, 
попри негативні тенденції в економіці у зв'язку з поширенням коронавірусу та карантином 
в усьому світі, за травень 2020 р. Україна досягла 100% виконання розпису. Так, за цей час 
до загального фонду держбюджету надійшло 64 млрд грн. Перевиконання з ПДФО 
становить 1%, з рентної плати за користування надрами – 15%, з акцизного податку – 
21,4%. Водночас видатки державного бюджету за січень – травень зросли проти січня – 
травня 2019 р. на 17 млрд грн і склали 437,7 млрд грн. … 

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

 
Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та  

безпеки на Європейському континенті 
18.06.2020 

Стабільне безпекове середовище, фундаментом якого є суверенітет і 
територіальна цілісність держав, – головна передумова для реалізації цілей 
ініціативи Східного партнерства. 

Основними цілями ініціативи Президент України Володимир Зеленський у своєму 
виступі під час відеоконференції лідерів Східного партнерства назвав зміцнення демократії, 
впровадження реформ, верховенство права, повагу до прав і свобод людини. «На мою 
думку, Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки 
на Європейському континенті», – зауважив Президент України. Володимир Зеленський 
нагадав, що розмір окупованої української території та кількість українських громадян, які 
опинилися там, дорівнюють площі та населенню деяких країн Європейського Союзу. «Знаю, 
вважається, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. 
Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в 
регіоні та створювати нові й нові гарячі точки», – сказав Президент. За словами Глави 
Української держави, виникнення конфліктів на територіях партнерів зовсім не означає, що 
соціально-економічні та безпекові проблеми не можуть перекинутися на країни Євросоюзу. 
«Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь 
у місіях, військових та безпекових проектах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з 
інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо», – наголосив Президент.  
Володимир Зеленський зазначив, що свідченням цього стало надання Україні статусу 
партнера розширених можливостей НАТО. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Пріоритет зовнішньої політики Президента України –  

це економіка 
18.06.2020 

Президент України Володимир Зеленський на міжнародній 
арені відстоює насамперед економічні інтереси Української держави. 
Україна готується до перегляду квот на постачання продукції до 
Європейського Союзу в межах Угоди про асоціацію з ЄС. Про це 
розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в 
інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна». 

За його словами, головним чинником посилення торговельно-економічної 
дипломатії України є залучення до цієї роботи висококласних фахівців. Якщо Україна має 
відповідних людей у тих чи інших міністерствах, треба задіювати їх для просування на 
міжнародній арені. Крім того, не варто боятися запрошувати таких фахівців з-поза системи 
державної служби для роботи на Україну. «У світі існує безліч моделей, треба кращі з них 
застосовувати на практиці. Я вітаю ініціативи МЗС щодо посилення економізації зовнішньої 
політики. Адже пріоритет зовнішньої політики Президента Зеленського – це економіка», – 
заявив Ігор Жовква. Він зазначив, що Українська держава готується до перегляду квот на 
постачання продукції до Європейського Союзу. Відповідно до Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, така можливість з'явиться з 2021 року. Заступник керівника Офісу 
Президента додав, що Україні варто виводити на європейський ринок не лише аграрну 
продукцію, яка вже є конкурентоспроможною, а й промислову. «На жаль, зараз іноді ми 
стикаємося з протекціонізмом з боку Європейського Союзу щодо своїх компаній, 
наприклад, у галузі металургії. Коли ми бачимо такі заходи протекціонізму, Президент на 
це одразу реагує, піднімаючи ці питання під час розмов з лідерами ЄС. Таким чином 
Президент відстоює інтереси українського виробника на міжнародній арені», – розповів 
Ігор Жовква. Заступник керівника Офісу Президента додав, що певні розділи цієї Угоди є 
застарілими, адже переговори щодо цього документа починалися ще в далекому 2008 році, 
коли обсяги торгівлі Україною та ЄС були зовсім іншими. Але наша держава ставить 
амбітну мету – повністю імплементувати Угоду про асоціацію з ЄС до 2025 року. «Ми 
завжди чітко в Брюсселі говорили про нашу перспективу й нашу мету. Ще раз підкреслю, 
що європейська інтеграція – це пріоритет України. І, знову ж таки, не лише зовнішньої 
політики. Дипломати свою вагому частину роботи вже зробили. Тепер справа за нашими 
урядовцями, фахівцями, які мають відчути себе в Європейському Союзі», – наголосив він. 
Крім того, Ігор Жовква зазначив, що наслідком наполегливої роботи української влади 
щодо інтеграції України у Північноатлантичний альянс є ухвалення на минулому тижні 
рішення НАТО про приєднання нашої держави до програми Партнерства розширених 
можливостей. За його словами, це той статус, на який Україна давно заслуговувала з огляду 
на свої практичні дії спільно з Альянсом. «Чому не ухвалили рішення у 2017 році, коли була 
підготовлена перша позитивна оцінка спроможності України стати учасником Програми? 
Наведу лише одну вагому причину – тогочасна корупція в оборонній галузі України, 
зокрема у сфері закупівель. І чому позитивне рішення було прийнято саме за часів 
Президента Зеленського? Відповідь цілком очевидна», – заявив Ігор Жовква. Водночас 
заступник керівника Офісу Президента наголосив, що щорічна програма Україна – НАТО 
давно укладається у форматі Плану дій щодо членства в Альянсі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Уряду не потрібен імунітет, щоб працювати  
 на користь України та українців 

18.06.2020 

 Кабінет Міністрів України буде працювати по своїй Програмі 
діяльності, попри те, що Верховна Рада України не підтримала цей 
документ. Про це, коментуючи результати голосування у Верховній 
Раді, заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

 

 Він подякував усім народним депутатам, «які сьогодні в кількості 207 голосів 
підтримали Програму діяльності Уряду». «Це дійсно комплексний документ, який ми 
напрацьовували спільно з Парламентом, він структурований, він відповідає сьогоднішнім 
потребам України. Це документ, за яким Уряд буде працювати незалежно від його 
прийняття чи неприйняття», - заявив Денис Шмигаль. Також він підкреслив, що текст 
Програми діяльності Уряду фактично отримав підтримку парламентарів у комітетах. «Але у 
депутатів були побоювання, що під час коронакризи раптом доведеться швидко міняти 
якогось міністра, а це буде неможливо. Ми відверто про ці речі говорили, це не є секретом, і 
це є основним каменем спотикання, який не дав можливості зібрати необхідну кількість 
голосів для підтримки Програми. До її змісту насправді питань нема, це політичне 
рішення», - пояснив Денис Шмигаль. Також Прем’єр-міністр наголосив, що підстав для 
відставки Уряду наразі немає, протягом наступного року Уряд має працювати за 
підготовленим документом. «Ми будемо продовжувати роботу. Нічого страшного тут не 
відбулося. Для Уряду взагалі нема жодних змін. Ми не гналися за імунітетом, нам він не 
потрібен, нам потрібно розуміння того, що ми з Парламентом можемо виконувати 
програмні заходи на користь України і українців. Це головне, на цьому ставлю знак оклику. 
Ми працюємо далі», - наголосив Денис Шмигаль. Відзначимо, Комітет з питань 
економічного розвитку Верховної Ради України розглянув Програму діяльності Кабінету 
Міністрів України та ухвалив рішення винести документ на розгляд сесійної зали 
Парламенту. За відповідне рішення проголосувало дев’ять членів комітету, один 
висловився проти, ще троє утрималися.  В засіданні взяв участь Прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль, який представив Програму діяльності Уряду та відповів на запитання 
членів комітету. Очільник Уряду, зокрема, зазначив, що Програма діяльності Уряду містить 
19 розділів, і є спільним напрацюванням Кабінету Міністрів та Верховної Ради, в її основу 
покладено передвиборчу програму Президента України Володимира Зеленського, програму 
партії "Слуга народу", укази Президента та пропозиції парламентських комітетів. Головною 
метою Програми, за словами Дениса Шмигаля, є забезпечення гідного рівня життя 
українців. Програма прогнозує відновлення економічного зростання України уже в другому 
півріччі поточного року. Нагадаємо, під час прес-конференції за результатами 100 днів 
діяльності Уряду Денис Шмигаль відзначив, що український Уряд напрацював понад 230 
конкретних заходів для подолання наслідків кризи, викликаної коронавірусом.  Одним з 
ключових напрямків роботи очільник Кабінету Міністрів визначив підтримку мікро-, 
малого та середнього бізнесу. «Ми вже виділили 4 млрд грн на програму рефінансування 
кредитів під 0% для невеликих бізнесів. Ми вже розробили програму «Нові гроші», яка 
дасть змогу брати нові кредити на розвиток. Всього на ці програми пільгового 
кредитування буде виділено 10 млрд грн в цьому році та 10 млрд грн в наступному році», - 
підкреслив Прем'єр-міністр. Важливим кроком, який допоможе бізнесу розвиватися, Денис 
Шмигаль також визначив запровадження принципу «регуляторної гільйотини» та 
ліквідацію цілого ряду підрозділів економічних розслідувань в усіх контролюючих службах.  
«Ми плануємо запровадження нульової декларації. Скасування тотальної фіскалізації 
спрощенців з повноцінним впровадженням програмних РРО, що важливо, адже це дасть 
величезне послаблення для малого і мікро- бізнесу в частині спрощення роботи», - 
відзначив Прем’єр-міністр. Крім того, Денис Шмигаль наголосив, що Уряд має окреме 
бачення розвитку промисловості, а головними векторами підтримки цієї галузі мають 
стати: внутрішнє державне замовлення, програми розвитку експорту, відновлення 
повноцінної роботи Експортно-кредитного агентства, внесення змін в елементи програми 
Prozorro стосовно локалізації. «Ми маємо надати значну підтримку внутрішньому 
виробнику, який створює робочі місця, який платить податки в Україні, який створює 
додану вартість. Локалізація обов’язково стане одним із важливих елементів такої 
підтримки», - заявив Прем'єр-міністр. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі  

ботоферм, якою керували з РФ 
16.06.2020 

Кіберфахівці СБУ блокували міжрегіональну мережу ботоферм у 
Києві та кількох областях, якою керували з Росії. Можливості мережі 
дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів. 

Організатори ботоферми використовували не лише облікові записи у соціальних 
мережах та е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними. 
Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням 
і програмне забезпеченням. Оперативники спецслужби встановили, що для реєстрації 
акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські 
SIM-картки мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без 
ідентифікації громадян, а у РФ також без сприяння з боку спецслужб. Виконуючи 
замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, організатори ботоферм здійснювали 
інформаційні «вкиди», сприяли поширенню негативних настроїв та дискредитували 
українську владу як всередині країни, так і за її межами. Загалом у межах кримінальних 
проваджень проведено одночасні обшуки за 12 адресами, де було розташовано обладнання. 
Докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема понад 
40 тисяч SIM-карток мобільних операторів. Триває досудове слідство. Викриття мережі 
ботоферм здійснювалось Департаментом кібербезпеки СБУ у Києві, Львівській, 
Чернігівській, Сумській та Одеській областях спільно з регіональними управліннями 
Служби, органами прокуратури та Національної поліції. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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В Україні за підтримки Світового банку розроблять  
600 планів розвитку громад 

09.06.2020 

В Україні розроблять 600 комплексних планів просторового 
розвитку громад з фінансовою допомогою Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку. Про це повідомляє Міністерство розвитку 
громад та територій. 

«Набрала чинності Угода, згідно з якою Міжнародний банк реконструкції та 
розвитку (Світовий банк) надає Україні фінансову підтримку на Програму ''Прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство України''. В рамках угоди протягом 2020 – 
2024 років за рахунок коштів державного бюджету, зокрема, заплановано розробити 600 
комплексних планів просторового розвитку територій громад (КППРТГ)»,- йдеться в 
повідомленні. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зауважив, що 
забезпечення комплексними планами просторового розвитку територій громад, які 
розроблять сертифіковані спеціалісти, дозволить більш ефективно реалізувати їх 
внутрішній потенціал, використати наявні ресурси, визначити пріоритети в управлінні 
територією громади та сформувати політику її просторового розвитку на перспективу. У 
Мінрегіоні зазначають, що згідно з проєктом закону «Про внесення змін до Земельного 
кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель», 
планується запровадити новий вид містобудівної документації на місцевому рівні, що є 
одночасно документацією із землеустрою, а саме – комплексних планів просторового 
розвитку територій громад. Міністерством розвитку громад та територій України 
погоджено Операційний посібник з організації розроблення комплексних планів 
просторового розвитку громад. Замовниками послуг з розроблення комплексних планів 
виступатимуть виконавчі комітети рад об’єднаних територіальних громад. Взяти участь у 
Програмі та отримати субвенцію з державного бюджету для розроблення КППРТГ зможуть 
виконавчі комітети рад ОТГ, які матимуть у своєму складі структурний підрозділ з питань 
містобудування та архітектури і забезпечені топографічними картами території ОТГ у 
масштабі 1:10 000, у тому числі створеними Держгеокадастром в межах цієї Програми. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
На реалізацію проектів ДФРР вже спрямовано 2 із 4,9 млрд грн,  

передбачених на 2020 рік 
19.06.2020 

За програмою Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) 
виділено в повному обсязі заплановані у розписі держбюджету 2 млрд грн. 
При цьому розпорядниками освоєно лише 432 млн грн із цією суми. 

Відповідно до розпорядження Кабміну від 26.02.2020 №211, цьогоріч планується 
реалізувати 461 проект, половина з яких – в рамках Програми Президента України «Велике 
будівництво». Загалом ДФРР спрямовується: на виконання інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній 
стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів; для проектів, 
що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і 
комунальних навчальних закладів та медичних установ - не менше 10% за кожним з 
напрямів. У свою чергу відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу, Мінфін рекомендує 
Київській міській та обласним державним адміністраціям як розпорядникам бюджетних 
коштів нижчого рівня в межах помісячного розподілу коштів ДФРР, визначати черговість 
фінансування проектів з урахуванням їх соціальної значимості, пріоритетності та 
фактичного стану реалізації. Це дасть змогу до кінця року пришвидшити належне освоєння 
усіх коштів, передбачених програмою та реалізувати затверджені проекти. Нагадаємо, 
Мінрегіон направив на погодження до центральних органів виконавчої влади, ОДА та 
асоціацій органів місцевого самоврядування. У відомстві зазначили, що карти майбутніх 
районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій та тривалих 
консультацій з асоціаціями і експертним середовищем та наголосили, що це є в своїй 
сукупності лише першим проектним документом, який ще зазнає змін в ході погоджень та 
попередніх обговорень на рівні Уряду, перед його схваленням. Пропозицій щодо майбутніх 
районів було по декілька варіантів, як від експертів, так і від облдержадміністрацій. Всі 
вони цього і минулого року пройшли широке обговорення. Відповідно до доручення КМУ, 
обласні державні адміністрації надали свої пропозиції, виходячи з «Методичних 
рекомендацій щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць 
субрегіонального (районного) рівня». Рекомендації визначають нижчу межу кількості 
населення в майбутньому районі – 150 тисяч жителів. Цей критерій, в свою чергу, базується 
на «Номенклатурі територіальних одиниць NUTS-3» Європейського Союзу. Відзначимо, 
Мінрегіон із залученням експертів розробив проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та 
організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку із 
утворенням (ліквідацією) районів». Проект закону, серед іншого, пропонує врегулювати 
питання призначення виборів старост, правонаступництва майна, прав та обов’язків 
районних рад ліквідованих районів, завершення повноважень та правонаступництва 
органів місцевого самоврядування. Також законопроект пропонує уповноважити Кабінет 
Міністрів утворювати та ліквідовувати місцеві (районні) державні адміністрації. Крім того, 
проект закону визначає особливості державної реєстрації органів місцевого 
самоврядування в умовах зміни адміністративно-територіального устрою, а також – 
особливості найменування адміністративно-територіальних одиниць та інше. 
Законопроект направлено на погодження всеукраїнських асоціацій органів місцевого 
самоврядування, центральних органів виконавчої влади. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua, decentralization.gov.ua, minregion.gov.ua 
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НАТО надав Україні статус члена Програми розширених  
можливостей. Що це означає? 

12.06.2020 

Північноатлантичний Альянс (НАТО) визнав Україну членом 
Програми розширених можливостей НАТО. Про це повідомляє портал 
hromadske з посиланням на пресслужбу НАТО. 

«Це рішення є визнанням суттєвого внеску України в місії НАТО й свідчить про 
незмінну відданість Альянсу його партнерству попри пандемію коронавірусу», - зазначила 
речниця НАТО Оана Лунґеску. У НАТО зазначають, що новий статус України допоможе їй 
отримати доступ до нових програм налагодження сумісності зі збройними силами країн-
членів Альянсу, а також обміну інформацією. Водночас там застерігають, що приєднання 
України до EOP не впливає на рішення Альянсу щодо членства нашої країни в ньому. 
«Союзники НАТО продовжують заохочувати й підтримувати Україну в намаганні здійснити 
реформи, зокрема у сфері безпеки й оборони, з урахуванням демократичного контролю з 
боку громадян, а також у сфері боротьби з корупцією», - зазначається в повідомленні. 
Рішення вже встиг прокоментувати міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Я 
щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення стало можливим. 
Україна нарешті отримала статус Партнера розширених можливостей НАТО. Ми робимо 
одні одних сильнішими разом!» - написав він у Twitter. Програму розширених можливостей 
(Enhanced Opportunities Partner) НАТО запустив у 2014 р. Її мета - посилити оперативну 
сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Учасники EOP отримують низку переваг у 
співпраці з НАТО: регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений 
доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз. Статус EOP, окрім 
України, мають лише п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія. Україна 
подала заявку на участь у Партнерстві розширених можливостей 15 січня 2020 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами hromadske.ua 

 
Дмитро Кулеба обговорив співпрацю для досягнення Цілей сталого  

розвитку з керівником Програми розвитку ООН 
27.06.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-
зустріч із керівником Програми розвитку ООН (ПРООН) Ахімом Штайнером. 
Про це повідомляє портал kmu.gov.ua 

Глава МЗС України висловив вдячність ПРООН за комплексну підтримку зусиль 
українського Уряду у досягненні Цілей сталого розвитку, а також вчасну та вкрай необхідну 
допомогу у подоланні наслідків коронавірусної кризи. Зокрема, у цьому контексті Міністр 
згадав створення при Міністерстві закордонних справ Робочої групи кризового управління 
та координації. Він відзначив високий фаховий рівень експертів групи у щоденній 
підтримці роботи Міністерства. Одним з відчутних результатів спільної роботи МЗС та 
ПРООН з подолання наслідків кризи вже стало створення інтерактивної онлайн-карти 
подорожей під час COVID-19, яка допомогла сотням тисяч користувачів отримувати повні, 
достовірні та актуальні дані щодо режиму обмежень в’їзду та транзиту у країнах світу для 
громадян України. Дмитро Кулеба виділив чотири пріоритети урядового рівня: підтримка 
та сприяння розвитку підприємництва, подолання загроз для навколишнього середовища, 
цифровізація, деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій. Крім згаданих 
вище пріоритетів, МЗС також звертає особливу увагу на включення України як невід’ємної 
частини реалізації Європейської зеленої угоди. Йдеться, зокрема, про активну участь 
України в переході на використання водневої енергії. Міністр також зауважив, що своїм 
виключним пріоритетом у складних умовах пандемії вважає розвиток торгівлі та 
інвестицій, як способу створення додаткових можливостей на зовнішніх ринках для 
українських компаній. Він нагадав про перезапуск Ради експортерів та інвесторів при МЗС 
та закликав ПРООН до співпраці на цьому важливому напрямі. Сторони погодилися, що 
виклики сучасного світу мають мотивувати до подвоєння зусиль для досягнення Цілей 
сталого розвитку ООН, залучення інвестицій для цієї мети. У свою чергу, Ахім Штайнер 
відзначив готовність Уряду України працювати задля досягнення Цілей сталого розвитку, 
які вже інтегровані в державну політику, ключовим принципом якої є «не залишити нікого 
без уваги», і привітав Україну з досягненням прогресу у 15 із 17 ЦСР, про що свідчить звіт 
Добровільного національного огляду щодо прогресу України у досягненні Цілей сталого 
розвитку. Відзначимо, за підсумками 2019 року Україна увійшла до списку 15-ти краіїн, які 
здійснили найбільше фінансування проєктів Програми розвитку ООН.  

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

 
 ЄВРОПА & ЄС 
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ.  
 

 
 

Європарламент пропонує глибшу інтеграцію і спільний  
економічний простір зі Східним партнерством 

20.06.2020 

Європейський парламент закликав до глибшої інтеграції з країнами 
Східного партнерства, до якого входить і Україна, та створення спільного 
економічного простору між ЄС та шістьма державами.  

Ухвалений 507 голосами документ містить рекомендації парламенту Раді ЄС та 
Єврокомісії напередодні червневого саміту,  який мав відбутися з лідерами України, Грузії, 
Молдови, Вірменії, Азербайджану і Білорусі, але був замінений відеоконференцією через 
пандемію. Повноцінний саміт відбудеться в березні 2021 року. У резолюції парламентарі 
відзначають, що хоча приєднання до ЄС не передбачено в рамках "Східного партнерства", 
політика "Східного партнерства" може "сприяти процесу поступової інтеграції в ЄС". 
"Європарламент рекомендує приступити до процесу створення загального економічного 
простору, що веде до інтеграції з чотирма свободами, що сприяло б більш глибокій 
економічної інтеграції та зближенню країн Східного партнерства з політикою ЄС, і 
глибшому економічному співробітництву між самими країнами Східного партнерства, 
використовуючи шлях, пройдений країнами Західних Балкан", - зазначають євродепутати.  
Вони закликають розпочати додаткові заходи для більш глибокої інтеграції і подальшого 
секторального співробітництва країн Східного партнерства з ЄС та їх участі в окремих 
агентствах ЄС, інвестиційних рамкових платформах і програмах та ініціативах всередині 
Євросоюзу. Для України, Грузії і Молдови євродепутати пропонують запустити розширену  
стратегію співробітництва, яка могла б створити програму підтримки реформ та інвестицій 
в таких областях, як нарощування потенціалу, транспорт, інфраструктура, зв'язок, 
енергетика, правосуддя і цифрова економіка. Парламентарі закликають збільшити 
фінансову підтримку шести країн, при цьому виділення фінансування хочуть прив’язати до 
виконання конкретних умов. Європарламент вважає, що Брюссель повинен зосередитись на 
телекомунікаціях та визначити пріоритетом створення режиму роумінгу без тарифних 
платежів між країнами ЄС та Східного партнерства. Вони закликають проводити регулярні 
оцінки програм підтримки, щоб підвищити їхню ефективність та швидко реагувати у разі 
погіршення ситуації з верховенством права у країнах партнерства. …  

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

 
 

 
 
 

 

 

Уряд визначив план заходів з комунікації  
євроінтеграції на 2020 рік 

25.06.2020 

Кабінет Міністрів України 25 червня затвердив план заходів на 
2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції 
на 2018-2021 роки. Про це повідомляє портал kmu.gov.ua 

Мета – налагодити інформування та комунікацію з українським суспільством про 
можливості та перспективи, які відкриває для громадян Угода про асоціацію Україна-ЄС, на 
прикладі ключових пріоритетів та реформ. «Європейська інтеграція України - це, передусім, 
про спільні цінності. Серед них - кращі умови для життя громадян в Україні, більше 
демократії, сильніша економіка, краща медицина та соціальна підтримка. Цей процес 
потребує підтримки громадян в усіх куточках нашої країни, але передусім - розуміння про 
те, як і коли ми плануємо робити кожен наступний крок і в чому полягатиме його реальний 
результат, - коментує рішення Уряду Ольга Стефанішина і додає: - Ми розуміємо, що 
потрібно пояснити на практиці, як інтеграція до ЄС допоможе українцям втілювати свої 
плани та мрії, мати кращі можливості для життя, навчання та самореалізації. Для цього 
важливий постійний і системний діалог, щоб показувати реальний зв’язок між реформами, 
виконанням Угоди про асоціацію та позитивними змінами в житті громадян». Серед цілей, 
що визначені Планом є, зокрема: підвищення поінформованості населення про європейські 
цінності; інформування про можливості та перспективи, які відкриває для держави Угода 
про асоціацію, на прикладі результатів впроваджених реформ; протидія дезінформації, 
спрямованої на дискредитацію відносин України з ЄС та майбутнього членства України в 
ЄС; вдосконалення комунікаційних навичок у представників органів державної влади та 
місцевого самоврядування тощо. Віце-прем'єр окремо зазначила важливу роль Плану в 
загальній інформаційній політиці України та надважливу роль Міністерства культури та 
інформаційної політики у розробці та подальшій реалізації цього Плану. 

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

 
 

 КРАЇНИ ЄВРОПИ  
 

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з  
Прем'єр-міністром Швеції 

 

12.06.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну 
розмову з Прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Співрозмовники 
сфокусувалися на відеоконференції лідерів Східного партнерства. 

Володимир Зеленський запропонував, щоб однією з ключових тем відеозустрічі 
стало посилення координації між ЄС та країнами-партнерами у подоланні глобальних криз. 
«Для нас принциповими є три елементи, що мають визначати подальший розвиток 
Східного партнерства: фіксація європейських перспектив для асоційованих партнерів, 
підтримка територіальної цілісності партнерів, подальша інтеграція ринків з ЄС відповідно 
до угод про асоціацію на основі чотирьох свобод (рух товарів, послуг, капіталів, осіб). 
Розраховуємо на підтримку Швецією наших підходів», – зауважив Президент України. У 
відповідь Стефан Левен наголосив, що сподівається, що «живий» саміт Східного 
партнерства відбудеться вже на початку 2021 року, адже там можна буде обговорити 
конкретні досягнення та ухвалити декларацію щодо європейської перспективи України. 
Шведський Прем’єр-міністр висловив підтримку на шляху структурних реформ і привітав з 
ухваленням земельної реформи та банківського закону, а також зі схваленням програми 
співпраці Міжнародного валютного фонду та України. Крім того, Стефан Левен зробив 
акцент на важливості підтримки України Європейським Союзом. 

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

 
Зовнішньополітичні відомства України та ФРН мають відновити  

механізм міжміністерських експертних консультацій 
19.06.2020 

Це та інші питання заступник міністра Єгор Божок порушив у ході 
телефонної розмови з Державним секретарем Федерального міністерства 
закордонних справ Німеччини Мігуелєм Бергером. 

Єгор Божок привітав німецького колегу з призначенням на посаду Державного 
секретаря. Сторони висловили інтерес у всебічному поглибленні двостороннього 
співробітництва не лише на рівні міністерств, але й з усього спектру двосторонніх відносин. 
Єгор Божок запросив Мігуеля Бергера відвідати Україну, як тільки дозволить ситуація 
навколо пандемії COVID-19. Співрозмовники також обговорили візит в Україну 
Федерального міністра закордонних справ Німеччини Гейко Мааса на запрошення міністра 
закордонних справ України Дмитра Кулеби, в тому числі їх спільну поїздку на Донбас для 
ознайомлення з безпековою, гуманітарною та соціально-економічною ситуацією, 
спричиненою агресією РФ. Єгор Божок подякував німецькій стороні за фінансову та 
технічну допомогу Україні, висловив сподівання на якнайшвидше узгодження сторонами 
усіх технічних питань з метою отримання Україною від ФРН допомоги в обсязі 150 млн. 
євро на подолання наслідків епідемії коронавірусу в Україні. 

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

 
Дмитро Кулеба та Йеппе Кофод відзначили привабливість України  

для локалізації данських компаній 
19.06.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів 
телефонну розмову з Міністром закордонних справ Королівства Данія 
Йеппе Кофодом. Про це повідомляє МЗС України. 

Дмитро Кулеба висловив зацікавлення у локалізації в Україні виробництва данських 
компаній, які переносять його з інших регіонів світу у зв’язку з порушенням пандемією 
COVID-19 глобальних ланцюгів постачання. За словами Йеппе Кофода, Україна добре 
підходить для такої локалізації. Зокрема, з огляду на вигідне розташування поблизу 
великих ринків збуту. Міністри домовилися продовжити діалог задля розвитку торгівлі та 
інвестицій між Україною і Данією. Глава МЗС Данії також відзначив помітний прогрес 
України у здійсненні реформ. Міністри висловили задоволення ратифікацією Верховною 
Радою України Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Королівства Данія, яка 
дозволяє розпочати реалізацію в Україні проектів у рамках програми Danida Business 
Finance. Данський Міністр поділився ідеєю посилити співробітництво між українськими та 
данськими молодіжними організаціями, яка була схвально сприйнята українським колегою. 
Йеппе Кофод окремо привітав Дмитра Кулебу з приєднанням України до Програми 
розширених можливостей НАТО. Глава МЗС України висловив вдячність Данії за непохитну 
підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України. Глава МЗС України також 
поінформував данського колегу про безпекову та гуманітарну ситуацію на Донбасі, 
російську агресію, що триває, наступальну дипломатію України у Нормандському форматі 
та перемовинах у Мінську. Співрозмовники обговорили питання енергетичної безпеки 
Європи у контексті проекту Північний потік - 2. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Дмитро Кулеба і Петер Сійярто вперше за майже сім років провели в Києві  

засідання українсько-угорської економічної комісії 
25.06.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і Міністр 
зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 
провели засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з 
питань економічного співробітництва. 

«Під час коронавірусної кризи треба рятувати і людей, і економіки. Відновивши 
сьогодні роботу комісії, ми розблоковуємо цілу низку спільних економічних і транспортних 
проектів, модернізацію прикордонної та транскордонної інфраструктури, даємо новий 
імпульс співпраці в аграрній сфері, енергетиці, охороні навколишнього середовища», – 
заявив Дмитро Кулеба. Глави МЗС і урядові делегації України та Угорщини обговорили 
конкретні проекти співпраці українських і угорських компаній, збільшення обсягів 
двосторонніх інвестицій, зміцнення позицій бізнесу на ринках обох країн. У засіданні також 
взяли участь представники міністерств і відомств обох країн, відповідальних за 
двосторонню торгівлю, інфраструктуру та транспорт, пункти пропуску на кордоні, 
енергетику, цифровізацію, сільське господарство і туризм. Особливу увагу міністри 
приділили питанням розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема, модернізації 
пункту Чоп-Загонь, та побудові нового пункту Дийда-Берегдароц. Міністри погодилися із 
необхідністю якнайшвидше провести засідання українсько-угорської комісії з 
прикордонного співробітництва. Відзначимо, товарообіг між Україною та Угорщиною за 
2019 рік склав 2.8 млрд дол. США. Попереднє засідання Спільної міжурядової українсько-
угорської комісії з питань економічного співробітництва відбулося у грудні 2013 року. 
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто та угорська делегація стали першими з початку 
карантину іноземними гостями, які відвідали Київ з робочим візитом. 

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

 
МЗС просить Францію відреагувати на візит їхньої  

делегації до окупованого Криму 
30.06.2020 

У Міністерстві закордонних справ України закликали Францію 
відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів 
Європейського парламенту до окупованого Росією Криму. 

В прес-службі МЗС повідомили, що про це йшлося на зустрічі заступниці міністра 
закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Французької Республіки в Україні 
Етьєном де Понсеном. Зокрема, у ході зустрічі обговорено пріоритети взаємодії у захисті 
суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, питан-
ня посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму, а також проблематику порушення 
прав людини на тимчасово окупованих територіях України та зміцнення безпеки в регіоні 
Чорного і Азовського морів. Також співрозмовники підкреслили важливість подальшої 
взаємодії з метою ефективної протидії спробам поширення Росією дезінформації 
антиукраїнського змісту, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність 
України. Перша заступниця міністра привернула увагу посла на неприпустимість контактів 
громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих 
територіях України. У цьому зв’язку Джапарова попросила офіційно відреагувати на 
незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані 
до Криму (30 червня-2 липня). Своєю чергою де Понсен підтвердив незмінну позицію 
офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. 
в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС 
Франції звернення Джапарової щодо візиту французьких депутатів до Криму. Крім того, 
перша заступниця міністра наголосила на незаконності проведення окупаційною 
адміністрацією РФ «голосування» щодо внесення змін до конституції РФ на тимчасово 
окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях та АРК і Севастополь, 
як і будь-яких «референдумів» та «голосувань» на окупованих територіях України. Разом з 
тим учасниками зустрічі здійснено обмін думками щодо підготовки майбутніх 
двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва президента Франції 
Еммануеля Макрона на запрошення президента України Володимира Зеленського. Також 
Джапарова і де Понсен домовились про активізацію торговельно-економічної та 
інвестиційної співпраці, реалізацію спільних проектів. Підтверджено зацікавленість 
провести засідання двосторонньої економічної комісії, щойно дозволить епідеміологічна 
ситуація. Джапарова подякувала за допомогу Франції у соціально-економічному 
відновленні східних областей України, які постраждали від агресії РФ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами blackseanews.net 
 

 
 ЄВРАЗІЯ 
 

Кулеба розкрив деталі плану України щодо Росії:  
наступальна дипломатія 

 

15.06.2020 

Ціль України – повернути ОРДЛО, але не на умовах Росії. Про це заявив в 
інтерв'ю Укрінформу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає 
портал aspi.com.ua 

 
"У дипломатії є три основних методи досягнення мети. Перший  – це щось активно 

робити, нав’язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – 
це нічого не робити, тоді речі, як правило, помирають самі собою або тебе заганяє партнер, 
який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити", - 
розповів Кулеба. Дмитро Кулеба повідомив, що нині принципова позиція України - 
використання першого методу, тобто наступальна активна дипломатія, ідеї, ініціативи, 
пропозиції. Дипломат вважає, що це - єдиний спосіб створити ситуацію, коли Росія буде 
вимушена йти на конструктив. Адже Росія теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те,  що 
Україна є неконструктивною, не прагне врегулювання і порушує "Мінськ" виглядають 
абсурдно не самі по собі, а на тлі того, як діє Україна. 
 

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

Читайте також: Для припинення війни на 
Донбасі у наступ іде дипломатія >>> 
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 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Президент України провів телефонну розмову з  
Президентом Туреччини 

 

24.06.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну 
розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. 
Про це повідомляє president.gov.ua 

Глави держав обговорили ситуацію у світі довкола пандемії коронавірусу, а також 
заходи щодо подолання цієї недуги та мінімізації її наслідків для суспільства й економік 
двох держав. Президент України подякував турецькому народові та особисто Президенту 
Турецької Республіки за надану Україні гуманітарну допомогу для  боротьби з COVID-19. 
Беручи до уваги традиційно високий рівень взаємодії та контактів між двома країнами, 
співрозмовники погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного 
сполучення по мірі послаблення карантинних заходів. Лідери наголосили, що розглядають 
1 липня як дату відновлення авіасполучення між Україною й Туреччиною. «Знаю, що деякі 
авіакомпанії хочуть відновити свої рейси – це дасть поштовх для поступового відновлення 
туристичної галузі», – наголосив Президент України. Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що 
Туреччина зробить усе, щоб українські туристи почувалися комфортно та безпечно. Лідери 
держав дали високу оцінку результатам візиту 22 червня цього року до України 
високопоставленої турецької делегації на чолі зі спеціальним радником та речником 
Президента Туреччини Ібрагімом Калином. Перелік питань, досягнуті домовленості та 
рівень взаєморозуміння сторін укотре підтвердили стратегічний характер взаємин між 
Україною й Турецькою Республікою. Президент України високо оцінив увагу, яку турецька 
сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар в окупованому Криму, а також  
практичні кроки з реалізації домовленостей щодо будівництва на Херсонщині житла для 
500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим. «За моїм дорученням наш уряд 
опрацьовує текст українсько-турецького міжурядового меморандуму, який визначатиме 
технічні питання будівництва», – зазначив Володимир Зеленський. ... 

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

 
Дмитро Кулеба та Зеев Елькін обговорили інфраструктурні проекти,  

розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Ізраїлем 
25.06.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі 
співголовою українсько-ізраїльської Комісії з торговельно-економічного 
співробітництва, міністром у справах вищої та компліментарної освіти, 
міністром водних ресурсів Держави Ізраїль Зеевом Елькіним. 

Дмитро Кулеба привітав Зеева Елькіна з входженням до складу нового ізраїльського 
уряду та побажав подальшої плідної роботи на посаді співголови українсько-ізраїльської 
торговельно-економічної комісії. Зеев Елькін відзначив, що радий продовжити роботу над 
розвитком відносин України та Ізраїлю, якою займається вже багато років. Співрозмовники 
обговорили ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі, яка очікується вже невдовзі. Зеев 
Елькін переконаний, що вона відкриє нову сторінку у відносинах двох держав. Дмитро 
Кулеба окремо наголосив, що приділяє значну увагу розвитку торгівлі, інвестицій та ІТ-
сектору та висловив сподівання, що за цими напрямами спільної зацікавленості Україна та 
Ізраїль здатні досягти визначних результатів. Сторони обговорили також інфраструктурні 
проекти в Україні, до яких можуть бути залучені ізраїльські інвестиції, зокрема, аеропорт в 
Черкасах, дорогу Черкаси-Умань, а також проекти у сфері ІТ-технологій та сільського 
господарства. Насамкінець, Дмитро Кулеба та Зеев Елькін обмінялися запрошеннями за 
нагоди здійснити візити до України та Ізраїлю за сприятливих умов. Відзначимо, 18 червня 
2020 року Зеева Елькіна було перепризначено (після формування нового уряду Держави 
Ізраїль) Головою ізраїльської частини Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань 
торгівлі та економічного співробітництва. У складі Комісії сформовано п’ять робочих груп, 
зокрема, з питань транспорту, туризму, захисту навколишнього середовища та управління 
водними ресурсами, а також Спільний Українсько-Ізраїльський комітет з науково-
технологічного співробітництва. Нагадаємо, Ізраїль планує якнайшвидше ратифікувати 
Угоду про зону вільної торгівлі з Україною. «Наразі у відносинах з Україною наше завдання – 
ратифікувати Угоду про Зону вільної торгівлі. Зараз ця угода в Кнесеті, і ми робитимемо все 
від нас залежне, щоб вона була прийнята якомога швидше», - сказав посол Ізраїлю в Україні 
Джоель Ліон. Він також висловив сподівання, що Україна відкриє Офіс із інвестицій та 
високих технологій в Єрусалимі. «Одночасно ми відкриємо такий же офіс в нашому 
посольстві в Києві. Це допоможе нашим зв'язкам, допоможе знаходити стартапи та 
інвесторів в обох країнах», - зазначив посол. Угода про Зону вільної торгівлі з Ізраїлем була 
підписана сторонами ще 21 січня 2019 року. Верховна Рада України ратифікувала її в липні 
2019 р., а в серпні Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди 
про ЗВТ з Ізраїлем. Причиною затримки ратифікації Угоди Ізраїлем є постійне проведення 
парламентських виборів. 2 березня вони відбулися втретє поспіль, оскільки прем’єр-міністр 
Нетаньяху не міг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні 2019 р. 

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

 
 АФРИКА 
 

Україна та Алжир поглиблюють співпрацю  
в галузі енергетики 

 

23.06.2020 

Посол України в Алжирі Максим Субх провів зустріч із Президентом 
та Виконавчим директором найбільшої в Алжирі та на Африканському 
континенті енергетичної компанії «Сонатрак» Туфіком Хаккаром.  

Сторони предметно розглянули та визначили головні переспективні напрями 
співпраці між «Сонатрак» і провідними українськими енергетичними підприємствами та 
операторами у галузях розвідки, видобутку, транспортування та постачання вуглеводнів . 
Окремий наголос зроблено на важливості узгодження взаємовигідних механізмів 
започаткування довготривалої співпраці в рамках спільних проєктів у галузі енергетики, 
беручи до уваги активну міжнародну діяльність Алжиру як одного з провідних членів 
ОПЕК, а також статус цієї держави як третього найбільшого у світі постачальника 
природного газу до країн Європейського континенту. 

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

 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
 
 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/news/dmitro-kuleba-i-peter-sijyarto-vpershe-za-majzhe-sim-rokiv-proveli-u-kiyevi-zasidannya-ukrayinsko-ugorskoyi-ekonomichnoyi-komisiyi
https://www.blackseanews.net/read/165349
https://aspi.com.ua/news/politika/kuleba-rozkriv-detali-planu-ukraini-schodo-rosii-nastupalna-diplomatiya
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045069-dmitro-kuleba-ministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3045069-dmitro-kuleba-ministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-tu-61813
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038428-izrail-planue-aknajsvidse-ratifikuvati-ugodu-pro-zvt-z-ukrainou-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038428-izrail-planue-aknajsvidse-ratifikuvati-ugodu-pro-zvt-z-ukrainou-posol.html
https://www.kmu.gov.ua/news/dmitro-kuleba-ta-zeev-elkin-obgovorili-infrastrukturni-proekti-rozvitok-torgivli-ta-investicij-mizh-ukrayinoyu-ta-izrayilem
https://algeria.mfa.gov.ua/news/ukrayina-ta-alzhir-pogliblyuyut-spivpracyu-v-galuzi-energetiki
http://russia.mfa.gov.ua/ru
http://hungary.mfa.gov.ua/ua
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://algeria.mfa.gov.ua/ua
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 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Заступник керівника Офісу Президента України провів відеоконференцію з 
дипломатичним радником Президента Бразилії 

 

25.06.2020 

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів 
відеоконференцію з дипломатичним радником Президента Бразилії Філіпе 
Мартінсом. 

Основною темою розмови стало подальше виконання домовленостей Президента 
України Володимира Зеленського та Президента Бразилії Жаїра Болсонару в умовах 
пандемії. Окремо співрозмовники торкнулися питання посилення взаємодії двох країн у 
протидії наслідкам коронавірусу. Сторони обговорили оновлений графік подальших 
контактів на високому рівні. Окреслено першочергові пріоритетні напрями взаємодії між 
Україною та Бразилією в торговельно-економічній та інвестиційній сферах. У цьому 
контекстті відзначено важливість проведення найближчим часом VII засідання Українсько-
бразильської міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. На 
думку співрозмовників, такий захід, з огляду на пандемію COVID-19, міг би пройти в режимі 
відеоконференції. «Бразилія є найбільшим торговельним партнером України в Південній 
Америці», – зазначив Ігор Жовква, наголосивши на необхідності наповнювати українсько-
бразильське стратегічне партнерство конкретними взаємовигідними економічними та 
інвестиційними проектами. Ігор Жовква та Філіпе Мартінс також обговорили співпрацю 
двох держав у військово-технічній та оборонній сфері. Окрему увагу було приділено 
спільним планам щодо подальшої співпраці космічних відомств України та Бразилії. 

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

 
 

 АТЛАНТИКА 
 США 
 

Пентагон назвав Україну "важливим партнером"  
в суперництві з РФ 

 

12.06.2020 

Міністерство оборони США заявило, що співробітництво України та 
США в оборонному секторі є важливим з огляду на стратегічне 
протистояння США і Росії. Про це повідомляє pravda.com.ua 

Таким чином у Пентагоні прокоментували затвердження пакету безпекової 
допомоги Україні на 2020 рік на суму 250 млн доларів. "Це ще раз підтверджує давні 
оборонні відносини між США та Україною –  важливим партнером на передовій у 
стратегічному суперництві із Росією", – йдеться в заяві. У міноборони вкотре наголосили, 
що США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України у рамках міжнародно 
визнаних кордонів. Окрім того, Сполучені Штати закликали інші держави допомогти 
оборонному сектору України.Пентагон також відзначив прогрес країни в оборонній 
реформі та боротьбі із корупцією. Відзначимо, 11 червня відповідно до рекомендацій 
Міністерства оборони США американський Конгрес затвердив весь пакет безпекової 
допомоги Україні на 2020 рік на суму 250 млн доларів за програмою "Ініціатива безпекової 
допомоги Україні" (USAI). Згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за 
програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері 
реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони. Цьогорічний пакет безпекової 
допомоги передбачає надання Україні засобів контрбатарейної боротьби, транспортних 
засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ тощо. Надані 
американською стороною засоби сприятимуть посиленню бойової спроможності 
української армії і спрямовані на збереження життя і здоров’я українських воїнів, які 
борються з російською агресією, підкреслили у посольстві. Окремий акцент у цьогорічному 
пакеті безпекової допомоги робиться на підтримці Військово-морських сил ЗСУ на тлі 
агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів. 

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

 
 

 КАНАДА 
 

Україна та Канада посилюють економічні  
й політичні зв’язки 

 

21.06.2020 

Лібералізація візового режиму з Канадою була б для України 
важливим кроком з посилення відносин між країнами, зазначив Президент 
України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Globe and Mail. 

«Наші люди мають відчувати себе однаково вільно, просто, відкрито – як канадці в 
Україні, так і українці в Канаді. Тому ми говоримо про лібералізацію. Мені здається, що 
Джастін (Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. – Ред.) підтримує цей напрям, і вже 
хочеться крок за кроком наблизити цей момент», – сказав Глава держави. Володимир 
Зеленський наголосив, що економічні відносини між Україною та Канадою розвиваються в 
реальних кроках, а не на словах. Зокрема, це стосується розв'язання проблем канадської 
компанії Black Iron, яка хотіла інвестувати в гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому 
Розі. «Я це дуже добре знаю, адже сам з Кривого Рогу й інвестиція саме в моє рідне місто. Ця 
проблема «зависла» протягом 10 років, але це такий великий інвестор. Розмір інвестиції – 
1,1 мільярда доларів США. Вони не могли зайти в Україну», – зазначив Президент. За 
словами Глави держави, зараз це питання майже вирішене. «Це буде дуже велика співпраця. 
Адже це понад мільярд інвестицій в Україну, це дуже важливо і для Канади, для компанії 
Black Iron, і важливо для нас», – наголосив Володимир Зеленський. Також Президент 
зазначив, що Україну та Канаду об’єднала велика трагедія – збиття літака авіакомпанії 
«Міжнародні авіалінії України» в Тегерані, яке сталося в січні 2020 року. «Об'єднують різні 
речі в житті. На жаль, і трагедії. Тоді ми спільно працювали з Джастіном (Прем’єр-міністром 
Канади Джастіном Трюдо. – Ред.), у нас було багато спілкування, і ми змогли разом з 
американськими партнерами дотиснути, щоб Іран визнав, що вони винні в цій трагедії, і 
зараз триває розслідування. Тоді ми з Прем’єром (Канади. – Ред.) розмовляли декілька 
разів, був такий момент, що це було декілька разів на тиждень, і вирішували дійсно важливі 
проблеми», – сказав Глава держави. Володимир Зеленський наголосив, що українців і 
канадців об’єднують давні історичні відносини. Він подякував представникам української 
діаспори в Канаді, які збирали гуманітарну допомогу для України на початку війни у 2014 
році. «Я думаю, що саме в такі важкі часи й проявляється ця близькість, яка є на генному 
рівні між країнами та людьми», – сказав Президент. Нагадаємо, Прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль провів телефонну розмову з Віце-прем’єр-міністром Канади Христею 
Фріланд. Сторони обговорили питання співробітництва двох країн в фінансовій сфері та 
впровадження лібералізації візового режиму між Канадою та Україною. Денис Шмигаль 
підтвердив зацікавленість України у активізації процесу та запевнив у готовності прийняти 
в Україні групу канадських експертів. Також темою розмови стало розширення 
двосторонньої угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) на сферу 
послуг та інвестицій. Очільник українського Уряду наголосив, що обсяг торгівлі між двома 
країнами може бути суттєво збільшений.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua, kmu.gov.ua 
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Президент доручив Михеїлу Саакашвілі зробити  
життя бізнесу простішим 

05.06.2020 

Сьомого травня Володимир Зеленський призначив Михеїла 
Саакашвілі головою виконкому Національної ради реформ. Його 
заступником став відомий IT-підприємець Олександр Ольшанський.  

 

Нацраду створили 2014 року, щоб координувати реформи, але на початку 2018-го її 
роботу заморозили. На базі Нацради Михеїл Саакашвілі створив недержавну структуру - 
Офіс простих рішень і результатів. За місяць він провів десятки зустрічей з бізнесменами, 
депутатами і посадовцями та представив кількох членів команди. До кінця травня в Офісу 
з?явилися три локації: у Кабміні, в Офісі президента і концертно-виставковому центрі 
«Парковий», неформальному штабі партії «Слуга народу». Розповідати докладно про роботу 
Офісу його керівники поки не хочуть. Виконавчий директор Марія Барабаш прогнозує, що 
детальна інформація з?явиться після першого засідання Нацради - його дату незабаром 
призначить президент. До цієї зустрічі в Офісі простих рішень склали дорожню карту з 
принципами майбутньої роботи. Кореспондент «Бабеля» Марія Жартовська поспілкувалася 
з джерелами, знайомими з цим документом. Вони розповіли про ключові цінності, 
конкретні завдання і ноу-хау Офісу Саакашвілі. 

 

Структура. 26 травня Facebook-сторінку Нацради реформ перейменували - тепер 
вона називається «Офіс простих рішень і результатів». Деякі ЗМІ написали, що Саакашвілі 
перейменував Нацраду. Насправді це не так. Згідно з дорожньою картою Офісу, виконком 
працює з двома організаціями: державною - Нацрадою реформ, і недержавною - Офісом 
простих рішень. До держструктури входять президент, глава його Офісу, прем?єр-міністр, 
віцепрем?єри, секретар РНБО, голова Нацбанку, спікер парламенту, голова виконкому 
Михеїл Саакашвілі та його заступник Олександр Ольшанський. Також до державної 
Нацради входять представники «Спілки українських підприємців», EBA («Європейської 
бізнес асоціації»), CEO Club і Американської торговельної палати в Україні. Для обговорення 
окремих питань Офіс залучатиме голів профільних парламентських комітетів і міністрів. 
Структура недержавного Офісу складніша. Планується, що його роботу контролюватиме 
наглядова рада і незалежний аудитор. Саму організацію розділять на окремі офіси — 
виконавчий, міжнародний, комунікаційний і законодавчий. 

 

Етапи роботи. Згідно з дорожньою картою Офісу простих рішень і результатів, 
команда Саакашвілі планує працювати за алгоритмом з восьми пунктів. Ось короткий опис 
цього алгоритму: Офіс обговорює реформу з президентом, після цього разом з експертами і 
громадськістю формулює її головні завдання, виносить напрацювання на засідання 
Нацради реформ, отримує схвалення президента і контролює реалізацію реформи. Загалом 
до кінця 2020 року заплановано шість засідань Нацради. Головна тема першого, за словами 
Саакашвілі, - реформа митниці. У планах - обговорити дерегуляцію і реформу Державної 
архітектурної інспекції. 

 

Завдання. Наприкінці травня на зустрічі з представниками Американської торго-
вельної палати Саакашвілі розповів про головні пріоритети роботи Офісу: реформувати 
митницю і суди, запустити Київський міжнародний фінансовий центр, який залучатиме 
іноземні інвестиції, спростити процедури і скасувати закони, які заважають бізнесу 
(«регуляторна гільйотина»). Крім цього, за дорожньою картою, Офіс реформуватиме 
Державну архітектурно-будівельну інспекцію, лібералізує трудове законодавство і 
спростить підключення до електромереж. За дорученням президента команда Саакашвілі 
вже розробляє поправки до Податкового кодексу. Розібратися з головними завданнями в 
Офісі розраховують у 2020 р. У планах на 2021 рік - запустити Київський фінансовий центр, 
ліквідувати 500 регуляцій для бізнесу та скоротити адміністративний держапарат. 

 

Команда. Згідно з планом дій Офісу, зараз у команді 17 осіб, включно з Саакашвілі й 
Ольшанським. Публічно Офіс вже представив виконавчого директора Марію Барабаш і 
куратора міжнародних відносин і судової реформи Поліну Чиж. Вона фахівець з питань 
кримінальної юстиції, у минулому працювала в Національному антикорупційному бюро й 
Офісі генерального прокурора. Барабаш - співзасновник «Спілки українських підприємців» 
та інвестиційної компанії A7 Capital. За взаємодію з бізнесом у команді відповідає Юрій 
Мироненко. Його в Офіс запросив Михеїл Саакашвілі. Мироненко розповів «Бабелю», що 
зараз він займається оргпитаннями і готує кілька ініціатив, які обговорять на засіданні 
Нацради реформ. «Із часом, коли нас стане більше, обов’язки можуть розподілити інакше, 
але, найімовірніше, саме я буду приділяти більше часу взаємодії з бізнесом», - прогнозує 
Мироненко. Також в Офісі, згідно з дорожньою картою, є два аналітики - колишній радник 
прем’єра Володимира Гройсмана Юрій Федчишин і заступник головного редактора «Forbes 
Україна» Володимир Ланда. На дострокових парламентських виборах 2019 року Ланда 
балотувався під 20 номером списку партії Саакашвілі «Рух нових сил». Сам журналіст 
співробітництво з Офісом на регулярній основі заперечує. За його словами, він знає там 
«деяких людей» та іноді з ними спілкується. «Я б не назвав це системною допомогою», - 
розповів він у коментарі «Бабелю». Також у команді працюють чотири юристи, дві людини 
відповідають за операційну діяльність, ще дві - за взаємодію зі ЗМІ, по одній - за найм і 
цифрові технології. У майбутньому штат Офісу має зрости. У команді є вакансії юристів, 
бухгалтера, керівника напрямку, оператора. П’ятого червня, за словами Марії Барабаш, 
команда запланувала перший тімбілдінг. 

 

Цілі, KPI та цінності. Про головні цілі та принципи Офісу неодноразово публічно 
розповідав Саакашвілі. З одного боку, організація допомагає президенту та його Офісу 
налагодити діалог з бізнесом, з іншого - підтримує бізнес і робить його життя комфортним. 
Серед цінностей Офісу - патріотизм, проактивність, відповідальність, справедливість і 
компетентність. Ключовий вимірюваний результат роботи - Україна повинна потрапити в 
ТОП-20 країн у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. У дорожній карті Офісу не 
вказано, коли Україна повинна досягти цього результату. У будь-якому випадку плани 
Офісу більш амбітні, ніж прем’єр-міністра Дениса Шмигаля: його мета - ТОП-30 рейтингу. У 
2020 році Україна поліпшила свої позиції на сім пунктів і посіла 64 місце в Doing Business.  

 

Гроші. Через плутанину зі структурою Національної ради й Офісу простих рішень у 
журналістів багато запитань щодо фінансування цих організацій. Насправді всі члени 
Нацради працюють безоплатно - на громадських засадах. Гроші на утримання 
недержавного Офісу, розповідає знайоме з його роботою джерело, надходитимуть через 
громадську організацію «Офіс простих рішень і результатів». Згідно з базою даних 
YouControl, цю організацію 3 червня 2020 р. заснували Михеїл Саакашвілі та його заступник 
Олександр Ольшанський. Імена донорів, які будуть підтримувати Офіс фінансово, Марія 
Барабаш пообіцяла незабаром назвати. Також в Офісі пообіцяли, що на всі запитання 
«Бабеля» про плани роботи команди Саакашвілі зможе відповісти заступник голови 
виконкому реформ Олександр Ольшанський. 

 

Читати повністю >>>                                                                                         © Марія Жартовська  

 

За матеріалами thebabel.com.ua 
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Нацбанк знизив облікову ставку до  
історичного мінімуму у 6% 

11.06.2020 

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову 
ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 р. Про це сказано у повідомленні на 
офіційному сайті НБУ, повідомляє business.ua 

Згідно з інформацією, такий рівень облікової ставкиє найнижчим за історію 
незалежної України. «З високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит 
залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. З одного боку, це 
утримуватиме інфляцію нижче цільового рівня (5% ± 1 в.п.) довше, ніж передбачає 
квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути 
глибшим, ніж очікувалося. Такий розвиток подій вимагає подальшого пом'якшення 
монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання 
карантину», — сказано у повідомленні. Зазначається, що інфляція в квітні-травні 
коливалася навколо позначки 2% і була меншою, ніж очікувалося, та нижчою за цільовий 
діапазон 5% ± 1 в.п. Інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне 
падіння споживчого попиту на продукти харчування і товари не першої необхідності. Це 
нівелювало ефекти березневого послаблення гривні та все ще підвищеного попиту на 
окремі товари в першій половині квітня, які на сьогодні повністю вичерпані. Згідно з 
повідомленням, надалі інфляція зростатиме помірними темпами, але ймовірно 
повертатиметься в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося. По-перше, споживчий та 
інвестиційний попит залишається досить пригніченим, хоча ділова активність починає 
поступово пожвавлюватися разом із послабленням карантинних заходів. Вже проведені 
заходи фіскальної та монетарної політики, спрямовані на підтримання бізнесу та 
населення, лише частково компенсують падіння споживчого попиту. Його відновлення буде 
поступовим навіть після завершення карантину. По-друге, ситуація на валютному ринку, 
від якої суттєво залежить вартість споживчого кошику, є сприятливою для низької 
інфляції. З початку квітня пропозиція валюти на міжбанківському ринку переважає попит. 
Обсяги імпорту майже за усіма категоріями товарів залишаються меншими за докризовий 
рівень, водночас експорт скорочується менш суттєво. Внаслідок цього гривня зміцнилася, а 
Національний банк, користуючись сприятливою ситуацією, з початку квітня викупив у 
міжнародні резерви близько $1,8 млрд. Таким чином, Національний банк вже вийшов на 
чисту купівлю валюти з початку року, компенсувавши витрати валюти з міжнародних 
резервів, зроблені під час підвищеного попиту на валюту в березні. По-третє, поліпшуються 
інфляційні очікування населення та фінансових аналітиків. Зараз, за даними НБУ, інфляція, 
яку вони очікують через 12 місяців, зрівнялася із середньостроковою ціллю Національного 
банку. Водночас продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також 
макрофінансова допомога від Євросоюзу дадуть змогу в повному обсязі профінансувати 
бюджетні видатки на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу та 
карантинних заходів. Крім того, вони забезпечать нарощення міжнародних резервів 
упродовж цього року, попри здійснення значних платежів за зовнішнім державним боргом. 
З огляду на очікуване перебування інфляції нижче цілі більш тривалий час, Правління 
Національного банку знизило облікову ставку на 2 п.п. до 6%. Таким чином, загалом із 
початку року облікова ставка зменшилася на 7,5 п.п. і досягла найнижчого рівня за історію 
незалежної України. Також Національний банк ухвалив рішення про звуження коридору 
процентних ставок за інструментами постійного доступу з «облікова ставка +/- 2 в.п.» до 
«облікова ставка +/- 1 в.п.». Це означає, що за нової облікової ставки кредити 
рефінансування овернайт будуть надаватися під 7%, а депозитні сертифікати овернайт 
розміщуватся під 5%. «Зміна ширини коридору дасть змогу досягати операційної цілі 
монетарної політики, яка полягає в утриманні гривневих міжбанківських ставок на рівні 
близькому до ключової ставки в межах коридору процентних ставок за інструментами 
постійного доступу», — сказано у повідомленні. Зниження ключової ставки до рівня нижче 
нейтрального свідчить про завершення циклу швидкого пом’якшення монетарної 
політики. В умовах високого рівня невизначеності подальша монетарна політика 
Національного банку залежатиме насамперед від глибини падіння споживчого попиту, яке 
послаблює інфляційний тиск, та від швидкості відновлення ділової активності на тлі 
пом’якшення карантину, яке прискорить зростання цін. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 
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Мінекономіки оцінює падіння ВВП України  
в січні-квітні на 5% 

04.06.2020 

За оцінками Мінекономіки, ВВП України в січні-квітні впав на 5% (за 
даними Держстату, за І квартал - на 1,5% р/р). Про це повідомляє служба 
новин порталу finbalance.com.ua 

Мінекономіки констатує, що в квітні продовжилося падіння економіки в умовах 
рекордно низького рівня ділової активності. "У квітні більшість підвидів виробничої 
діяльності вже відчули повний негативний вплив поширення у світі COVID-19 (через 
тимчасове зменшення попиту у світі на вітчизняну промислову та тваринницьку продукцію 
на тлі падіння економічної активності) та продовження дії карантинних заходів для 
стримування пандемії в середині країни (заборона пасажирських перевезень всіма видами 
транспорту та роботи закладів торговельно-розважальних центрів, інших закладів 
розважальної діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення (крім 
торгівлі продуктами харчування та ін.))", - зазначає Мінекономіки. Нагадаємо, за 
прогнозами Кабміну, ВВП України в 2020 році може впасти на 4-8%. 
 

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

Читайте також: Огляд 
економічної активності >>> 

. 

 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

більше 10 тис. адресатів 
в Україні та світі 

 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
 

МВФ погіршив прогноз для України: у 2020 році ВВП  
впаде на 8,2%, у 2021 - зросте на 1,1% 

10.06.2020 

МВФ погіршив прогноз падіння валового внутрішнього продукту 
(ВВП) України в 2020 році до 8,2% (тоді як у квітні очікував 7,7%). Про це 
повідомляє служба новин порталу finbalance.com.ua 

За оцінками Фонду, в 2021 році українська економіка може зрости на 1,1% (у квітні 
очікував 3,6%), а в 2022 році - на 3,0%. Як вважає МВФ, у 2020 році середньорічна інфляція в 
Україні буде на рівні 4,5%, у 2021 році - 7,2%, у 2022 році - 5,6%. За розрахунками Фонду, 
дефіцит держфінансів України (з урахуванням державного та місцевих бюджетів, а також 
фондів соцстрахування) у 2020 році становитиме 7,7% ВВП, у 2021 році - 5,3% ВВП, у 2022 
році - 3,5% ВВП. При цьому державний і гарантований державою борг збільшиться з 50,4% 
ВВП у 2019 р. до 65,4% ВВП у 2020 р., а в 2021він може зменшитися до 62,7% ВВП, у 2022 р. - 
до 60,5% ВВП. За оцінками Фонду, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України 
в 2020 році складе 1,7% ВВП, у 2021 році - 2,0% ВВП, у 2022 році - 1,9% ВВП. Водночас 
валовий зовнішній борг України зросте в 2020 р. з 78,8% ВВП до 93% ВВП, а в 2021 році він 
знизиться до 84,6% ВВП, у 2022 р. - до 77,9% ВВП. МВФ очікує, що валютні резерви НБУ 
зменшаться до 19,3 млрд дол на кінець 2020 р. (з 25,3 млрд дол на початок року), а на 
кінець 2021 року зростуть до 23,4 млрд дол, на кінець 2022 року - до 26,5 млрд дол. 
 

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

Читайте також: IMF approves US$5 Billion 
Stand-By Arrangement for Ukraine >>> 

 
Держстат поліпшив оцінку падіння ВВП України  

в I кв.-2020 із 1,5% до 1,3% 
19.06.2020 

Падіння ВВП в січні-березні 2020 р. становило 1,3% до аналогічного 
періоду 2019 р., тоді як згідно з її попередньою оперативною оцінкою, 
оприлюдненою в середині травня, цей показник становив 1,5%. 

За даними статвідомства, зростання ВВП у IV кварталі 2019 р. становило 1,5%, у 
третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%. Як повідомив Держстат, 
реальний ВВП у січні-березні цього року (з урахуванням сезонного фактора) знизився на 
0,7% порівняно з попереднім кварталом, порівняно з першим кварталом 2019 року - на 
1,3%. Згідно з даними Держстату, номінальний ВВП у першому кварталі 2020 року становив 
845,8 млрд грн, а в розрахунку на одну людину - 20203 грн, зміна дефлятора - 5,1%. Як 
повідомлялося, МВФ у квітневому світовому економічному прогнозі погіршив прогноз 
спаду ВВП України у 2020 р. до 8,2% із 7,7%. У релізі фонду, у зв'язку із затвердженням 18-
міс. програми stand-by для України на $5 млрд, прогноз відновлення української економіки 
у 2021 році також погіршено з 3,6% до 1,1% із пришвидшенням до 3% у 2022 році. Згідно з 
новими оцінками, дефіцит поточного рахунку може зрости з 0,7% ВВП у 2019 році до 1,7% 
цього року і 2% - наступного і зменшитися до 1,9% ВВП у 2022 році, тоді як у квітні МВФ 
очікував розширення дефіциту цього року до 2% ВВП і наступного - до 2,4% ВВП. 

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

 
Падіння реального ВВП за підсумками 2020 р.  

може перевищити 5% - НБУ 
23.06.20.20 

Падіння реального ВВП за підсумками 2020 року може бути більш 
глибоким, ніж очікувалося в квітневому прогнозі НБУ, тобто нижче ніж 5% 
рівень, повідомляється на сайті регулятора. 

"Наявні дані свідчать, що падіння за підсумками року, ймовірно, буде більш 
глибоким, ніж очікувалося в прогнозі, оприлюдненому в інфляційному звіті за квітень 2020 
року", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що в другому кварталі 2020 року очікується 
поглиблення падіння реального ВВП після скорочення показника в першому кварталі на 
1,3%, переважно через дію карантинних заходів протягом всього кварталу. "Поступове 
пом'якшення карантину з середини травня, як і очікувалося, супроводжується 
відновленням економічної активності та зайнятості", - додав регулятор. Згідно з 
повідомленням, Нацбанк оголосить оновлений макропрогноз під час прес-брифінгу з 
питань монетарної політики 23 липня, а також оприлюднить в інфляційному звіті за 
липень, публікація якого запланована на 30 липня. Як повідомлялося з посиланням на 
Держстат, падіння ВВП України в січні-березні 2020 року становило 1,3% проти 
аналогічного періоду 2019 року, тоді як згідно з його попередньою оперативною оцінкою, 
оприлюдненою в середині травня, цей показник становив 1,5%. 

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

 
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ТЕХ. ДОПОМОГА 

 
Україна виплатила велику суму  

за держборгом 
29.05.2020 

Міністерство фінансів України погасило другий випуск облігацій, 
випущених під гарантії Сполучених Штатів Америки. Загальна сума платежу 
становила понад 1 млрд доларів.  

Випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою 1 млрд було здійснено у 2015 
році із процентною ставкою 1,847% річних. Це другий з трьох випусків під гарантію США, 
здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в 
травні 2019 року. Погашення ОЗДП, випущених у 2016 році, буде здійснено Мінфіном у 
вересні 2021 року. Як зазначив урядовий уповноважений з питань управління державним 
боргом Юрій Буца, незважаючи на світову кризу та виклики для країн, що розвиваються, 
Україна продовжує виконувати свої боргові зобов’язання. "Кошти, отримані під гарантію 
США протягом 2014-2016 років, надали суттєву підтримку для державного бюджету у 
складний для України час та сприяли проведенню реформ в Україні", - додав Буца. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 

 
МВФ затвердив 18-міс. програму stand by для України  

на $ 5 млрд з 1-м траншем $ 2,1 млрд 
10.06.2020 

Рада директорів МВФ затвердила нову 18-місячну програму stand by 
для України на SDR3,6 млрд (понад $ 5 млрд або 179% від квоти) з негайним 
виділенням $ 2,1 млрд першого траншу. 

"Нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з проблемами 
пандемії COVID-19 шляхом забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, 
зберігаючи при цьому досягнення і просуваючи невеликий набір ключових структурних 
реформ, щоб гарантувати повернення України до зростання після завершення кризи", - 
йдеться в релізі МВФ. Фонд відзначає значні досягнення України в стабілізації економіки за 
останні п'ять років, проте наголошує на необхідності додаткових зусиль з проведення 
реформ для забезпечення стійкого і всебічного зростання. Спалах пандемії COVID-19 значно 
погіршив прогноз і переорієнтував державну політику на стримування і стабілізацію, 
зазначає МВФ. "Невизначеність велика, і, згідно з прогнозами, в 2020 році економіка різко 
скоротиться, оскільки суворі заходи стримування - в Україні і в усьому світі - привели до 
значного зниження внутрішнього і зовнішнього попиту", - підкреслюється в повідомленні… 

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

https://business.ua/news/10396-natsbank-zniziv-oblikovu-stavku-do-istorichnogo-minimumu-u-6
http://finbalance.com.ua/news/minekonomiki-otsinyu-padinnya-vvp-ukrani-v-sichni-kvitni-na-5
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=010de307-2345-4162-b5e5-1dd8b2f81d10&tag=OgliadEkonomichnoiAktivnosti
https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=010de307-2345-4162-b5e5-1dd8b2f81d10&tag=OgliadEkonomichnoiAktivnosti
http://finbalance.com.ua/news/mvf-pohirshiv-prohnoz-dlya-ukrani-u-2020-rotsi-vvp-vpade-na-82-u-2021---zroste-na-11
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/669909.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/670548.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-vyplatila-bolshuyu-summu-gosdolgu-1590742862.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/667774.html
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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Міністерство фінансів України збільшило  
залучення до держбюджету 

23.06.2020 

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 23 червня 
Мінфін залучив до держбюджету 6,22 млрд грн, знизивши ставки за всіма 
інструментами ОВДП. 

Інвесторам запропонували шість випусків цінних паперів в гривні з терміном обігу 
від 3-х місяців до 3-х років. "Найбільш відчутне зменшення дохідності відбулось за 
інструментами, які Мінфін не розміщував тиждень тому, а саме за 12-місячними та 9-
місячними облігаціями – на 100 базисних пунктів та на 80 б. п. відповідно. Середньозважена 
дохідність за короткостроковими інструментами зменшилась до рекордно низького рівня - 
7,24% за тримісячними паперами і 7,71% - за шестимісячними", - йдеться у повідомленні. 
Зазначається, що найбільший попит спостерігався на державні облігації з терміном обігу 
один та два роки. Відзначимо, 16 червня на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої 
держпозики Мінфін залучив до бюджету 1,96 млрд грн, розмістивши цінні папери в гривні з 
терміном обігу 3 і 6 місяців та 2 і 3 роки. «Ставки за короткостроковими інструментами 
досягли рекордно низького рівня з початку 2020 року. Середньозважені ставки дохідності 
за тримісячними і шестимісячними паперами знижено на 150 базисних пунктів, вони 
склали 7,5% та 8% відповідно. До державного бюджету було залучено 532 млн грн за 
тримісячними ОВДП та 483 млн грн за шестимісячними ОВДП», — йдеться в повідомленні. 
В Мінфіні додали, що спостерігається повернення попиту на довгострокові інструменти. Від 
розміщення дворічних державних облігацій до державного бюджету залучено 729 млн грн, 
а трирічних — 216 млн грн. Середньозважена ставка дохідності становить 10,57% та 
10,76% відповідно. Нагадаємо, в ході аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної 
позики 9 червня Міністерство фінансів залучило до держбюджету 17,8 млрд грн в 
еквіваленті, знову знизивши ставки прибутковості. В ході торгів Мінфін розмістив гривневі 
ОВДП з терміном погашення 3, 6, 9 місяців, 1 рік і 1.5 року. Також міністерство розмістило 
річні облігації в євро на суму 353 млн євро за середньозваженою ставкою 2,2% (-2 бп в 
порівнянні з попереднім розміщенням). Серед гривневих інструментів найбільшим попит 
мали ОВДП з найдовшим з представлених термінів до погашення - 1,5 роки. Цих паперів 
Мінфін розмістив на суму 5,7 млрд грн за ставкою 10,8%. "Середньозважена ставка по 3-
місячним інструментам знижена на 84 б.п. до 9,0%, за 6-місячними - на 61 б.п. до 9,5%, 9-
місячних - на 19 бп до 10,7% , 1-річними ОВДП - на 16 бп до 10,7% ", - повідомляють в 
Мінфіні. Раніше, 2 червня Міністерство фінансів на первинних аукціонах з розміщення 
облігацій внутрішньої держпозики залучило до бюджету 2,945 млрд грн. В ході торгів Мінфін 
розмістив номіновані в гривні ОВДП з терміном погашення в 3, 6, 9 місяців і 1 рік. … 

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

 
Валовий зовнішній борг України  

в I кв. знизився на 1,2% 
23.06.2020 

Валовий зовнішній борг України до кінця березня 2020 року становив 
$120,33 млрд, що на $1,41 млрд, або 1,2% менше, ніж кварталом раніше, 
повідомив Національний банк України (НБУ). 

Згідно з його даними, щодо ВВП борг скоротився з 78,6% до 76%. Зазначається, що 
зовнішній борг держсектору у першому кварталі зменшився на $0,3 млрд - до $51,5 млрд 
(32,6% від ВВП). Зовнішні зобов'язання уряду зросли на $0,1 млрд - до $44,6 млрд (28,2% від 
ВВП) за рахунок чистого залучення від емісії держоблігацій зовнішньої держпозики на $1,4 
млрд, скорочення заборгованості за ОВДП перед нерезидентами на $0,7 млрд через курсові 
зміни та чисті виплати за кредитами від міжнародних партнерів на $0,5 млрд (МВФ - $0,2 
млрд). Водночас зовнішній борг НБУ у першому кварталі 2020 року скоротився у результаті 
погашення заборгованості перед МВФ на $0,4 млрд - до $6,9 млрд. Загалом у результаті 
курсових змін обсяг зовнішніх зобов'язань загального держуправління скоротився на $0,9 
млрд, із яких за рахунок зміни курсу SDR - на $140 млн. Одночасно борг приватного сектору 
зменшився з початку року на $1,1 млрд - до $68,8 млрд (43,5% від ВВП). Причинами стали 
скорочення обсягу зобов'язань за торговельними кредитами на $0,3 млрд і за кредитами та 
позиками на $1,4 млрд у результаті погашення на $0,7 млрд і переоформлення боргу на 
міжфірмовий на $0,6 млрд. Водночас заборгованість за єврооблігаціями збільшилася на $0,4 
млрд. НБУ уточнив, що обсяги простроченої заборгованості реального сектору за 
негарантованими кредитами, зокрема від прямих інвесторів, скоротилися за квартал на 
$1,2 млрд - до $21,2 млрд (13,4% від ВВП). Згідно зі статистикою центробанку, основною 
валютою зовнішніх запозичень України на кінець першого кварталу залишався долар США - 
66,5% від загального обсягу зовнішнього боргу, однак його частка за квартал скоротилася 
на 0,2 процентних пункта (п. п.). Питома вага запозичень у євро зросла з 16,8% до 18,1%, 
тоді як у гривні і в SDR перед МВФ скоротилася відповідно до 4,5% (із 4,9%) і до 8,8% (із 
9,3%). Частка зобов'язань у російських рублях майже не змінилася і становила 1,5%. Обсяг 
короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення за квартал 
скоротився на $1,9 млрд і на кінець березня становив $46,5 млрд. Зокрема, зобов'язання 
державного сектору (уряду та центрального банку), які мали бути погашені протягом 
наступних 12 місяців, скоротилися на $42 млн - до $5,7 млрд за рахунок майбутніх виплат за 
кредитами уряду на $137 млн. Скорочення майбутніх погашень зобов'язань банківського 
сектору на $107 млн - до $2,4 млрд - відбулося за рахунок зменшення заборгованості за 
короткостроковими валютою і депозитами (на $154 млн). … 

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

 
 

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ)  

 
Рада створила ТСК щодо захисту  

прав інвесторів 
05.06.2020 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про утворення Тимчасової 
спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів". 
Рішення підтримали 319 народних депутатів. 

Згідно з текстом постанови, Тимчасова спеціальна комісія утворюється з метою 
підготовки та надання на розгляд до Верховної Ради, в установленому порядку, 
законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, 
інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також 
ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного 
співробітництва та інтеграції. ТСК також має визначати пріоритетні напрямки 
вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності, 
забезпечувати захист прав інвесторів (бізнесу), здійснювати парламентську співпрацю з 
бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних 
умов для залучення інвестицій. Тимчасова спецкомісія також планує здійснювати збір та 
аналіз, утериторіальних громад межах повноважень, інформації для проведення 
парламентських слухань: щодо випадків порушення прав бізнесу судовою владою, 
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади України, в тому числі 
правоохоронними органами, порушень прав інвесторів шляхом зловживань положеннями 
чинного законодавства України. До складу Тимчасової спеціальної комісії увійшло 13 
народних депутатів. Головою ТСК обрано заступницю голови фракції "Слуга народу" Галину 
Янченко, її заступником – заступника голови фракції "Голос" Ярослава Железняка. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НБУ 

Національна рада реформ при Президенті розгляне  
проект Київського фінансового центру 

15.06.2020 

Нацрада реформ розгляне проект Київського фінансового центру, 
який протягом наступних десяти років дасть змогу залучити в Україну більш 
як EUR350 млн прямих іноземних інвестицій. 

"Найближчим часом ми представимо на розгляд громадськості абсолютно конкретні 
розрахунки і структуру. Сподіваюся на конструктивну співпрацю з Верховною Радою і всіма 
зацікавленими суб'єктами, щоб вчасно втілити цей проект у життя", - повідомив голова 
виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі. Саакашвілі додав, що для обговорення 
проекту його ініціатори провели серію зустрічей з представниками уряду України, 
Американською торговельною палатою, низкою неурядових організацій, а також USAID і 
ЄБРР. "Це одна з ініціатив президента (Володимира) Зеленського, і мені дуже пощастило, 
що довелося координувати і працювати з цим дуже цікавим і важливим для майбутнього 
України проектом", - додав голова виконавчого комітету Нацради реформ. На 
представлених ним фотографіях на зустрічах були присутні, зокрема, також екс-міністр 
фінансів Оксана Маркарова, екс-голова Держмитслужби Максим Нефьодов, президент 
інвестгрупи "ІНЕКО" Денис Копилов, голова правління Української біржі Артемій Єршов. 
Відзначимо,  «Офіс простих рішень та результатів» під головуванням Міхеїла Саакашвілі 
отримав перший благодійний внесок - гроші нарахував депутат Київради Сергій Башлаков. … 

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

 
Один із найбільших інвестиційних фондів світу зацікавлений  

в семи українських підприємствах 
23.06.2020 

МЗС та ФДМ провели установчу зустріч з інвестфондом Mubadala 
(ОАЕ) й обговорили його участь у великій приватизації і зацікавленість у 
семи українських підприємствах із переліку інвестиційного атласу. 

"Міністерство закордонних справ і наше посольство в Об’єднаних Арабських 
Еміратах працюють задля залучення інвестицій в Україну. Я дуже задоволений, що фонд 
Mubadala зацікавлений взяти участь у великій приватизації в Україні. Це хороший сигнал, 
що потужні світові гравці бачать великий потенціал України, і хочуть інвестувати. Крім 
того, участь великих інвестиційних фондів робить процес великої приватизації більш 
конкурентним", - наводить слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби прес-
служба МЗС України. Як зазначається, представників одного з найбільших інвестиційних 
фондів світу зацікавила участь у конкурсі щодо семи українських підприємств, серед яких 
Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Центренерго та низка Обленерго. Учасники зустрічі 
обговорили стадію підготовки проектів та операційні питання. Зокрема, вони домовилися 
за сприяння МЗС і посольства України в Об'єднаних Арабських Еміратах встановити зв'язок 
на операційному рівні між представниками Mubadala і Фондом державного майна України. 
За умови відкриття кордонів між Україною та ОАЕ, вже в липні може відбутися візит до 
України комісії фонду, яка зможе побачити й оцінити привабливість об'єктів. Зустріч 
відбулася у розвиток домовленостей Президента України В.Зеленського та лідера ОАЕ, 
наслідного принца емірату Абу-Дабі, заступника верховного головнокомандувача збройних 
сил ОАЕ Шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна. … 

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

 
Національний банк удосконалює обчислення статистики 

прямих іноземних інвестицій 
26.06.2020 

НБУ удосконалив обчислення статистики прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) відповідно до міжнародних стандартів. Відтепер у платіжному балансі 
будуть враховуватися реінвестовані доходи підприємств.  

Тобто доходи прямих іноземних інвесторів включатимуть не лише дивіденди, але й 
їх частку в нерозподіленому прибутку підприємства. Такі зміни відповідають стандартам 
статистики Міжнародного валютного фонду та практиці більшості країн світу. Вони дадуть 
змогу поліпшити порівнюваність макропоказників України з іншими країнами. Врахування 
реінвестованих доходів не позначиться на загальному сальдо платіжного балансу, адже 
вони дзеркально відображатимуться у двох статтях платіжного балансу – “Первинні 
доходи” поточного рахунку та “Прямі інвестиції” фінансового рахунку. Урахування 
реінвестованих доходів корегує показники дефіциту поточного рахунку України та прямих 
іноземних інвестицій на однакові значення. Дані платіжного балансу за 1 квартал 2020 року 
та переглянуті за новою методологією дані за 2015-019 роки опубліковані в розділі 
Статистика на офіційному вебсайті НБУ. За новою методологією в 1 кварталі 2020 р. 
зафіксовано чистий відплив за прямими іноземними інвестиціями у розмірі 1,6 млрд дол. 
США, зумовлений вилученням реінвестованих доходів реального сектору (за попередньою 
методологією чистий приплив становив 540 млн дол. США). Оновлений макропрогноз 
Національного банку, який буде враховувати ці зміни, буде опубліковано в Інфляційному 
звіті 30 липня 2020 року. Нагадаємо, що функції публікації даних щодо прямих іноземних 
інвестицій із 2020 року остаточно передані з Державної служби статистики України до 
Національного банку. Перша публікація статистики прямих інвестицій за видами 
економічної діяльності у розрізі країн і регіонів відбудеться 30 червня 2020 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НБУ 
 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ 

 
Обсяги реалізації промислової продукції  

зменшилися на 11,5% 
03.06.2020 

За січень-квітень 2020 р. обсяги реалізації промислової продукції в 
Україні зменшилися на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р., 
до 767,13 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики. 

За 4 міс. 2020 р. вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 767,13 млрд 
грн, що на 11,5% менше, ніж за січень-квітень 2019 р. З цього обсягу за межі країни було 
реалізовано промислової продукції на 213,49 млрд грн. Продукції добувної промисловості і 
розроблення кар'єрів за січень-квітень 2020 р. було реалізовано на 105,55 млрд грн (на 
25,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 р.), з яких за межі країни - на 33,41 млрд грн. У 
тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 19,85 млрд грн (на 
32,3% менше); сирої нафти та природного газу - на 26,03 млрд грн (на 45,0% менше); 
металевих руд - на 49,59 млрд грн (на 9,3% менше). Продукції переробної промисловості за 
вказаний період було реалізовано на 472,99 млрд грн (на 9,6% менше, ніж за січень-квітень 
2019 р.), з яких за межі країни - на 179,30 млрд грн. У тому числі вироблених харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 171,62 млрд грн (на 1,0% 
більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів - на 111,67 
млрд грн (на 21,6% менше); продукції машинобудування - на 48,55 млрд грн (на 15,4% 
менше). Також за 4 міс. 2020 р. було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 
123,65 млрд грн (на 6,0% більше у порівнянні із січнем-квітнем 2019 року), вироблено та 
розподілено газу - на 27,77 млрд грн (на 34,7% менше). За 2019 рік обсяги реалізації пром.- 
продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього 
обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

https://nv.ua/ukr/biz/finance/ovdp-minfin-zniziv-stavki-za-korotkimi-paperami-novini-ukrajina-50094609.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/ovdp-minfin-zniziv-stavki-za-korotkimi-paperami-novini-ukrajina-50094609.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/ovdp-minfin-zniziv-stavki-za-korotkimi-paperami-novini-ukrajina-50094609.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/aukcion-ovdp-minfin-zaynyav-17-mlrd-grn-znizivshi-stavku-dohidnosti-novini-ukrajini-50093157.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/aukcion-ovdp-minfin-zaynyav-17-mlrd-grn-znizivshi-stavku-dohidnosti-novini-ukrajini-50093157.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/aukcion-ovdp-minfin-zaynyav-17-mlrd-grn-znizivshi-stavku-dohidnosti-novini-ukrajini-50093157.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/aukcion-ovdp-minfin-pozichiv-2-9-mlrd-za-grivnevimi-paperami-novini-ukrajini-50091870.html
https://nv.ua/ukr/biz/finance/aukcion-ovdp-minfin-pozichiv-2-9-mlrd-za-grivnevimi-paperami-novini-ukrajini-50091870.html
https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/23/662178/
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/670654.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3040136-rada-stvorila-tsk-sodo-zahistu-prav-investoriv.html
https://thebabel.com.ua/news/45341-ofis-prostih-rishen-saakashvili-otrimav-pershi-groshi-jih-nadav-milyoner-z-kijivradi
https://thebabel.com.ua/news/45341-ofis-prostih-rishen-saakashvili-otrimav-pershi-groshi-jih-nadav-milyoner-z-kijivradi
https://ua.interfax.com.ua/news/general/668890.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/670556.html
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038790-obsagi-realizacii-promislovoi-produkcii-zmensilisa-na-115.html
https://www.facebook.com/simple.org.ua/
https://www.mubadala.com/
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 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Україна скоротила дефіцит торгівлі товарами  

приблизно втричі 
15.06.2020 

Україна за рік втричі скоротила дефіцит торгівлі товарами - у січні-
квітні 2020 р. негативне сальдо склало $674 млн, тоді як за аналогічний 
період минулого року ця цифра становила $2123 млн.  

“У січні-квітні 2020р. експорт товарів становив 16085,6 млн дол США, або 98,3% 
порівняно із січнем-квітнем 2019 р., імпорт - 16760,1 млн дол, або 90,7%. Негативне сальдо - 
674,5 млн дол (у січні-квітні 2019 р. негативне - 2123,7 млн дол)”, - йдеться у повідомленні. 
Вказано, що коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,96 (у січні-квітні 2019 р. - 
0,89). Також зазначається, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 
215 країн світу, найбільше за січень-квітень 2020 р. - з Китаєм: імпорт на 2397 млн дол США, 
а експорт - на 1785 млн дол. Найбільше експортували продукти рослинного походження - 
на 3983 млн дол, а імпортували - машин, обладнання та механізмів і електротехнічного 
обладнання - на 3186 млн дол США. Додамо, що дослідження охоплює усі регіони України, 
крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Дані зі 
статистики зовнішньої торгівлі товарами формуються на основі адміністративних даних 
митних декларацій (Державна митна служба України), довідки щодо експорту-імпорту газу 
природного (НАК “Нафтогаз України”), а також форм державних статистичних 
спостережень щодо експорту-імпорту товарів, що не проходять митного декларування, та 
товарів, придбаних у портах. Для обліку експорту-імпорту товарів застосовується 
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Безробіття в Києві зросло  

майже втричі 
05.06.2020 

У Київському міському центрі зайнятості станом на 1 червня 2020 
року на обліку перебувало 22,7 тис. безробітних. Це у 2,7 рази більше ніж на 
відповідну дату минулого року. 

В прес-службі Київського міського центру зайнятості зазначили, що  в першу чергу 
роботу втратили ті хто працював у галузях, діяльність яких була зупинена під час 
карантину. "Також до центру звернулась велика кількість людей, які офіційно не 
працювали тривалий час, які можливо були зайняті в тіньовому секторі економіки", - 
повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич. Серед 
безробітних, які перебувають на обліку, переважають колишні працівники торгівлі (25%), 
державного управління (10%), фінансової та страхової діяльності (9%), підприємств 
переробної промисловості (9%), представники сфери інформації та телекомунікації, 
професійної, наукової та технічної діяльності (7%). За даними прес-служби, кількість 
актуальних вакансій станом на 1 червня 2020 року склала 9,6 тис. одиниць. Нагадаємо, 
кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на 20 травня 2020 року 
становила 501 тис. осіб. Це на 64% або на 196 тисяч більше, ніж на цю ж дату минулого 
року. Відзначимо, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні 
зросте до 12,0%. За даними НБУ, кількість вакансій за період карантину різко знизилася, що 
може свідчити про коригування підприємствами насамперед планів щодо набору нових 
працівників. Найбільше кількість нових вакансій знизилася в секторах, що сильніше 
постраждали від запровадження карантину: у сфері послуг, роздрібній торгівлі. Однак на 
тлі загального погіршення економічної ситуації й зростання невизначеності попит на 
робочу силу знизився і в інших секторах. Найменше кількість вакансій знизилася зокрема у 
сфері ІТ, найбільш пристосованої до роботи в дистанційному режимі (частка дистанційно 
працюючих у цій сфері зросла з 10% до 90%), і в сільському господарстві через традиційне 
підвищення попиту на робочу силу в період посівної кампанії. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 

 
Рада підтримала в першому читанні законопроект 

про захист трудових мігрантів 
16.06.2020 

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону 
"Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у 
працевлаштуванні за кордоном" (реєстраційний номер 2365).  

За дане рішення проголосували 248 народних депутатів. Голова комітету ВР з 
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на засіданні 
парламенту зазначила, що загальний обсяг міграції робочої сили з України становить 4 млн 
осіб, при цьому 2,6-2,7 млн осіб перебувають за кордоном одночасно. За її словами, ці цифри 
є більшими, бо багато людей перебувають за кордоном на тимчасових або сезонних роботах 
лише частину року. Вона наголосила, що Україна входить в десятку країн походження 
міжнародних мігрантів у світі. Третьякова підкреслила, що даним законопроектом 
передбачено, що кошти за працевлаштування українців за кордоном сплачує тільки 
роботодавець, а отже, це убезпечить від шахрайських схем посередників. Законопроектом 
пропонується відмінити такий вид ліцензування, як надання послуг з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном. Ним планується встановити, що діяльність суб’єктів 
господарювання з посередництва у працевлаштуванні здійснюватиметься за 
декларативним принципом на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) про 
надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування укладеного з іноземним 
суб’єктом господарювання, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Даним 
законопроектом передбачено заборонити суб’єктам господарювання, які надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном, отримувати від громадян, яким надано 
зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди, а також встановити 
адміністративну відповідальність за порушення законодавства про діяльність суб’єктів 
господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. Пропонується 
на компанії-порушники накладатися штраф (від 17 тис. до 50 тис. грн). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 
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Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал  
ТОП-100 богатейших украинцев 

28.05.2020 

Украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 
100 богатейших бизнесменов Украины. Совокупное состояние его 
участников составило $31,4 млрд.  

На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье 
состояние журнал оценил в $2,8 млрд. «По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние 
самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз», — отмечает издание. Второе 
место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы «Интерпайп» Виктор 
Пинчук c состоянием в $1,4 млрд. На третьем месте — Петр Порошенко с $1,4 млрд. Бывший 
президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего 
отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский 
Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же «Forbes Украина» оценил состояние 
Порошенко в $750 млн. Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд. 
Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети 
гипермаркетов «Эпицентр». Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой 
состояния в $1 млрд. Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил 
совладелец сети супермаркетов «Таврия В» Борис Музалев. У девяти бизнесменов из 
рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для 
систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг 
вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского F 89 
Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей 
сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея 
Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37). Также в рейтинг 
вошли экс-партнер «Газпрома» Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного 
холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом «Хортица», Евгений Черняк ($295 
млн, №30) и Павел Фукс ($155 млн, №51), чья компания MocCityGroup когда-то строила в 
«Москва-Сити» сразу два небоскреба — «Евразию» и «Империю». ... 

Читать полностью (список) >>> 
По материалам forbes.ru 
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Німецький суд відмовив у екстрадиції  
Онищенка в Україну 

27.05.2020 

У Німеччині судді Вищого земельного суду Ольденбурга 
відмовили в екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні 
корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра 
Онищенка. Рішення про це ухвалено в середу, 27 травня. 

Судді вирішили, що зараз не можна встановити, що кримінальне переслідування 
Онищенка в Україні здійснюється з політичних мотивів. Утім, як зазначається в поясненні 
до ухвали судового органа, "існує значна ймовірність" того, що в разі екстрадиції Онищенка 
"не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в 
тюрмах", у тому числі й Європейської конвенції з прав людини. А тому екстрадиція є 
недопустимою. Раніше суд звернувся до української влади з проханням надати "детальний 
опис" умов утримання під вартою, на котрі міг би розраховувати Онищенко в слідчому 
ізоляторі в Києві. Однак тоді українська сторона поінформувала німецький суд "лише в 
загальних рисах" щодо того, що міжнародних стандартів буде дотримано. Таких запевнень 
суддям в Ольденбурзі було замало. Аргументуючи свою ухвалу, судді послалися на доповіді 
Європейського комітету із запобігання катуванням Ради Європи (РЄ). Експерти комітету 
відвідали у 2017 р. в'язницю в Україні. У зробленій наступного року доповіді експерти 
комітету вказали на "нелюдські умови утримання ув'язнених, що принижують людську 
гідність", йдеться у повідомленні на сайті суду. Так само судді Вищого земельного суду 
Оденбурга скасували ордер на екстрадиційний арешт Онищенка. Тим часом адвокат 
Онищенка - відомий у минулому політик Петер Ґаувайлер - різко розкритикував органи 
юстиції землі Нижня Саксонія. За словами захисника, його клієнта заманили до міста Ахіма 
під хибним приводом, а потім заарештували. Це було "нечувана подія, що негідна правової 
держави", - сказав він. Сам Онищенко з моменту свого арешту в Нижній Саксонії в листопаді 
2019 року провів кілька місяців у в'язниці міста Ольденбург. Протягом цього часу йому 
зробили операцію на серці в розташованій поблизу лікарні. Після рішення суду він може 
залишити в'язницю. Нагадаємо, в лютому цього року тодішній адвокат Онищенка Інґо 
Міноджіо повідомив DW, що Онищенко має громадянство Росії і в разі, якщо Німеччина не 
видасть ексдепутата Верховної Ради Україні, але відмовить у притулку, він готовий виїхати 
до цієї країни. Тим часом 13 травня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розпочав 
розгляд по суті "газової справи", де згадується Олександр Онищенко. В Україні ексдепутата 
підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу 
природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dw.com 

 
Беглый бизнесмен Дыминский продал  

футбольный клуб "Карпаты" 
27.05.2020 

Футбольный агент Олег Смалийчук заявил, что купил права на 
футбольный клуб "Карпаты" у беглого бизнесмена Петра Дыминского. 
Эту информацию подтвердил сам Смалийчук, передает БизнесЦензор 
со ссылкой на Football.ua. 

Как сообщал БизнесЦензор, корпоративные права на львовский футбольный клуб 
"Карпаты" будут бесплатно переданы в собственность общины города. Соответствующее 
решение поддержал Львовский городской совет. В свою очередь на сайте ФК "Карпаты" 
сообщалось, что корпоративные права на львовский футбольный клуб будут бесплатно 
переданы в собственность общины города. "Карпаты" переходят в собственность общины 
города Львова", – отмечается в сообщении клуба. Напомним, в последнее время 
футбольный клуб испытывал финансовые трудности и задерживал выплату зарплат 
футболистам. Как сообщалось, собственником футбольного клуба "Карпаты" является Петр 
Дыминский. Напомним, в марте 2018 года Печерский районный суд повторно заочно 
арестовал бизнесмена Дыминского после отмены предыдущего решения об аресте 
апелляционным судом. МВД 11 декабря 2017 года объявило бизнесмена в розыск после 
того, как 18 августа автомобиль из его кортежа врезался в "Опель", за рулем которого 
находилась женщина, которая погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что 
за рулем "Мерседеса" находился Дыминский. В июне 2019 года близкий к Виктору 
Медведчуку нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных 
вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". 
Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его реальным владельцем был 
Дыминский. Осенью 2019 года Петр Дыминский вышел из состава акционеров АО "Банк 
инвестиций и сбережений", в котором ему принадлежало 5,67% акций. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Апеляційна палата ВАКС обрала екс-власнику VAB Банку Бахматюку  
запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 

28.05.2020 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на 
засіданні 28 травня обрала запобіжним заходом для підозрюваного 
у справі VAB Банку утримання під вартою. 

 
"Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу прокурора у справі 

№991/2607/20 щодо підозрюваного, який у період з 04.10.2014 до 13.10.2014 здійснював 
фактичний контроль і керівництво діяльністю ВАТ VAB Банк, на рішення слідчого судді 
Вищого антикорупційного суду від 15.04.2020 про відмову в задоволенні клопотання в 
обранні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За результатами судового 
засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і обрав підозрюваному запобіжний 
захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє прес-служба Апеляційної палати ВАКС. 
Повідомляється, що нині підозрюваний перебуває за межами України. Після його 
затримання і не пізніше ніж за 48 годин з моменту доставки до місця кримінального 
провадження буде розглянуто за його участі питання про застосування обраного 
запобіжного заходу або заміну на більш м'яку міру в установленому законодавством 
порядку. "Дане рішення набуває чинності з моменту проголошення, є остаточним і 
оскарженню не підлягає", - повідомляють у суді. На засіданні була оголошена резолютивна 
частина рішення, повний текст з мотивами його прийняття буде оголошено 1 червня 2020 
року. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про екс-власника VAB Банку 
Олега Бахматюка. Як повідомлялося, 15 квітня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 
відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) в обранні для бізнесмена, 
екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка запобіжного заходу у вигляді утримання під 
вартою у справі про отриманий цим банком у 2014 році стабілізаційний кредит Нацбанку, 
що підтверджує незаконність дій НАБУ. 20 березня 2015 року НБУ вирішив відкликати 
банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ). На початок жовтня 2014 
року VAB Банк за розміром активів займав 16-е місце (24 млрд грн) серед 166 банків, що 
діяли в країні. Бахматюк неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і 
НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції і 
вимагає негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування. ... 

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

 
 

Владельцы сети "Эпицентр" показали 50 миллионов  
дивидендов и новый холдинг на Кипре 

28.05.2020 

Совладельцы компании "Эпицентр К" – народный депутат 
Александр Герега и его супруга Галина – задекларировали 58,4 млн 
грн совместного дохода за 2019 год и новую компанию Epiagro 
Holding Limited, зарегистрированную в июле 2019 года на Кипре.  

Согласно электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год, из суммы 
общего дохода семьи Герег 48,7 млн грн составили дивиденды от деятельности ООО 
"Эпицентр К", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. В частности, 25,2 
млн грн дивидендов получил Александр Герега и 23,6 млн грн – его жена Галина. Кроме 
того, согласно декларации Гереги в 2019 году создали новую холдинговую компанию 
Epiagro на Кипре. Супруги также являются совладельцами двух вилл в Испании с 
земельными участками под ними площадью 3,2 и 1,4 га, приобретенных в 2017 и 2018 
годах соответственно. Зарплата депутата Александра Гереги в 2019 году составила 588,2 
тыс. грн, проценты от депозита в "Альфа-банке" – 4,8 млн грн. Зарплата Галины Гереги в 
"Эпицентре" составила 1,5 млн грн, проценты в "Альфа-банке" – 2,6 млн грн. Сбережения 
Герег в "Альфа-банке" составили 58,8 млн грн и $150 тыс. Кроме того, Галина Герега имеет 
558,1 тыс. евро сбережений в испанском банке Santander Bank. Взнос супругов в вечурный 
инвестфонд "Оферент" – 3,1 млн грн (фонд является собственником ООО "Агроходинг 
2012"). Кроме того, супруги хранят наличными 9,7 млн грн, 1,7 млн евро, $1,9 млн и 480 тыс. 
швейцарских франков. Как сообщалось, на минувшей неделе группа компаний "Эпицентр 
К" завершила сделку по приобретению части активов "Сварог Вест Групп" в Хмельницкой 
области, приобретя корпоративные права ООО "Хмельницк-Агро". Это позволило 
агрохолдингу Герег увеличить земельный банк почти на 40% – до 160 тыс. га. ООО 
"Эпицентр К" развивает в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано 
в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. "Эпицентр К" 
также развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. "Эпицентр Агро" входит в топ-
10 крупнейших агрохолдингов в Украине и обрабатывает 160 тыс. га в Хмельницкой, 
Винницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В его состав входят 
животноводческие комплексы, два семенных завода и элеваторы общей мощностью свыше 
1 млн тонн. По данным Единого госреестра, собственниками ООО "Эпицентр К" являются 
Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%). 

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

 
 

Завершено расследование против  
соратника Порошенко 

03.06.2020 

Следствие по одному из уголовных производств в 
отношении бывшего первого заместителя секретаря Совета 
национальной безопасности и обороны Олега Гладковского 
закончено детективами НАБУ. Об этом в среду, 3 июня, сообщила 
Специализированная антикоррупционная прокуратура. 

Речь идет о злоупотреблениях при поставке военных грузовиков для Вооруженных 
сил. По данным следствия, Гладковский использовал служебное положение, включив 
продукцию своей автомобильной компании Богдан Моторс в государственный оборонный 
заказ. При этом грузовиков повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) были 
закуплены министерством обороны по завышенным ценам. Ущерб государству 
оценивается в 17,44 млн грн. При этом закупленные грузовики не соответствовали 
требованиям, согласно которым не менее 60% деталей должны производиться в Украине.  
Корпорация Богдан при получении заказа обязалась довести локализацию до 60% в 
течение трех лет, но не сделала этого. В рамках данного производства вместе с 
Гладковским проходят бывший заместитель министра обороны и директор департамента 
Минобороны. Гладковского также подозревают в декларировании недостоверных данных: 
не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева 
на общую сумму более $160 тыс. Ранее сообщалось, что Олег Гладковский пытался 
вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ. Напомним, по 
данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются экс-
заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор 
госконцерна Укроборонпром Павел Букин. 

Читать полностью >>> 
По материалам korrespondent.net 

 
 
 
 

Александр Настенко: В 1995-м мы зарабатывали $30 тыс.  
в день чистыми на троих 

04.06.2020 

Как региональному бизнесмену Александру Настенко удалось 
без конкурса получить лицензии на добычу углеводородов и 
редкоземельных металлов, что он намерен с ними делать и причем 
здесь министр внутренних дел Арсен Аваков? 

Имя Александра Настенко СМИ стали чаще упоминать в первый год президентства 
Петра Порошенко, когда структуры бизнесмена начали оформлять на себя лицензии на 
добычу углеводородов и редкоземельных металлов. У людей с опытом этот процесс вызвал 
ностальгию по временам В.Януковича, при котором близкая его окружению компания 
"Голден деррик" получала специальные разрешения пачками. В случае с бизнесом Настенко 
все выглядело так, будто его развитие в геометрической прогрессии обеспечил 
влиятельный земляк героя интервью Арсен Аваков. Логика этих предположений строилась 
просто: Александр Настенко – давний знакомый Игоря Котвицкого, который является 
"правой рукой" Авакова. Однако "милицейская" версия стала рассеиваться год назад, когда 
мажоритарным собственником многочисленных структур Настенко начал становиться 
основатель крупнейшей торговой сети Украины АТБ Геннадий Буткевич. Во всех случаях 
Буткевич легализовался после получения лицензий компаниями Настенко. Такая 
последовательность вызывала ощущение, будто хозяин АТБ не хотел быть впутанным в 
скандалы, ведь многие компании, которые теперь являются его собственностью, получили 
лицензии на внеконкурсной основе. Настенко такую логику опровергает. С его слов, 
отложенное официальное вхождение Буткевича в их проекты связано с желанием избежать 
препятствий со стороны чиновников, которые возникли бы, легализуйся Буткевич сразу. 
Какой бы ни была реальная причина избранной стратегии, сложившегося факта она не 
изменит: сейчас Буткевич и Настенко совместно владеют дюжиной компаний, на которые 
зарегистрированы два десятка месторождений. Империя продолжает расти: буквально во 
время интервью, 22 мая, одна из компаний тандема – "Руд инвестиум" – купила 
месторождение молибденовых руд. Что делать с такой мощной сырьевой базой? … 

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

 
 

Печерський суд знову дозволив заарештувати екс-депутата  
та мажоритарія Ferrexpo Жеваго 

10.06.2020 

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення обрати 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-народному 
депутату, співвласнику гірничорудної компанії Ferrexpo і групи 
"Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго. 

" Печерський суд розглянув клопотання і ухвалив рішення обрати запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, що є необхідним кроком для його арешту та екстрадиції при 
встановленні місця перебування", - повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР). 
Раніше прес-служба бізнесмена з посиланням на його адвоката, ім'я якого не називалося, 
повідомила, що Київський апеляційний суд 25 травня 2020 року скасував рішення про 
затримання і тримання під вартою Жеваго, яке ухвалив Печерський районний суд Києва на 
початку грудня 2019 р. На думку апеляційної інстанції, скасована постанова судді 
Печерського райсуду була ухвалена із суттєвими порушеннями Кримінального 
процесуального кодексу (КПК) України. Як повідомлялося, на початку грудня 2019 р. 
слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генпрокуратури України, 
про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Жеваго, якого підозрюють 
в організації розтрати майна банку "Фінанси та Кредит". Генпрокуратура уточнювала, що 
про підозру екс-нардепу повідомлено за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого 
майна за попередньою змовою), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним 
шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу. "У зв'язку із систематичною 
неявкою до органу попереднього розслідування його оголошено у міжнародний розшук і 
слідчий суддя надав дозвіл на його затримання", - зазначала тоді ГПУ …. 

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

Коломойский и Медведчук владеют общим бизнесом не только в 
медиа, но еще и в энергетике и металлургии  

11.06.2020 

Олигархи Игорь Коломойский и Виктор Медведчук тесно 
связаны друг с другом в нескольких бизнес-сферах. А машина охраны, 
сопровождавшая Владимира Зеленского во время избирательной 
кампании, была зарегистрирована на фирму, около 10% которой 
принадлежит Медведчуку. 

К такому выводу журналисты программы "Схемы" пришли, проанализировав 
декларацию Виктора Медведчука, информирует Цензор.НЕТ. У обоих олигархов есть доля в 
трех облэнерго - "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго". СМИ 
традиционно относили ЗАО "Львовоблэнерго" и ЗАО "Прикарпатьеоблэнерго" к сфере 
влияния братьев Григория и Игоря Суркисов с мажоритарной долей собственности и услов-
ной группы "Приват" Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова с 
миноритарной. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка 
Украины (Smida), 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго" записаны на пять кипрских фирм: 
Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%) , 
Miosaria Commercial Ltd (12,5%) и Zocatini Enterprises Ltd (12,5%). Медведчук 
задекларировал, что конечный бенефициар всех пяти фирм - его жена Оксана Марченко. 
Супруги суммарно сконцентрировали около 44% акций этого облэнерго. На эти же 
кипрские фирмы записано 89% акций "Львовоблэнерго", поэтому по таким же расчетам 
доля семьи народного депутата может составлять до 44% акций энергокомпании. Еще 
около 5% акций этого облэнерго обладает кипрская Wadless Holdings Ltd. Эта фирма близка 
к окружению бизнесмена Игоря Коломойского. Контрольный пакет акций ОАО "Запорожье-
облэнерго" (60,2%) принадлежит государству. Более 35% акций записаны на три кипрские 
фирмы: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) и Kerelio Commercial Ltd 
(7,1%). Народный депутат Медведчук задекларировал, что его жена является владелицей 
двух из них (Kerelio Commercial и Lex Perfecta) - это указывает на то, что семья депутата 
могла сконцентрировать около 12% акций этого "Запорожьеоблэнерго". Другую фирму-
владелицу миноритарного пакета акций облэнерго, Bikontia Enteprises, в СМИ связывают с 
бизнесменом российского происхождения Константином Григоришиным и Игорем 
Коломойским. В сфере металлургии Медведчук и Коломойский являются партнерами в ЗАО 
"Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" и АО "Запорожский завод 
ферросплавов". Более 91% акций "Днепроспецстали" записаны на пять кипрских фирм: 
Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), 
Crascoda Holdings Ltd (6,7%). В СМИ отмечали, что контроль над заводом принадлежит так 
называемой бизнес-группе "Приват" и российской VS Energy Александра Бабакова, бывшего 
депутата Госдумы России от партии "Единая Россия". Оказалось, что у предприятия есть 
еще один, ранее неизвестный акционер. Виктор Медведчук внес в декларацию фирмы из 
структуры "Днепроспецстали" - это Gazaro Ltd, Boundryco Ltd и Crascoda Holdings Ltd. Семья 
Медведчука является конечным бенефициаром не менее 17% акций "Днепроспецстали". АО 
"Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших производителей ферросплавов … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Взятка в $6 млн предлагалась за закрытие уголовного 
производства, в котором фигурирует Н.Злочевский 

13.06.2020 

Взятка руководству антикоррупционных органов предполаг-
алась за закрытие уголовного производства по подозрению 
бывшего министра экологии Николая Злочевского в завладении 
средств и обеспечению его возвращения в Украину, сообщил 
директор НАБУ Артем Сытник. 

"Взятка в $6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию экс-министра 
экологии в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, 
выданного ОАО "Реал Банк"", - сообщил Сытник на брифинге в Киеве в субботу утром. Он 
отметил, что по этому эпизоду было предъявлено подозрение ряду лиц, в том числе и 
Злочевскому. "Почему была такая спешка у лиц, которые предлагали неправомерную 
выгоду? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь 
максимального результата , а именно закрыть уголовное производство и обеспечить 
возвращение господина Злочевского на территорию Украины", подчеркнул директор НАБУ. 
Также Сытник сообщил, что задержаны три человека: первый заместитель начальника 
главного управления ГФС в Киеве, второй человек имеет отношение к компании Burisma, 
является доверенным лицом Злочевского и бывший сотрудник Фискальной службы, 
который также является доверенным лицом Злочевского. "Сначала в ходе разговоров было 
предложение миллиона долларов США за то, чтобы дело было просто передано в другие 
следственные органы.... После отказа получать эти средства и продолжать переговоры 
было предложено $5 млн уже за закрытие уголовного производства и было 
принципиально, чтобы до 14 июня 2020 года", - рассказал Сытник. По его словам, средства 
изъяты, также изъята сумма в $1 млн, которая была в автомобиле первого заместителя 
начальника ГФС Киева. "На данный момент первому заместителю начальника управления 
ГФС объявлено подозрение в совершении преступления... предложение взятки. Что 
касается двух других задержанных, то, как отметил директор НАБУ, в по ним уже 
подготовлены проекты подозрений. Руководитель САП Назар Холодницкий напомнил, что 
уголовное производство, в котором фигурирует Злочевский, было приостановлено. "Сумма 
(предлагаемой взятки) составила $6 млн, из которых пять предназначались человеку, 
который должен был понять процессуальное решение о закрытии дела, а один миллион 
предполагался за консультационные услуги посредника", - сказал руководитель САП. … 

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

Колишній народний депутат Максим Микитась  
не планує вносити заставу 

17.06.2020 

Колишній народний депутат Максим Микитась, якого 
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура підозрюють в організації заволодіння понад 81 млн грн 
Національної гвардії України, не планує вносити заставу. 

 «Максим Микитась перебуває в СІЗО. Він не планує вносити залишок застави в 50 
млн грн, оскільки у нього немає на це можливості», – повідомив його адвокат Олександр 
Лисак. Раніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула 30 млн грн 
застави, внесеної за Микитася, оскільки той порушив процесуальний обов'язок не 
спілкуватися зі свідками та підозрюваними у справі. Також палата збільшила до 100 млн 
грн розмір застави, яку екснардепу необхідно було внести. Проте, маючи вже внесеними 50 
млн грн, політик решту суми не сплатив. Тож САП попросила суд застосувати до Микитася 
більш суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак ВАКС відправив 
підозрюваного під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура не погодилася з таким 
рішенням і подала апеляцію. Апеляційна палата скаргу задовольнила і відправила 
Микитася під варту. Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили Микитасю про підозру в організації 
заволодіння понад 81 млн грн Національної гвардії України. За версією слідства, екснардеп, 
використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з 
екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, генеральним директором компанії «Укрбуд 
Девелопмент» Олегом Майбородою, його заступником Сергієм Якусевичем, приватним 
оцінювачем Алісою Гринчук та колишнім заступником президента будівельної корпорації 
«Укрбуд» В'ячеславом Мармишем, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю 
НГУ. У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому 
реорганізовано в ГУ НГУ) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території 
колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими 
паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 
1 га в центрі Києва НГУ мала отримати в житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. 
Проте згодом, у 2016-2017 роки, сторони уклали додаткові угоди, за якими НГУ 
відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, 
що та сама компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний 
хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування 
експертиза, на 81,63 млн грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати НГУ на 
старті домовленостей. Нещодавно НАБУ і САП завершили розслідування цієї справи. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами slovoidilo.ua 

 
Один из самых богатых украинцев стал почетным  

гражданином Харькова 
24.06.2020 

Харьковский городской совет присвоил звание "Почетный 
гражданин города Харькова" бизнесмену Александру Ярославскому. 
Об этом говорится на сайте мэрии. 

Решение было принято на сессии 24 июня. В мэрии Харькова отметили, что 
Ярославский оказал значительную помощь городу в борьбе с коронавирусом - приобрел 50 
аппаратов искусственной вентиляции легких, 400 000 тестов и прочее. Также на базе 
технопарка Экополис ХТЗ, реализуемого группой DCH, совладельцем которой является 
Ярославский, планируется открыть лабораторно-диагностический центр, где будут 
создавать передовые препараты и вакцины, в том числе от коронавируса. Отметим, Группа 
DCH совместно с городской властью Харькова наладит на базе "Экополис ХТЗ" производство 
трамваев. Сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале харьковский мэр 
Геннадий Кернес. "О том, как будем совместно с DCH работать над проектом, договорились 
сегодня в мэрии. На встрече были бизнесмен и идейный вдохновитель "Экополис ХТЗ" 
Александр Ярославский, директор Харьковского тракторного завода и представитель 
"Экополис ХТЗ" Андрей Коваль, мой заместитель по вопросам инфраструктуры города 
Евгений Водовозов и руководитель "Офиса Реформ" Михаил Лазарев. Совместными 
усилиями города и DCH/"Экополиса ХТЗ" мы полностью обновим не только парк трамваев 
Харькова, но и весь подвижной состав трамвайного транспорта в Украине", - написал он. 
Харьковский городской голова также упомянул, что за счет "трамвайного проекта" на ХТЗ 
можно заодно поддержать еще одно крупнейшее предприятие Харькова - завод "Электро-
тяжмаш", оказавшийся на грани банкротства и остановки. Завод специализируется на 
производстве гидро- и турбогенераторов, а также тягового электрооборудования для 
железнодорожного и городского транспорта. Работа над проектом начинается с создания 
необходимой технической документации. … 

Читать полностью >>> 
По материалам liga.net, delo.ua 
 
 

 

Суд Лондона назначил дату разбирательства в деле "Приватбанка"  
против Коломойского на $3 миллиарда 

26.06.2020 

Высокий суд Лондона назначил слушания в рамках 
рассмотрения по существу иска государственного "Приватбанка к его 
бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на 
$3 млрд на 1 марта 2022 г. 

Как сообщает пресс-служба "Приватбанка", рассмотрение дела может занять от 10 до 
13 недель. "Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере 
до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать 
слушание 1 марта 2022 года", – сказано в сообщении. Госбанк отмечает, что во время 
двухдневного совещания о порядке рассмотрения дела судья Манн согласился с доводами 
"Приватбанка" по ряду вопросов в части графика рассмотрения дела и инструкций по 
подготовке к рассмотрению. "Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина 
Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения 
после завершения рассмотрения дела", – подчеркивается в сообщении. Как сообщалось, 15 
октября 2019 года государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде 
Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. 
Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против 
бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до 
рассмотрения дела по существу. Полностью отменив решение суда первой инстанции, 
судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для 
судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – 
$3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование 
решения, и обязал их подать линии защиты против иска. … 

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

 
Суд у Швейцарії засудив екс-депутата Мартиненка до 28 місяців  

позбавлення волі за відмивання EUR2,8 млн 
26.06.2020 

Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив колишнього 
депутата Верховної Ради п'яти скликань Миколу Мартиненка до 28 
місяців ув’язнення за відмивання EUR2,8 млн, повідомляє проект 
видання "Радіо Свобода" і UA: Перший програма "Схеми". 

"Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього 
народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько EUR2,8 млн через 
швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання", - повідомляють 
"Схеми". Також, за інформацією журналістів, суд визнав винним ще одного громадянина 
України Павла Скаленка, який разом із Мартиненком фігурує і в українському 
кримінальному провадженні НАБУ і САП. Зокрема, Мартиненку оголосили покарання у 
вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких "безумовного відбування", а Скаленку - 24 місяців 
ув’язнення. Засідання кримінальної палати Федерального кримінального суду відбулося 26 
червня о 14:00 за місцевим часом у місті Беллінцона. Як повідомлялося, 22 травня 2018 року 
Спеціальна антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт з 
обвинувачення колишнього парламентаря Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана 
Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про 
заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 
(СхідГЗК) та "Енергоатом". Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 
(заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 
(легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 КК України (створення 
злочинної організації). Так, Мартиненку і Василькову інкримінують заволодіння коштами 
ДП "НАЕК "Енергоатом" під час укладення та виконання контрактів щодо постачання 
обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладення та 
виконання контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 
EUR6,4 млн. Крім того, Мартиненка, Перелому, Журила, Сорокіна і Богданця обвинувачують 
у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення 
та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП 
"СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und 
Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації. 20 грудня 2019 
року Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) подала до Федерального кримінального 
суду обвинувальний акт проти Миколи Мартиненка та ще одного громадянина України, 
обвинувачуючи їх як членів злочинного угруповання у відмиванні майже EUR2,8 млн через 
швейцарську фінансову систему за обтяжувальних обставин. 

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

 
 КОМПАНІЇ 

Группа “Онур” высадился 
 под Киевом 

27.05.2020 

Пока Служба безопасности Украины зачищает дорожных подрядчиков 
в Киевской области “Онур” занялся их поглощением. Об этом пишет 
Владислав Боровиков на портале oligarh.media 

Служба автомобильных дорог в Киевской области и ее частные подрядчики стали 
фигурантами сразу нескольких уголовных производств по растрате бюджетных денег на 
ремонте автодорог в 2017-2019 гг. с общим ценником, который может достигать 750 млн 
грн. Речь идет о производствах под №42018110000000455 от декабря 2018 г. и 
№42019100000000518 от августа 2019 г., которые расследует главк СБУ. Один из эпизодов, 
как следует из фабулы дела, касается “возможного присвоения бюджетных средств 
должностными лицами Службы автомобильных дорог в Киевской области, ООО “Артембуд”, 
ООО “Сервис-строй Украина”, ОАО “Строительно-монтажный трест № 8” в особо крупных 
размерах на общую сумму более 600 млн грн”, второй – “по результатам проведенных 
процедур публичных закупок в 2017-2019 гг., заключены договоры на выполнение работ 
по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с ООО “Спец комплект поддерж” (и еще несколько компаниями)”. Набор 
обвинений также стандартен – завышенные цены, не качественно сделанные и не вовремя 
работы и т. д. Пока уголовные производства набирают обороты и сопровождаются 
выемкой документов у всех фигурантов, обращает на себя два главных факта. Первый – под 
прицел СБУ попал чуть ли не единственный “залетный” участник торгов из Белоруссии – 
местный Трест №8.  Именно на него пришлось свыше 90% от указанных в расследовании 
СБУ 600 млн грн – это почти половина всех выигранных в Prozorro белорусами денег. 
Второй фигурант производств, обращающий на себя особое внимание – фирма “Спец 
комплект постач”. Это – безусловный с 2017 года фаворит Киевской области, правда не 
местной Службы автодорог, а Департамента регионального развития и ЖКХ Киевской 
облгосадминистрации, из рук которого компания получила почти все свои подряды на 
свыше чем 2 млрд грн. Издание “ОЛИГАРХ” уже писало, что фирма, которая де-факто имела 
монопольный “абонемент” на ремонт и обслуживание областных дорог, была оформлена на  
Алексея Бойко – руководителя Охотничье-спортивного клуба “Кампа+” и сооснователя 
кооператива “Кампа-град”, партнер которого Сергей Арефьев – экс-депутат Киевоблсовета 
и глава Бучанского городского отделения Партии регионов. Арефьев был помощником 
нардепа и главы группы “Воля народа” в ВР Ярослава Москаленко. …. 

Читать полностью >>>                                                                                © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 
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Зростання обороту на 18,2% — Fozzy Group  
підбила підсумки 2019 р. 

28.05.2020 

Консолідований оборот Fozzy Group за підсумками 2019 р. збільшився 
на 18,2% і становив 78,163 млрд грн (без ПДВ). Про це повідомляє прес-
служба компанії. 

Компанія продовжує показувати високі темпи зростання — за останні 5 років оборот 
групи збільшився у 2,44 разу. Fozzy Group також сплатила у 2019 році рекордні суми 
податків і зборів — 3,85 млрд грн, що на 32,8% більше, ніж минулого року. Зокрема, мережа 
«Сільпо» (ТОВ «Сільпо-Фуд») стала №2 у рейтингу найбільших платників податків України 
серед підприємств роздрібної торгівлі продуктами харчування, за даними Державної 
фіскальної служби. Загальна кількість магазинів, які входять до Fozzy Group на кінець 2019 
р., – 695 торгових точок, з них продуктового напряму - 553 магазини загальною площею 
близько 1,2 млн кв. м. Протягом 2019 р. в мережах, які входять до Fozzy Group, відкрито 71 
новий магазин: зокрема, 23 дизайнерських супермаркети «Сільпо»,17 магазинів біля дому 
«Фора», 3 дискаунтери Thrash!, 12 магазинів мобільного зв’язку та 16 фарммаркетів «Бiла 
ромашка». До ресторанного напрямку Fozzy Group приєднався український паб «Мокрі 
вуса». Нагадаємо, ЄБРР надає кредит $60 млн на розширення роздрібного напрямку Fozzy 
Group. Довгостроковий кредит Банку на суму до $60 млн сприятиме реалізації інвестиційної 
програми Fozzy Group» та допоможе цьому українському ритейлеру продуктів харчування 
відкрити та оновити 41 супермаркет «Сільпо» та 29 магазинів «Фора». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Fozzy Group 

 

ООО "Завод ЖБИ" намерено приобрести 100% 
пакет акций "ИК "ІТТ-Инвест" 

08.06.2020 

ООО "Завод железобетонных изделий" (Киев) намерено приобрести 
100% пакет акций ЧАО "Инвестиционная компания "ІТТ-Инвест", сообщило 
предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР.  

Согласно сообщению, "Завод железобетонных изделий" планирует приобрести 3 млн 
453 тыс. 334 шт. простых именных акций ЧАО. По состоянию на 4 июня завод не владел 
акциями общества. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 
собственником и конечным бенефициаром ООО "Завод железобетонных изделий" числится 
Лариса Мала. Зарегистрированный капитал предприятия составляет 52,5 тыс. грн. ЧАО "ИК 
ІТТ-Инвест" входит в финансово-инвестиционною группу "ITT", занимается торговлей 
ценными бумагами и инвестиционно-банковской деятельностью. На І квартал 2020 г. 
акционерами ЧАО "ИК "ІТТ-Инвест" являются Сергей Мищенко (49,9%), Орест Папороцкий 
(23,3%), Зиновий Кузымкив (16,6%) и Михаил Логинов (9,9%). Кузымкив и Мищенко также 
являются миноритарными акционерами Аккордбанка. Зарегистрированный капитал ЧАО 
составляет 151,9 млн грн. ФИГ "ITT" работает в Украине с 1995 года. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Компанія Тігіпка збагатіла на  
мільярди гривень 

09.06.2020 

Найбільше прибутку для групи ТАС у 2018 році приніс фінансовий 
бізнес, сказав її засновник і основний акціонер Сергій Тігіпко. Про це 
повідомляє служба новин порталу businessua.com 

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

Читати повністю >>> 
За матеріалами businessua.com 

 

Владельцы "Альфа-Банка" продали свои акции Uber  
по цене на $27 млн дешевле покупки 

09.06.2020 

Инвестиционная компания LetterOne (L1) продала свою долю в 
агрегаторе такси Uber за $173 млн, хотя три года назад она вложила в стартап 
$200 млн. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2019 год. 

В феврале 2016 г. L1вложила в Uber $200 млн. Когда именно холдинг инвестировал в 
американскую компанию и какую долю получил, не уточнялось. В конце 2015 года 
инвесторы оценивали Uber в $62,5 млрд, исходя из этого L1 могла получить долю менее 3% 
компании. L1 принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и 
Алексею Кузьмичеву – совладельцам украинского "Альфа-Банка" и одноименного банка в 
России. "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине 
принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а 
также оператор "Киевстар" (через Veon). На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" 
Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – РФ, тогда как на сайте 
российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.  

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

 

ООО "Новус Украина" намерено приобрести значительный  
пакет акций ЧАО "Автоп" 

15.06.2020 

ООО "Новус Украина", управляющее сетью гипер- и супермаркетов 
Novus и входящее в литовскую инвестгруппу BT Invest, намерено приобрести 
значительный пакет акций ЧАО "Автоп" (оба – Киев).  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), "Новус Украина" 
намерен приобрести 7 тыс. 441 простых именных акций ЧАО. Компания ранее не владела 
акциями общества. Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ранее 
предоставил ООО "Новус Украина" разрешение на приобретение пакета акций ЧАО "Автоп", 
обеспечивающего превышение 50% голосов в органе управления общества. По данным 
АМКУ, ЧАО "Автоп" не осуществляет хозяйственную деятельность, однако владеет правом 
аренды земельного участка в с. Новые Петровцы (Киевской обл.) площадью 0,65 га. На 
участке частично размещен магазин Novus площадью 3,5 тыс. кв. м, открытый 10 апреля 
2020 года. ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый 
супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT 
Invest (Литва). По состоянию на июнь 2020 года сеть насчитывает 47 объектов общей 
площадью более 170 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов 
площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе франчайзинговые. Товарооборот сети в 2018 
году составил 10,7 млрд грн, что на 20% больше показателя 2017 года. ЧАО "Автоп" создано 
в 1997 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 
владельцем ЧАО является ООО "ТФ-К" (100%, Киев). Конечным бенефициаром указан 
Евгений Курганов. Зарегистрированный капитал составляет 1,6 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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НКЦПФР погодила участь Freedom Holding  
в капіталі Української біржі 

03.06.2020 

Згідно з повідомленням НКЦПФР, рішенням від 03.06.2020 було 
погоджено набуття компанією Freedom Holding Corp. (США) істотної частини 
акцій професійного учасника фондового ринку  - Української біржі.  

Freedom Holding Corp. є материнською компанією ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА", 
професійного учасника ринку цінних паперів. Голова правління Української біржі Артемій 
Єршов зазначив, що входження в капітал біржі потужного іноземного акціонера в нинішній 
непростий не тільки для України, а й для світу час, є дуже позитивним сигналом для 
фондового ринку нашої країни. "Це говорить про те, що не тільки місцеві гравці, але і 
системні міжнародні інвестори бачать хороший потенціал в ринку і вірять в швидке 
відновлення української економіки", - сказав Єршов. Він також висловив впевненість, що 
наявність нового акціонера дозволить Українській біржі швидше вийти на новий етап 
розвитку. "Freedom Holding Corp. (США) активно реалізовує стратегію розвитку в Україні. 
Для нас це дуже важливий етап, який в подальшому дозволить запропонувати стратегічні 
інвестиційні можливості для українських інвесторів. ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА планує 
зайняти лідируючі позиції, як професійний торговець цінними паперами на фондовому 
ринку України. Ми зацікавлені в розвитку ринку, підтримки інфраструктури, в розвитку 
строкових контрактів (ф'ючерсів) та інших похідних фінансових інструментів", - зазначає 
Марина Машковська, генеральний директор ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ "Українська біржа" 
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Кабмін призначив нового керівника  
Держгеокадастру 

10.06.2020 

Кабмін призначив уповноваженого президента із земельних 
питань Романа Лещенка головою Держгеокадастру. Відповідне рішення 
ухвалили на засіданні уряду 10 червня, пише epravda.com.ua 

Лещенко з жовтня 2019 року працював позаштатним уповноваженим президента 
Зеленського із земельних питань. Нагадуємо, 25 травня Кабінет міністрів звільнив Дениса 
Башлика з посади голови Держгеокадастру. Звільнений голова Держгеокадастру Денис 
Башлик повідомив, що дізнався про звільнення з інтернету, та вважає його політичним 
рішенням. ЗМІ повідомляли, що Кабмін розглядає дві кандидатури на посаду голови 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру - колишнього голову 
Держкомзему Олега Кулініча та Романа Лешенка. 27 листопада Кабінет міністрів призначив 
головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві 
протягом місяця. У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь 
Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для 
проведення комплексної перевірки органу. 

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

 
Україна впровадить механізм визначення кінцевих 

бенефіціарів земельних ділянок 
11.06.2020 

Україна в меморандумі МВФ задекларувала намір упровадити 
механізм визначення кінцевих бенефіціарних юридичних осіб, які 
володіють землею. 

Згідно з документом зазначений механізм має сприяти запобіганню обходу вимог 
законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей і протидії фінансування тероризму. 
Крім того, з метою запобігання ухиленню від сплати податків планується з 1 січня 2021 
року створити в Україні систему громадського моніторингу, яка базуватиметься на 
інформації з кадастру, реєстру та податкової служби. У планах також пов'язати Реєстр 
суб'єктів господарювання з Реєстром майнових прав. У документі в контексті ухвалення 
закону про обіг земель сільгосппризначення йдеться про наміри вивчити можливість 
розширення участі та конкуренції на ринку. Україна також анонсувала ухвалення до кінця 
червня 2020 року законодавства про створення Фонду часткових кредитних гарантій для 
фінансової підтримки дрібних фермерів шляхом надання портфельних кредитних гарантій. 
Заплановано також удосконалення процедури переоформлення землі й допомогу в 
децентралізації управління земельними ресурсами (№2194), забезпеченні передання 
держземель у комунальну власність і вилучення функції контролю за використанням землі 
в кадастру, а також встановлення прозорого процесу для електронних земельних аукціонів 
із можливістю продажу на них державних і комунальних земель (№2195).  

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua, nashigroshi.org/ 
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Національна інвентаризація лісів надасть  
інформацію про запаси деревини 

24.06.2020 

Національна інвентаризація лісів (НІЛ) дозволить отримати повну та 
оновлену інформацію про фактичну лісистість держави, запас деревини в 
лісах та її технічну придатність. 

«Саме завдяки національній інвентаризації лісів ми отримаємо повну та оновлену 
інформацію про фактичну лісистість держави, запас деревини в лісах та її технічну 
придатність», - сказав голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій 
Заблоцький у зв'язку із підписанням Президентом України Володимиром Зеленським 
закону «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної 
інвентаризації лісів». Як зазначається, Держлісагентство володіє інформацією лише 
стосовно 73% українських лісів. Інші 27% знаходяться у підпорядкуванні різних органів 
влади, комунальній власності. При цьому, підкреслюють у відомстві, процедура ведення 
державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних 
лісовпорядкування не дає змоги отримати статистично достовірні оцінки показників. 
Востаннє облік лісів у повному обсязі проводили у 1996 році, а поняття НІЛ взагалі нове для 
України. «Зараз отримали унікальний шанс стати на рівні країн Європи і започаткувати 
національну інвентаризацію лісів. Це циклічний процес. На першому етапі НІЛ триватиме 
два роки. А потім буде повторюватися, щоб можна було прослідкувати зміни у прирості 
дерев», - зазначив голова Держлісагентства. Після набрання чинності закону, будуть 
ухвалені такі документи: порядок організації та проведення Національної інвентаризації 
лісів України; інструкції з проведення Національної інвентаризації лісів України. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Обогатительные фабрики “Укрдонинвеста” не сменят  
владельца и не будут работать на Россию 

15.06.2020 

Обогатительные фабрики “Укрдонинвеста”, которые сейчас находятся 
в вынужденном простое, не будут проданы и не заработают на Россию. Об 
этом заявил владелец группы “Укрдонивест” Виталий Кропачев. 

По его словам, “Центрэнерго”, который раньше пользовался продукцией ЦОФ 
“Укрдонинвеста”, сейчас платит за российский уголь 2200 гривен за тонну : “Это все 
делается через фирмы-прослойки. На этом зарабатывают деньги”. Комментируя тот факт,  
что на «Центрэнерго» начали поставлять газ, Кропачев замечает: “Как по мне, нужно быть 
реалистами и покупать украинский уголь непосредственно у производителя. И газ – тоже 
напрямую, без прослоек, на которых сейчас зарабатывают   350 гривен за тысячу 
кубометров”. Бизнесмен рассказал, могут ли его фабрики работать на кого-то иного, а не на 
«Центрэнерго»: “Мы можем работать с ДТЭКом и с Россией. От россиян очень много 
предложений, но у меня есть свои принципиальные позиции, которые я давно высказал. У 
меня особое отношение к России и к так называемым «ДНР» и «ЛНР». Поэтому фабрики и 
простаивают. Я не собираюсь работать с углями российского происхождения. Точка”. Также 
Кропачев подтвердил, что по ЦОФ были предложения о смене собственника: “По фабрикам 
было пять предложений – аренда или вопросы «а не хотите ли вы продать?» А мы не хотим! 
Мы даже не вступали в переговоры”. Предложения эти, по его словам, делали “разные 
игроки рынка, даже те, о ком мы не знали, что они занимаются углем”. Напомним, 
компании “Укрдонинвест” принадлежат центральные обогатительные фабрики “Украина”, 
“Россия” и “Мирноградская”. 
 

Читать полностью >>>  
По материалам oligarh.media 

Читайте также: Полнностью интервью с 
Виталием Кропачевым >>>  

 
Washington Post написала о Курченко 

и донецком угле 
16.06.2020 

В течение последних трех лет ЛДНР вывезли в РФ 3,5 млн тонн угля 
из Донбасса, пишет в своем материале американская газета The Washington 
Post со ссылкой на исследование аналитического центра C4ADS. 

В свою очередь, украинские чиновники говорят, что эта цифра намного больше. 
Газета отмечает, что топливо транспортирует группа российских компаний, согласно 
данным Министерства финансов США, впоследствии часто повторно продают его 
иностранным заказчикам. Иностранные заказчики часто не знаю о происхождении угля. 
Газета подчеркивает, что Европа не будет покупать уголь из оккупированных боевиками 
территорий Донбасса, но может покупать его у РФ. Через разнообразные схемы и 
железнодорожное сообщение антрацит с Донбасса превращается в российский, уверены 
американские чиновники и эксперты. «Они называют это экспортом, но на самом деле - это 
отмывание», - цитирует издание специалиста по экономике самопровозглашенных 
республик Брайана Милаковски. Информация об импорте угля и стали их оккупированного 
Донбасса содержится в данных российской таможни. The Post пишет, что большинство 
топлива и стали пересекает границу через пункт Успенка, а уже оттуда едет в Ростов. По 
данным российской таможни, около трети этих партий связаны с компаниями, которые 
контролирует бизнесмен Сергей Курченко. В 2018 году российские медиа писали, что 
компания Курченко «Газ-Альянс» получила эксклюзивный контроль над экспортом угля из 
Украины, однако на фоне падения цен на энергоносители из-за пандемии, снизилось 
количество желающих приобрести топливо. «Теперь деньги, которые должны были бы 
оказаться в карманах жителей республик, туда не попадают, и это провоцирует социальное 
напряжение. А COVID-19 только обостряет эту ситуацию», - говорит Брайан Милаковски. 
Ранее сообщалось, что российская компания ЗАО «Внешторгсервис» Курченко, которая 
занимается вывозом продукции угольной и металлургической промышленности из 
оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, сгенерировала 
многомиллионные долги перед предприятиями и систематически не платит налоги в 
бюджеты оккупационных администраций. За это, в частности, шахтерам, работникам 
заводов и железной дороги месяцами не платят зарплату. 

Читать полностью >>> 
По материалам capital.ua 

 
Податківці стягують борги з "Львіввугілля" за рахунок  

майна, яке в податковій заставі 
25.06.2020 

Верховний Суд України задовольнив касаційну скаргу Офісу великих 
платників податків ДФС та скасував рішення судів попередніх інстанцій (у 
справі №813/2271/17). 

Мова йде про рішення якими фіскалам було відмовлено в задоволенні позову до 
держпідприємства “Львіввугілля” про надання дозволу на погашення усієї суми 
податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі 
(в т.ч. вугілля, відходи шахтного виробництва, інше майно). Верховний Суд відправив цю 
справу на новий розгляд. Згідно з судовими матеріалами, за даними податківців, за 
“Львіввугіллям” обліковується податкова заборгованість на 266,5 млн грн, а кошти на 
рахунках держпідприємства відсутні. Суди першої та апеляційної інстанції дійшли 
висновку, що оскільки відокремлені підрозділи ДП "Львіввугілля", майно яких передано в 
податкову заставу, включено до переліку об`єктів державної власності, які підлягають 
приватизації у 2015-2017 роках, що надає їм статусу об`єкта приватизації, то відповідно на 
них розповсюджуються положення про мораторій на застосування процедури примусової 
реалізації майна, а тому відчужувати майно відокремлених підрозділів підприємства, яке 
перебуває на їхньому балансі, відповідно до норм чинного законодавства заборонено. 
Верховний Суд не погодився з такими оцінками, вказавши, що мораторій на застосування 
процедури примусової реалізації майна об`єктів приватизації шляхом зупинення 
виконавчого провадження вугледобувних підприємств стосується виключно нерухомого 
майна, інших необоротних активів, земельної ділянки державної власності, на якій 
розташований такий об’єкт (основні фонди), натомість у спірних правовідносинах, згідно 
актів опису, в податкову заставу передано майно, в тому числі вугілля, відходи шахтного 
виробництва, що знаходиться на складах відокремлених підрозділів ДП "Львіввугілля", та 
інше майно, яке не є основними фондами, а є оборотними активами до яких може бути 
застосовано заходи примусового стягнення, у тому числі і надано дозвіл на погашення суми 
податкового боргу за рахунок його продажу. “Верховний Суд у складі колегії суддів 
Касаційного адміністративного суду приходить до висновку, що при ухваленні 
оскаржуваних судових рішень, суди першої та апеляційної інстанцій передчасно прийшли 
до висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог. Судам попередніх 
інстанцій необхідно ретельно перевірити акти опису майна, та у разі, якщо відсутні 
законодавчі заборони щодо реалізації такого майна, розглянути позовні вимоги про 
надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок такого майна платника 
податків”, - йдеться в постанові суду касаційної інстанції від 04.06.2020. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Восточный ГОК продлил лицензию на  
переработку урановых руд 

24.06.2020 

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 
продлила лицензию на осуществление деятельности по переработке 
урановых руд ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". 

Соответствующее решение было принято Госатомрегулирования 22 июня, после 
определенной задержки. Перед этим, 12 июня, Госатомрегулирования не продлило срок 
лицензии для ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", ссылаясь на то, что у 
руководителя предприятия отсутствует допуск к особым работам первой категории. В 
связи с этим Министерство энергетики 16 июня назначило и.о. директора ГП "ВостГОК" 
главного инженера предприятия Виктора Пухальского, который имеет соответствующий 
допуск. В свою очередь в пресс-службе Госатомрегулирования уточнили, что при 
осуществлении деятельности по переработке урановых руд на ГП "ВостГОК" также 
выявлен ряд других правонарушений в сфере использования ядерной энергии и 
физической защиты на урановых объектах предприятия. Для их устранения и в связи с 
отказом в переоформлении лицензии, "ВостГОК" предпринял ряд мер. В частности, 
разработан и согласован с Госатомрегулирования "Перечень должностей работников, 
работа на которых требует допуска к выполнению особых работ" для последующей 
отправки для проведения специальной проверки в СБУ. Кроме того предприятием 
предоставлен ряд обязательных лицензионных документов, касающихся приведения в 
соответствие с требованиями законодательства системы физической защиты, 
радиационного контроля и мониторинга (в том числе профессионального облучения и 
радиационной защиты населения и окружающей среды). С учетом предпринятых мер и 
учитывая стратегическую важность ГП "ВостГОК" для государства Госатомрегулирования 
продлило срок действия лицензии по переработке урановых руд. "Одновременно, 
лицензированная деятельность данного предприятия находится под особым контролем 
Госатомрегулирования путем внесения в лицензию и обеспечение контроля выполнение 
дополнительных лицензионных условий, направленных на недопущение развития 
возможной диверсии на ГП "ВостГОК", связанной с нарушением требований безопасности и 
физической защиты при добыче и переработке урановых руд", – отмечается в сообщении. … 

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

 
Суд відхилив позов ДПС до "Енергоатома"  

на 4,2 млрд грн 
25.06.2020 

Окружний адмінсуд м. Києва не задовольнив позов Офісу великих 
платників податків ДПС до “Енергоатома” про стягнення 4,24 млрд грн боргу 
зі сплати частини чистого прибутку (за 2014 рік) на суму 4,2 млрд грн. 

Відповідна справа - №826/14937/15 - розглядається в судах з 2015 року. У ході 
судового процесу “Енергоатом” наполягав, що в нього відсутня заборгованість, про що 
свідчить акт звіряння взаєморозрахунків відповідача з держбюджетом зі спірного платежу 
від 07.04.2016, в якому зазначено про наявність безспірної переплати в розмірі 166 млн грн. 
Крім того, згідно інформації з «Електронного кабінету платника», на 04.08.2016 переплата 
становила 5,3 млн грн, а з 31.12.2016 понині незмінна переплата становить 92,97 млн грн. 
Окружний адмінсуд м. Києва, відхиляючи позовні вимоги податківців до “Енергоатома”, 
послався в т.ч. на висновки Верховного Суду про неправомірність включення Кабміном до 
розрахунку зобов’язань держпідприємства зі сплати частини чистого прибутку суми 
дооцінки необоротних активів та амортизаційних відрахувань за 2010-2013 роки. Як писав 
Finbalance, 11.02.2020 Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну 
скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення Окружного 
адмінсуду м. Києва від 04.12.2019 (в справі №640/19757/19), яким було задоволено позов 
“Енергоатома” та скасовано податкове повідомлення-рішення №0002464204 від 04.07.2019 
про збільшення суми зобов`язання за платежем частина чистого прибутку на 353,6 млн грн. 
Суд першої інстанції дійшов висновку, що “Енергоатом” правомірно застосував ставку 75% 
від чистого прибутку за І кв. 2019 року, що підлягає сплаті до держбюджету та діяла в день 
подачі звітності (24.04.2019), тоді як податківці висловлювали думку, що “Енергоатом” мав 
застосувати ставку 90%. Згідно з ухвалою Шевченківського райсуду м. Києва від 13.12.2019, 
слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під 
процесуальним керівництвом Генпрокуратури здійснювало досудове розслідування в 
кримінальному провадженні №32019100110000067 від 10.07.2019 щодо службових осіб ДП 
«НАЕК «Енергоатом» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 
ст.212 Кримінального кодексу (Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових 
платежів)). Підставою для відкриття вказаної карної справи стало згадане вище 
застосування службовими особами “Енергоатома” нормативу відрахування частини чистого 
прибутку за ставкою 75%, а не 90% (“внаслідок чого умисно ухилилися від сплати частини 
чистого прибутку (доходу) за І квартал 2019 року в розмірі 353,6 млн грн”)… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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ПрАТ «Укргідроенерго» відписало 3 мільярди на добудову 
першої черги Дністровської ГАЕС 

26.05.2020 

ПрАТ «Укргідроенерго» замовило Консорціуму «Науково-виробниче 
об’єднання «Укргідроенергобуд» завершення будівництва першої черги 
Дністровської ГАЕС за 2,96 млрд грн.  

Першу чергу станції у складі трьох гідроагрегатів мають добудувати до кінця 2022 
року. Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти 
ціни матеріалів та обладнання із ринковими цінами на предмет можливого завищення. 
Передбачено аванс до 50% від вартості матеріалів і виробів, необхідних для будівництва. 
Додаткову закупівлю в попереднього підрядника провели за переговорною процедурою 
для сумісності з виконаними роботами. У 2016 році «Укргідроенергобуд» виграв торги по 
першій черзі на 3,83 млрд грн., а в 2017 році без торгів отримав підряд по другій черзі на 
2,48 млрд грн. Як стверджує нині замовник, заміна підрядника унеможливить одночасне 
виконання сумісних і пов’язаних робіт по першій і другій черзі, що може погіршити якість 
робіт і сповільнити їх виконання. За його словами, будівельний майданчик неможливо 
розділити на дві черги. Крім того, управління, контроль і захист гідроагрегатів №1-3 
(перша черга) і гідроагрегату №4 (друга черга) забезпечується єдиною системою. Додаткові 
роботи знадобились після коригування проекту в частині заходів безпеки незавершених 
будівельних споруд та будівель. Кількість споруд та будівель не зросла, проте змінився 
склад і обсяги робіт, збільшилась кошторисна вартість робіт …. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Аудійовані консолідовані фінансові результати  
ДТЕК ВДЕ за 2019 рік 

02.06.2020 

ДТЕК ВДЕ оголосив результати аудійованої консолідованої фінансової 
звітності за 12 місяців 2019 року: на 113% збільшені інвестиції у розвиток 
зеленої генерації, на 106% збільшено відпуск зеленої електроенергії. 

Показники за звітний період включають усі підприємства, що знаходяться в 
операційному управлінні компанії. У 2019 році ДТЕК ВДЕ спрямував на будівництво 
вітрових та сонячних електростанцій 8,9 млрд грн, що на 113% більше у порівнянні з 2018 
роком. Завдяки інвестиціям компанія ввела в експлуатацію 740 МВт потужності у зеленій 
енергетиці: дві черги Приморського вітропарку (200 МВт), Орловську ВЕС (100 МВт), 
Нікопольську СЕС (200 МВт) і Покровську СЕС (240 МВт). На сьогодні діючий портфель 
проектів ДТЕК ВДЕ становить 950 МВт потужності зеленої генерації, у будівництво яких 
було інвестовано 1,2 млрд євро власних і позикових коштів. Ці інвестиції забезпечать 
щорічне скорочення викидів парникових газів в атмосферу на 2,6 млн тонн. Введення в 
експлуатацію нових електростанцій дозволило збільшити відпуск зеленої електроенергії 
на 106% до 1,4 млрд кВт•год у 2019 році. Також позитивно вплинули на відпуск 
електроенергії стабільно високі показники готовності обладнання та інфраструктури ВЕС і 
СЕС, які склали 99,6% і 98,5% відповідно, що відповідає кращим світовим стандартам. У 
2019 кредитний портфель ДТЕК ВДЕ виріс на 80% і досяг 21,7 млрд грн. У звітному періоді 
компанія залучила позикове фінансування від консорціуму трьох німецьких банків під 
гарантії експортно-кредитних агентств у розмірі 90 млн євро і здійснила випуск дебютних 
зелених єврооблігацій з терміном обігу п'ять років на суму 325 млн євро. Європейські 
інвестиційні фонди, у тому числі ті, що спеціалізуються на інвестиціях у зелені проекти, 
стали основними власниками «зелених» облігацій. Урегулювання питання змін у 
законодавстві щодо подальших умов розвитку зеленої енергетики в Україні дозволить усім 
гравцям ринку ВДЕ прийняти рішення щодо майбутніх інвестицій. Наразі інвестори ВДЕ і 
уряд України під патронатом Європейського Енергетичного співтовариства беруть участь у 
медіації з питання реформування системи підтримки галузі. Одним з питань є погашення 
заборгованості за вироблену зелену електроенергію. Сьогодні борг ДП Гарантований 
Покупець перед компаніями ВДЕ становить понад 9 млрд грн. Рівень розрахунків за 
березень 2020 року - 11%, квітень - 5%, травень -5%. Заборгованість перед підприємствами 
ДТЕК ВДЕ - 1,8 млрд грн. «У 2019 році ДТЕК ВДЕ досяг стратегічної мети - 1 ГВт 
відновлюваної генерації у портфелі компанії. Сьогодні компанія – один з провідних 
інвесторів у відновлювану енергетику України. Залучення позикового фінансування 
зміцнило роль ДТЕК ВДЕ у якості довгострокового партнера для провідних міжнародних 
фінансових інститутів і надало Україні дієвий фінансовий механізм для переходу до 
енергобалансу з більш низьким СО2, - зазначив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Філіп 
Лекебуш. - Сподіваюся, що у сьогоднішньому діалозі між урядом та гравцями галузі буде 
знайдено рішення, яке підтвердить прихильність України до трансформації енергетичного 
сектора відповідно до ключових міжнародних трендів». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами SCM 

 
Кабмин подписал меморандум с производителями  

"зеленой" энергии, но не со всеми 
11.06.2020 

Кабинет министров 10 июня подписал "Меморандум о 
взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере 
возобновляемой энергетики". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики 
Ольга Буславец, представители Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) 
и Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВА). Согласно меморандуму, 
производители ВИЭ принимают условия: 1) добровольной реструктуризации "зеленых" 
тарифов, предусматривающие их уменьшение. В частности, для солнечных электростанций 
уменьшение тарифов предусмотрено на 15%, для ветровых - на 7,5%; 2) ограничения 
сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Так, с 1 августа 
текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть 
введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в 
аукционах; Кроме того, для производителей ВИЭ усиливается ответственность за 
несбалансированное производство электроэнергии. Со своей стороны правительство 
обязуется: 1) принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП 
"Гарантированный покупатель" и погашения имеющейся задолженности перед 
производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации; 2) определить и 
утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение 
аукционов по распределению таких квот. "Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика и 
со временем такая энергия была больше распространена, как наиболее чистая. Но нам 
важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии, производимой на новых СЭС, 
будет определяться уже на аукционах, не будет высокого тарифа", - пояснил Шмыгаль. Он 
также надеется, что к первым двум ассоциациям "зеленой" энергетики присоединятся 
другие инвесторы и производители. При этом, по словам председатель правления УВЭА 
Андрея Конеченкова, подписывать меморандум пока отказалась участвовавшая в 
переговорах Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ), пишет 
Интерфакс-Украина. Там не согласны с позицией правительства, которая касается 
дальнейшего развития солнечной энергетики, в частности, прекращения действующей 
системы поддержки СЭС в виде "зеленых" тарифов уже с 31 июля. Конеченков отметил, что 
Шмыгаль предложил УАВЭ еще сутки, чтобы поговорить с членами ассоциации. "Я 
обратился к премьеру с предложением пойти навстречу солнечной генерации, но он, а 
также присутствовавшие на переговорах депутаты от энергокомитета Рады сказали, что 
это максимум, о чем удалось договориться с большинством депутатского корпуса и 
профильными министерствами, именно на такой вариант меморандума", - сказа 
Конеченков. При этом Конеченков считает, что остановки "солнечных" проектов в связи с 
прекращением действия "зеленых" тарифов не будет, поскольку все "пойдут на зеленые 
аукционы". Он также уточнил, что согласно меморандуму, ветрогенерация сможет 
закончить проекты по зеленому тарифу до конца 2022 года, но для введенных в 2020 году 
ВЭС предусматривается дополнительно минус 2,5% "зеленого" тарифа. Глава правления 
УВЭА уточнил, что для фермерских и домашних электростанций "никаких сокращений не 
будет, для станций до 1 МВт - минус 10% зеленого тарифа". Что касается долгов за 
произведенную ВИЭ электроэнергию, по словам Конеченкова, меморандум 
предусматривает погашение 40% задолженности в этом году и ежеквартально по 15% - в 
следующем. "Стабильные платежи по новым тарифам начнутся после принятия закона на 
основе меморандума, для обеспечения чего планируется принятие нормативных 
изменений на рынке", – добавил Конеченков. 

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

 
 
 
 
 
 

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 

 
 

 

Фонд держмайна опублікував фінансові збитки  
"Центренерго" за минулий рік 

19.06.2020 

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у  2019-му р. 
держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 млрд грн. Про це під час 
брифінгу у пятницю заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко  

"Одне з перших завдань, яке реалізував новий керівник "Центренерго" - завершив 
підготовку звіту "Центренерго" за 2019 рік. Тобто держава тепер знає фінансові результати 
державної компанії за 2019 рік. Можна сказати, що 2018 рік компанія завершила з 
прибутком 500 млн грн, за результатами 2019 року прямий збиток становить 1,98 млрд 
гривень", - коментує Сенниченко. Також повідомляється про кредиторську заборгованість в 
розмірі біля 4 млрд гривень. Якщо порівняти активи "Центренерго" і її заборгованість, то 
компанія має відємну вартість 1,4 млрд гривень. Сенниченко нагадав, що за оцінками 
експертів з 2004 року з компанії вивели біля 100 млрд гривень. Нагадуємо, фірми, пов’язані 
з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля 
та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими 
за ринкові. 29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - 
наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра 
Корчинського. Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні 
підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде 
проводитись після ситуації з COVID-19. 
 

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

Читайте також: Центренерго повернулася 
під контроль держави. Що далі? >>> 

 
Підготовка до зими: Київтеплоенерго відремонтувало  

обладнання 50% столичних котелень 
26.06.2020 

Київтеплоенерго перевірило роботу обладнання на 183 котельнях, 
що забезпечують послуги гарячого водопостачання та опалення в усіх 
районах Києва. Про це повідомляє прес-служба КП. 

В ході підготовки до нового опалювального сезону на обладнанні 84 котелень вже 
виконані ремонти різного ступеню складності. За опалювальнии  сезон раи онні та 
квартальні котельні виробляють 4 млн Гкал — це 40% загального обсягу виробництва 
тепла в Києві. Для підтримки обладнання у робочому стані Ки  втеплоенерго розпочало 
програму ремонтів ки  вських котелень. Енергетики ремонтують котли, системи горіння, 
насоси, газо- и  теплопроводи та інше обладнання, за допомогою якого генерується тепло. 
Нагадаємо, система теплопостачання міста складається з двох типів джерел. Великі — 
теплоелектроцентралі (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6), що генерують теплову та електричну енергію. Та 
менш потужні — котельні та станції теплопостачання (СТ), що виробляють опалення та 
гарячу воду. Наприклад, котельні «Нивки» та «Веркон» і СТ «Біличі» — в опалювальному 
сезоні 2019/2020 сумарно виробили 525 тис. Гкал. Вони обслуговують маи же 580 будинків 
у Святошинському, Шевченківському та Подільському раи онах. Щоб забезпечити більшу 
надіи ність та безпечність подачі тепла, Ки  втеплоенерго замінить димову трубу котельні 
«Нивки», а на СТ «Біличі» — основне внутрішнє обладнання водогрійного котла. В ході 
підготовки до опалювального сезону 2020/2021 Ки  втеплоенерго відремонтує шість 
енергоблоків на ки  вських ТЕЦ: на ТЕЦ-5 – чотири, а на ТЕЦ-6 – два енергоблоки. І х сумарна 
потужність складає 1200 МВт і перевищує потужність одного типового енергоблоку 
укра  нських АЕС. Кожен енергоблок є цілісним технологічним комплексом з виробництва 
тепло- та електроенергі  . Планові ремонти не вплинуть на надання послуг гарячого 
водопостачання клієнтам. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Ки  втеплоенерго 
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ДТЕК можуть оштрафувати за зловживання  
монополією 

02.06.2020 

АМКУ завершив стадію збирання та аналізу доказів у справі щодо 
зловживань ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «Д.Трейдінг» у зоні 
«Бурштинського енергоострова». Про це повідомляє АМКУ. 

«ДТЕК Західенерго» і «Д. Трейдінг» мають місяць на формування своєї позиції 
захисту. Потім Комітет призначить засідання, на якому справу буде розглянуто за участі 
відповідачів. У разі прийняття Комітетом рішення, яке підтвердить порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним 
становищем, на порушників буде накладено штраф у розмірі до десяти відсотків доходу 
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік», - йдеться 
у повідомленні. За даними АМКУ, група «ДТЕК» у складі АТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «Д. 
Трейдінг» у липні – жовтні 2019 року займала монопольне (домінуюче) становище на 
регіональному ринку комерційного продажу електричної енергії та балансування в години 
як мінімального, так і максимального навантаження в торговій зоні «острова Бурштинської 
ТЕС». З кінця липня 2019 року «ДТЕК Західенерго» зменшував обсяги пропонованої 
електроенергії в години мінімального навантаження, що призводило до зростання обсягів 
продажу на балансуючому ринку за більш високими для споживачів цінами. У липні - 
жовтні 2019 року «ДТЕК Західенерго» встановлювало на ринку «на добу наперед» в години 
максимального навантаження завищені та економічно необґрунтовані ціни на продаж 
електричної енергії. «Розслідування АМКУ розпочалося у жовтні минулого року... Такі дії 
відповідача у справі були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку, 
отже, кваліфікуються Антимонопольним комітетом як зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем», - зазначили у відомстві. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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ДТЭК Ахметова стал совладельцем государственного  

"Хмельницкоблэнерго" 
26.06.2020 

Входящая в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова нидерландская 
компания DTEK GRIDS B.V. стала совладельцем АО "Хмельницкоблэнерго", 
основным собственником которого является государство. 

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на сайте 
Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка. В частности, по состоянию на 
первый квартал 2020 года со DTEK GRIDS B.V принадлежит 6,75% акций облэнерго, тогда 
как ранее эта компания значительным пакетом акций не владела. В то же время основным 
владельцем "Хмельницкобэнерго" остается Фонд государственного имущества (70,0089% 
акций). Изестно, что ранее миноритарным пакетом "Хмельницкоблэнерго" владела группа 
VS Energy. В пресс-службе ДТЭК заявили, что акции АО "Хмельницкоблэнерго" были 
приобретены холдингом более 10 лет назад. "ДТЭК сообщает, что данный пакет акций 
изначально принадлежал компаниями ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" (ок. 4,87%) и DTEK HOLDINGS 
LIMITED (ок.1,88%). Акции были ими приобретены на фондовом рынке у различных 
третьих лиц в несколько этапов более 10 лет назад", - сообщает ДТЭК. По данным ДТЭК, 30 
марта 2020 года данные акции были проданы из указанных компаний в пользу DTEK GRIDS 
B.V. во исполнение требований законодательства о рынке электрической энергии в части 
анбандлинга (отделения) бизнеса распределения э/э от генерации и поставки. 
"Информация о всех собственниках акций с долей более 5% акций является публичной и 
раскрывается на сайте АРИФРУ. Вероятно, поэтому и "создалось впечатление", что ДТЭК в 
лице DTEK GRIDS B.V. приобрел данный пакет. Данные действия - обычная 
внутригрупповая операция с целью соблюдения законодательных требований об 
анбандлинге, а не новое приобретение для Группы ДТЭК", - сообщает ДТЭК. Как 
сообщалось, в мае 2019 года энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 
68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS 
Energy. Перед этим Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании ООО 
"ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы VS Energy акций "Киевоблэнерго" и 
"Одессаоблэнерго" в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях, 
при условии соблюдения ряда обязательств. ДТЭК создан в 2005 году для управления 
энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. 
По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром 
Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. В то же 
время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными 
бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая 
управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии. В структуру 
VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", 
"Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", 
"Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет 
значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Коболєв озвучив плани розміщення акцій  
"Нафтогазу" на західних біржах 

22.06.2020 

Первинне публічне розміщення (IPO) акцій НАК "Нафтогаз України" 
може відбутися до 2023 року. Вихід на IPO планується на фондовій біржі 
Лондона чи Нью-Йорка. Про це сказав голова правління НАК Андрій Коболєв. 

"Мені потрібно підготувати компанію до IPO до завершення свого контракту. Думаю, 
що це реально зробити через три роки, якщо між "Нафтогазом" і Кабміном буде грамотне 
співпрацю. Виставляти будемо всю групу на фондовій біржі Лондона, або Нью-Йорка", - 
сказав він в інтерв'ю LIGA.net. За його словами, "Нафтогаз" може стати найдорожчою 
державною компанією в Україні, але цифру назвати важко. Коболе уточнив, що в планах 
Нафтогазу залучити "якірних інвесторів", оскільки це знижує ризик корпоративного 
рейдерства. Коментуючи чутки про те, що "Укргазвидобуванням", яка входить до складу 
групи "Нафтогаз", нібито цікавився американський фінансист Джордж Сорос, Коболєв 
сказав, що навряд чи він захоче вкладати свої гроші в українську енергетику. "З Соросом ми 
бачилися як у США, так і в Україні. В Україну востаннє він приїжджав в 2016 році. Але ми 
ніколи не обговорювали вкладення грошей у нашу галузь. Навряд чи людина, який 
пожертвував десятки мільярдів, захоче вкладати свої гроші в українську енергетику", - 
сказав Коболєв. Нагадаємо, в лютому 2020 року голова правління НАК "Нафтогаз України" 
Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз України" 
пропонує провести первинне публічне розміщення (IPO) частини акцій компанії на біржі. 
Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. У лютому 2020 року 
голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв провів ряд консультацій з 
інвестиційними банками та потенційними інвесторами. Обговорювалися перспективи 
виводу групи "Нафтогаз" на первинне публічне розміщення (IPO). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 
 

 
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ 
 

 
 

Газовая компания Regal Petroleum  
сменит название 

27.05.2020 

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в 
Украине будет переименована на Enwell Energy plc. Об этом сообщает служба 
новостей портала biz.censor.net.ua 

Согласно размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи пресс-релизу, 
изменение названия вступит в силу после регистрации и выдачи нового свидетельства в 
Регистрационной палате. Отметим, Regal Petroleum plc. с активами в Украине в первом 
квартале 2020 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 4,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого – до 4,508 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки 
(boepd, barrels of oil equivalent per day). Так, среднесуточная добыча природного газа 
увеличилась на 5,2% – до 20,4 млн куб. футов в сутки (MMcf/d, million cubic feet per day), 
конденсата – на 7,4% – до 693 баррелей в сутки (bbl/d, barrels per day), производство 
сжиженного газа снизилось на 3,8% – до 280 bbl/d. Мажоритарным акционером Regal с 
долей 82,65% является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-холдинг" Вадима 
Новинского. Еще 6,95% акций принадлежит Pope Asset Management. Кроме Regal Petroleum 
нефтегазовое направление "Смарт-холдинга" представлено компаниями ЧАО 
"Укргазвыдобуток", ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия". 

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

 
 

 
 
 
 

 
СБУ викрила порушення Укргазвидобуванням  

еконорм під час утилізації відходів 
03.06.2020 

СБУ викрила порушення акціонерним товариством «Укргазвидобу-
вання» екологічних норм під час утилізації небезпечних відходів буріння. 
Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

“Служба безпеки викрила порушення АТ «Укргазвидобування» екологічних норм під 
час утилізації небезпечних відходів буріння, що могло створити загрози для життя і 
здоров’я населення Полтавщини”, - йдеться у повідомленні. Як встановили оперативники 
спецслужби, співробітники комерційної структури за погодженням з представниками 
Укргазвидобування «заробляли» на утилізації бурових шламів. Посадовці Держекоінспекції 
не реагували на порушення екологічних норм. За версією слідства, фактична утилізація 
відходів буріння взагалі не здійснювалась. Під час їх тимчасового зберігання не було 
дотримано необхідних екологічних вимог, що могло призвести до забруднення 
навколишнього середовища. У ході вивезення бурового шламу організатори здійснювали 
підміну супровідних документів. Тож на полігоні побутових відходів його вивантажували 
під виглядом безпечної «суміші мінералів». За попередніми оцінками, своїми діями 
зловмисники завдали державі мільйонних збитків. За результатами проведених 
лабораторних досліджень відібраних зразків шламу, яке проводила профільна науково-
дослідна установа, встановлено, що ці відходи буріння належать до особливо небезпечних і 
потребують спеціальної процедури захоронення та утилізації. Завдяки оперативному 
втручанню СБУ товариство виправило порушення екологічних вимог. У ході слідчих дій за 
ст. 236, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу 
України правоохоронці отримали документальні матеріали, які підтверджують 
протиправну діяльність. Представникам комерційної структури: організатору та 
виконавцю протиправної схеми, а також представнику АТ «Укргазвидобування», 
повідомлено про підозри та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. 
Іншим фігурантам провадження планується повідомити про підозру найближчим часом. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Травневий видобуток «Укрнафти» 

знизився 
17.06.2020 

За оперативними даними, у травні 2020 р/ ПАТ «Укрнафта» видобуло 
128,9 тис. т нафти і конденсату і 96,7 млн м3 газу, що, відповідно, на 1,3% і 
1,7% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.  

Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у травні склали 4,16 тис. т нафти і 
конденсату і 3,12 млн м3 газу, дещо знизившись у порівнянні з показниками минулого року. 
Компанії вдається підтримувати рівень видобутку в умовах обмежених інвестиційних 
ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на нові 
продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних 
свердловин, заміні критично зношеного обладнання. Для забезпечення стабільності 
виробництва «Укрнафта» провела програму планових ремонтів на газопереробних заводах. 
Проведено профілактичні та ремонтні роботи систем охолодження води "холодного" циклу 
Долинського ГПЗ і Пасічнянського ГПЦ, а також встановлені фільтри-сепаратори для 
додаткового очищення скрапленого газу від механічних домішок, було здійснено 
переобладнання модифікації компресорів на компресорній станції Гнідинцівського ГПЗ. 
«Скорочення видобутку в травні стало прогнозованим результатом на тлі скорочення 
капітальних витрат, а також хронічної нестачі інвестицій. Невирішені питання з 
податковим боргом і аукціонами з продажу нафти продовжують обмежувати можливості 
компанії інвестувати в розвиток бізнесу. Водночас ми докладемо великих зусиль для того, 
щоб зберегти видобуток на рівні минулого року», – відзначив заступник Голови Правління, 
Виконавчий Віце-Президент з питань видобутку та переробки Маврікій Калугін. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «Укрнафта» 

 
Burisma пополняется тремя газовыми  

компаниями 
18.06.2020 

Бывший министр экологии Николай Злочевский 29 мая стал 
официальным бенефициарным владельцем компании «Гео Инвест Групп», 
свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц. 

За четыре месяца до данной сделки компания «Гео Инвест Групп» без аукциона 
получила лицензию на разработку Бахраноско-Подольской нефтегазоносной площади (229 
км2) в Полтавской области сроком на 20 лет. Контроль над «Гео Инвест Групп» был 
установлен через новую компанию Николая Злочевского — Systemoil Energy CY Limited, 
зарегистрированной на Кипре в январе 2020 г. Это был первый газодобывающий актив в 
Украине, оформленный на этого нерезидента. 18 июня  Антимонопольный комитет 
рассмотрит заявку Systemoil Energy CY Limited Злочевского на возможность приобретения 
контроля над еще двумя газодобывающими компаниями — «Альба Ресурс» и 
«Мироновкастроймонтаж» (обе — Харьков). АМКУ должен дать предварительные выводы, 
нужно ли покупателю получать разрешение антимонопольного ведомства для 
установления контроля над  компаниями. Эти компании владеют лицензиями на 
разработку Южно-Медведевской и Южно-Хрестыщенской площадей соответственно, 
которые они получили в 2011 г. Компания «Альба Ресурс» контролируется кипрской 
«Дафресион Сервисиз Лтд», «Мироновкастроймонтаж» — контролируется компанией 
«Диморено Венчерз Лтд». Напомним, в 2019–2020 гг. Burisma была едва ли не самым 
активным покупателем активов на газовом рынке. Последнее крупное приобретение — 
бывшие активы Cadogan Ukraine компании «ПК Газдобыча» и «Астроинвест Украина», 
сделки по которым были закрыты в декабре 2019 г. и феврале 2020 г. соответственно. В мае 
2020 г. Burisma стала владельцем сейсморазведывательной компании «Геоюнит». 

Читать полностью >>> 
По материалам enkorr.ua 
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Стокгольмський суд підтримав "Укргазвидобування" у спорі з  
"Карпатигаз" та "Misen Enterprises" 

18.06.2020 

Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма виніс друге часткове 
рішення (partial award) про збільшення частки АТ "Укргазвидобування" (УГВ) у 
майні спільної діяльності (СД). 

Відповідне рішення арбітри винесли 17 червня 2020 року повідомляє пресслужба 
Нафтогазу. Вказаним рішенням арбітражний трибунал суттєво збільшив частку 
Укргазвидобування у спільній діяльності, зменшивши, при цьому, частку компанії Misen 
Enterprises AB більш ніж в два рази. "Арбітражний трибунал постановив, що все майно 
спільної діяльності повинно бути передане у власність Укргазвидобування, яке в свою 
чергу повинна виплатити суму компенсації Карпатигаз та Misen Enterprises AB відповідно 
до перерозподілених часток в спільній діяльності", — розповіла генеральний директор АТ 
"Укргазвидобування" Олена Кобець. Якщо сторони не зможуть узгодити оцінку самостійно 
протягом встановленого терміну, її визначить трибунал. У першому частковому рішенні 
арбітраж встановив, що договір СД було порушено з боку Misen Enterprises AB, яка не 
повністю внесла свою частку в СД, та "Карпатигаз", яке не поставило передбачені 
договором вимірювальні станції. Нагадуємо, "Укргазвидобування" восени 2015 р. заявляло, 
що "Карпатигаз" і його акціонер Misen відмовляються виконувати зобов'язання в рамках 
СД. Пізніше, 15 июля 2016 р. УГВ звернулося в Стокгольмський арбітраж з позовом про 
розірвання договору СД з "Карпатигаз" і Misen, а також про стягнення збитків. Влітку 2018-
го Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма ухвалив часткове рішення (partial 
award) в справі. Суд встановив, що договір СД був порушений з боку Misen (в повному обсязі 
внесена частка в СД - тільки $ 3,9 млн з $ 12,5 млн) і з боку "Карпатигаз", який не поставив 
передбачені договором вимірювальні станції. Розірвання Стокгольмським арбітражем 
договору СД повернуло УГВ можливість повноцінно користуватися найбільшою кількістю 
власних свердловин з-поміж усіх договорів про спільну діяльність. 

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

 
Сьогодні провести конкурс на розроблення шельфу  

Чорного моря нереально 
18.06.2020 

У зв'язку з проблемами, які мають місце на шельфі Чорного моря, 
військовою агресією, несприятливим економічним кліматом та ін., провести 
конкурс на розробку шельфу Чорного моря зараз нереально.  

"Ми глибоко переконані, що будь-який конкурс навіть із залученням "Нафтогазу", як 
сторони держави, як потенційного партнера навряд чи можна буде провести. Ми впевнені, 
що його неможливо буде провести. Ми як "Нафтогаз", пропонуємо підійти (до проекту на 
шельфі) інакше. Пропонуємо дозволити нам провести сейсміку, зменшити ризикованість 
цієї території і в будь-який момент, коли держава вирішить, що вона (територія) готова до 
конкурсу і є реальний попит, його можна провести. Нас залишити державним партнером. А 
не спочатку провести конкурс, витратити на це два роки, зрозуміти, що він не відбувся. І 
втратити два роки, протягом яких могли б проводитись роботи, які потрібно буде робити 
будь-якому переможцю", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. За його 
словами, "Нафтогаз" як державна компанія, повинна стати тим інструментом, який 
"зменшить ризики потенційних партнерів, відкриє двері, в які, якщо буде бажання, хтось із 
зарубіжних партнерів зайде. Якщо не буде бажання, ми самі будемо вирішувати, що з цим 
робити". Нагадаємо, заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища 
Юрій Бойко заявив, що "Нафтогаз" може стати обов'язковим державним партнером для 
розробки шельфу Чорного моря і це може бути закріплено в умовах нового конкурсу. У 
жовтні минулого року Кабінет міністрів України скасував результати конкурсу на розробку 
газового ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря (площею 10 тис. кв. км). Конкурс на 
розробку ділянки "Дельфін" (за умовами передавався інвестору на 50 років) був 
оголошений 12 квітня 2019 року. У ньому взяли участь американська компанія Frontera 
Resources, Trident Acquisitions Corp, підконтрольна азербайджанської компанії SOCAR 
Caspian Drilling International Ltd, і Укрнафтобуріння Ігоря Коломойського і Віталія 
Хомутинника. Переможцем конкурсу стала Trident Acquisitions Corp, одним з акціонерів якої 
є колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов. "Нафтогаз" і його структури не 
брали участь в конкурсі, результати якого були скасовані. При цьому було відомо, що в 
"Дельфін" включили ділянки, на яких УГД проводила попередні дослідження наявності 
запасів і може оскаржити їх у суді, що зараз і відбувається. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 112.ua 

 
Чи відбудеться УРП в Українії інвестори  

чекають вже майже рік 
19.06.2020 

Пройшов вже майже рік з моменту, коли Кабінет міністрів України 
схвалив результати конкурсів укладення угод про розподіл продукції щодо 
дев'яти вуглеводневих ділянок, але підписання угод так і не відбувається.  

Інвестори взяли на себе зобов’язання вкласти понад $500 млн протягом наступних 
п’яти років. Проте затримка може призвести до відмови вкладати кошти. "Процес 
підписання угод виявився досить складним. Я впевнений, що ніхто не очікував, що 
переговори займуть рік", – розповів під час онлайн-дискусії "Чи відбудеться УРП в Україні?" 
голова Державної служби геології та надр Роман Опімах. Проблеми у затримки УРП 
вбачають у бюрократичних перепонах. За словами партнера і керівника практики 
енергетики та проєктів в Україні, CMS Cameron McKenna, юридичного експерта по УРП 
Віталія Радченко, проблема затримки виникає через відсутність системної роботи усіх 
органів. Одне питання потрібно вирішувати з двадцятьма державними представниками. А в 
умовах, коли в державі постійно відбуваються зміни в уряді, коли ціни на газ падають, 
бажання інвесторів вкладати кошти в Україну потрібно мотивувати та заохочувати. "Ми 
намагаємось переконати державу, що інвестору, який готовий інвестувати 1 млрд 200 млн 
грн для початкової програми робіт тільки по одному родовищу, потрібно допомагати. Бо 
поки ми маємо таких інвесторів, які готові вкладати, ми маємо їх оберігати, тримати та 
примножувати", – зазначає Віталій Радченко. Керівник напряму з розвитку дивізіону 
"Розвідка і Видобування" Групи Нафтогаз Євген Сташенко вбачає проблему у процесі 
проведення переговорів, а саме у відсутності відповідальної особи, яка б могла фінально 
приймати рішення. "Коли засідає комісія, то вона часто не може прийняти рішення, в 
особливості, якщо профільний напрямок не погоджує певну позицію і немає тієї людини, 
яка була б готова взяти на себе відповідальність, спираючись на міжнародні норми", – 
говорить Сташенко. В рамках сьогоднішніх реалій експерти дотримуються думки, що 
держава має мислити стратегічно. Поки ціни на газ низькі, необхідно думати про запаси, 
про проведення наукових досліджень і розвідувальних робіт. Адже розвиток власного 
потенціалу і відмова від імпорту позитивно вплине на торгівельно-економічний баланс 
країни та на енергетичну безпеку. А саме залучення інвесторів дозволить збільшити 
ресурсну базу, адже країні не вистачає передових технологій. Роман Опімах повідомив, що 
останній тиждень державна міжвідомча комісія збиралась три рази у повному складі для 
розгляду усіх найважливіших питань. Наразі розв’язання цих питань планують донести 
інвесторам для проведення остаточних переговорів. Нагадаємо, що минулого року Кабінет 
міністрів визначив переможців конкурсу на укладення угод про розділ продукції (УРП) на 
дев'яти нафтогазових ділянках в Україні (розпорядження №507 від 5 липня 2019 р.). … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами segodnya.ua 

Акционеры нефтегазовой компании JKX Oil&Gas сохранили  
совет директоров в прежнем составе 

19.06.2020 

Акционеры компании JKX Oil&Gas по итогам годового собрания 
сохранили совет директоров в прежнем составе, свидетельствует 
информация, обнародованная на сайте Лондонской фондовой биржи.  

Так, Чарльз Валескини переизбран главой совета директоров, Тони Алвес и Рашид 
Джаваншир – независимыми неисполнительными директорами, Виктора Гладуна – 
исполнительным директором, Михаила Бакуненко – неисполнительным директором. Как 
сообщалось, в 2019 году JKX получила $22,21 млн чистой прибыли, что на 45,6% лучше 
показателя 2018 г. Повышение прибыльности связано с увеличением выручки на 9,6% – до 
$101,74 млн, несмотря на снижение цены на газ на 33% в Украине и расформированием 
резервов по налоговым спорам. По итогам 2019 года увеличила добычу углеводородов на 
20% по сравнению с 2018 г. – до 10,748 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, 
добыча в Украине при этом выросла на 52% – до 5,584 тыс. boepd JKX Oil&Gas занимается 
разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Cadogan Petroleum відновила видобуток  

в Львівській області 
26.06.20.20 

Британська нафтогазовидобувна компанія Cadogan Petroleum 
відновила видобуток свердловин «Блажів-3» та «Блажів-Монастирець-3» на 
Блажівському нафтовому родовищі у Львівській області. 

Cadogan Petroleum підписала продовження договору оренди свердловин із 
«Укрнафтою» на новий термін. «В результаті успішних перемовин ми підписали 
продовження оренди двох свердловин на новий термін – повідомив Андрій Білий, 
генеральний директор українського офісу Cadogan Petroleum. – Розраховуємо, що 
свердловини відновлять видобуток до попереднього рівня, попри період простою в роботі». 
Як повідомляв OilPoint, компанія була змушена зупинити видобуток на Блажівському 
родовищі в листопаді 2019 року через непродовження Державною службою геології і надр 
спецдозволу на розробку родовища. Раніше стало відомо, що Cadogan Petroleum продала за 
$4 млн дві дочірні компанії – «Астроінвест-Україна» і «Газвидобування» – компанії 
«Укрінвест Груп», яку пов’язують з Олександром Онищенком. Продаж в компанії пояснили 
частиною плану по зростанню в Україні за допомогою розумного використання грошових 
коштів і монетизації активів. Також OilPoint писав, що “Юсенко Надра”, українське дочірнє 
підприємство британської незалежної нафтогазової компанії Cadogan Petroleum, заявило 
про намір інвестувати 6,53 млн грн в соціально-економічний розвиток Старосамбірського 
та Самбірського районів у Львівській області протягом 2020-2022 років. Cadogan Petroleum 
– британська незалежна нафтогазова компанія, котирується на Лондонській фондовій біржі 
і працює в Україні з 2006 року. Компанія займається проведенням геологічної розвідки і 
експлуатації ліцензійних ділянок в Україні, зокрема у Львівській області. 

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

 
 РИНОК ГАЗУ 
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Наглядова рада "Магістральних газопроводів України"  
обрала нового голову 

15.06.2020 

Наглядова рада "МГУ" обрала своїм головою Фабріса Нуайлана, який 
раніше обіймав посаду старшого виконавчого віце-президента з газу 
французької енергетичної компанії Еlectricitе de France  (EDF). 

Відповідне рішення наглядова рада ухвалила 12 червня. Як повідомлялося, Нуайлан, 
раніше також працював у міністерстві енергетики Франції, увійшов до затвердженої 
наприкінці лютого 2018 року наглядової ради МГУ разом з Яном Чадамом - колишнім 
головою правління польського оператора ГТС Gaz-System, Вольтером Больтцом, який 
працював в австрійському регуляторному органі E-Control, Кариною Лучинкіною, яка 
працювала в PwС. Міністерство фінансів як єдиний акціонер МГУ 29 травня 2020 року 
призупинило повноваження голови наглядової ради компанії Вольтера Больтца (Walter 
Boltz) у зв'язку з неналежною організацією роботи ради. У свою чергу двоє незалежних 
членів наглядової ради Ян Чадам і Карина Лучинкіна визнали це рішення безпідставним і 
заявили про свою можливу відставку в разі, якщо Больтца не буде поновлено на посаді. 
Наразі представниками держави в наглядовій раді МГУ є Адомас Аудіцкас, колишній голова 
цільової команди реформи управління держвласністю МЕРТ України при міністрі Айварасі 
Абромавичусі, а також екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник. … 

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

 
АО "Укртрансгаз" отремонтирует 10% скважин на 11  

подземных хранилищах газа 
24.06.2020 

АО "Укртрансгаз" планирует провести ремонт 10% фонда 
эксплуатационных скважин на 11 подземных хранилищах газа (ПХГ) в 
рамках подготовки к отопительному сезону. 

Начаты работы по ремонту скважин на Краснопартизанском ПХГ в Черниговской 
обл. Главным направлением работ на Краснопартизанском ПХГ является замена устьевого 
оборудования и насосно-компрессорных труб скважин, колонных головок и фонтанной 
арматуры. Начатые работы являются частью десятилетней программы по переоборудо-
ванию 30% скважин хранилища, достигших отметки эксплуатации в 50 лет. "Ремонт сква-
жин поможет подготовить газохранилища к отопительному сезону, провести переобору-
дование в соответствии с едиными европейскими стандартами по хранению газа и 
дополнительно обеспечит герметичность скважин", – отмечается в сообщении. Отметим, 
НКРЭКУ, одобрила повышение с 1 июля тарифа "Укртрансгаза" на услуги по хранению и 
закачке природного газа в подземные хранилища (ПХГ), одновременно снизив тариф на 
отбор газа из ПХГ. В частности, тариф на хранение с 1 июля будет составлять 0,19 грн за 
тысячу кубометров в сутки (+10,5%), на закачку – 110,16 грн за тыс. куб. м в сутки (+18,1%), 
отбор – 63,41 грн за тыс. куб. м в сутки (-34,8%). Пересмотр тарифов связан со сменой 
объемов хранения/закачки/отбора газа в ПХГ за последние годы и изменением основных 
макроэкономических показателей, в т.ч. минимальной заработной платы, цен на 
энергоносители. Кроме того, комиссия утвердила к указанным тарифам коэффициент, 
который учитывает заказ индивидуальных услуг сроком на месяц – 1,1, а также 
коэффициент, который учитывает заказ индивидуальных услуг на сутки вперед – 1,2. Как 
сообщалось ранее, Объем газа, который хранят в Украине иностранные компании, в июне 
достиг 2,8 млрд м³, что втрое больше, по сравнению с показателями 2019 г.. В прошлом году 
только семь иностранных компаний использовали Украины в качестве варианта хранения 
газа, а сегодня эта цифра составляет как минимум 54 компании. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Транспортування нафти українськими трубо- 
проводами зросло на 89% 

04.06.2020 

У травні 2020 р. обсяги транспортування нафти українськими 
нафтопроводами збільшилися на 89% у порівнянні з аналогічним періодом 
2019 року, до 1,2 млн тонн. Про це повідомляє АТ "Укртранснафта". 

"У травні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зріс порівняно з 
травнем минулого року на 89% - з 641 тис. тонн до 1,2 млн тонн", - йдеться у повідомленні. 
Зокрема, транзит нафти територією України трубопровідним транспортом у травні 2020 
року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 115%, до 952 тис. тонн. 
Понад 859 тис. тонн нафти Укртранснафта транспортувала для потреб нафтопереробних 
заводів (НПЗ) Чехії, Словаччини та Угорщини і більше 91 тис. тонн – для потреб 
Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь). На українські НПЗ у травні 2020 року було 
перекачано 262 тис. тонн нафти (на 32% більше, ніж у травні 2019 року): 124 тис. тонн 
української і 138 тис. тонн азербайджанської. Загальний обсяг транспортованої нафти за 
результатами січня-травня 2020 року становить 6,2 млн тонн (на 12% більше порівняно з 
аналогічним періодом 2019 року), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України 
становить 1,1 млн тонн (на 23% більше), а транзит – 5,1 млн тонн (на 10% більше). За 
результатами травня 2020 року компанія фіксує незначне збільшення обсягу транзиту 
нафти до країн Євросоюзу порівняно з квітнем. Втім, зазначають в Укртранснафті, рівень 
транспортування нафти для потреб європейських НПЗ залишається на доволі низькому 
рівні у порівнянні з очікуваними показниками та показниками першого кварталу 2020 
року. Зокрема, як нагадала компанія, транзит нафти для європейських НПЗ територією 
України у січні 2020 року становив 1,1 млн тонн, у лютому – 995 тис. тонн, у березні – 1,1 
млн тонн, у квітні – 751 тис. тонн, у травні – 952 тис. тонн. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА 
 

 
 

Шебелинський нафтопереробний відновив 
роботу після ремонту 

09.06.2020 

На Шебелинському НПЗ завершено планово-попереджувальний 
ремонт; підприємство відновило випуск продукції. Про це повідомляє 
пресслужба АТ "Укргазвидобування". 

"Шебелинський НПЗ (Shebel) відновив роботу після планово-попереджувального 
ремонту, який тривав з 22 травня по 7 червня 2020", - йдеться у повідомленні. Зазначається, 
що у ремонтний період, зокрема, встановили 30 замірних вузлів та здійснили монтаж 
аналізаторів для онлайн-контролю за окремими етапами виробництва. Наразі усі 
технологічні установки працюють у штатному режимі, наголосили в компанії. Як 
повідомляв Укрінформ, Шебелинський НПЗ (Shebel) – одне із двох діючих в Україні 
нафтопереробних підприємств. Завод веде свою історію з 1960 року. У 2014 - 2017 роках 
відбулася наймасштабніша за останні 20 років модернізація підприємства. З 2018 року 
продукція Шебелинського НПЗ реалізується на ринку під брендом Shebel. За результатами 
роботи у 2019 році завод наростив виробництво бензинів до 149 тис. тонн (+14%), 
дизпалива – до 88 тис. тонн (+4%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Укргазвыдобування вывело в ремонт Яблунивское  

отделение переработки газа 
09.06.2020 

АО «Укргазвыдобування» с 7 по 14 июня проведет планово-
предупредительный ремонт на объектах Яблунивского отделения 
переработки газа. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

«Выполнение работ обусловлено необходимостью подготовки производства к 
летнему периоду с высокими температурами окружающей среды. Во время ремонта будет 
проведен комплекс работ по текущему техническому обслуживанию, ревизии и ремонту 
оборудования», - говорится в сообщении. Ремонтные работы не повлияют на отгрузку уже 
законтрактованной продукции, а также на объемы сжиженного газа, которые реализуются 
на еженедельных спотовых торгах. Яблунивское отделение переработки газа является 
крупнейшим производителем объемов сжиженного газа среди производственных 
подразделений УГВ. В 2019 г. отделение произвело 52,4 тыс. тонн сжиженного газа, в 
январе-апреле 2020 г. – 16,4 тыс. тонн. Как сообщал OilPoint, еще один производственный 
объект УГВ – Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл.) – находился на планово-
предупредительном ремонте технологических установок с 22 мая по 7 июня 2020 года. 

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

 
Рада отклонила законопроект о  

квотах на биоэтанол 
16.06.2020 

Верховная Рада 16 июня не поддержала в первом чтении 
законопроект №3356 об обязательном добавлении биоэтанола в 
автомобильные бензины. Об этом пишет издание enkorr.ua 

За законопроект проголосовало 196 нардепов при минимально необходимых 226. 
Парламент 246 голосами отправил проект закона на доработку в комитет. После доработки 
он может быть повторно вынесен на рассмотрение в сессионный зал. Проект закона 
предусматривает введение с 1 июля 2021 г. обязательной квоты на добавление 
биокомпонентов в автомобильные бензины на уровне не менее 5% (объемных). С 1 июля 
2022 года эта квота должна повыситься до 6%, с 1 июня 2023 г. —  не менее 7%. Это 
требование не будет распространяться на бензины с октановым числом 98 и выше, а также 
на бензины, закупаемые Государственным агентством резерва и Министерством обороны. 
Несоблюдение квот для операторов розничной торговли грозит штрафом в размере десяти 
прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (21 020 грн) за каждые 1000 л, 
полученной для реализации партии бензинов. Такой же штраф грозит для производителей 
и импортеров бензинов за каждые 1000 л, отпущенного для реализации топлива. Для 
производителей и импортеров бензинов также предусматривается штраф в размере 200 
прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (420 400 грн) за непредставление до 1 
июля следующего отчетного года информации о фактическом содержании 
биокомпонентов в объемах отпуска бензинов. Главным контролирующим органом и тем, 
кто будет следить за содержанием биокомпонентов в моторном топливе, выступит 
Государственная экологическая инспекция. Авторами документа являются 20 народных 
депутатов во главе с Олегом Семинским («Слуга народа»). ... 

Читать полностью >>> 
По материалам enkorr.ua 
 

 

 
АО "Укртатнафта" отгрузила первые партии  

авиационного топлива JET А-1 
17.06.2020 

АО "Укртатнафта" произвела и отгрузила потребителям первые 
партии авиационного топлива JET А-1. Об этом сообщила пресс-служба 
компании, пишет издание fixygen.ua 

В рамках подготовки к производству авиатоплива JET предприятие налаживало 
технологию его получения совместно с компанией Innospec, которая является 
производителем присадки STADIS для Jet А-1. Готовясь к выпуску новой продукции 
"Укртатнафта" приобрела соответствующее лабораторное оборудование, провела 
сертификацию Jet А-1, усовершенствовала технологию очистки топлива от кислых и 
сернистых соединений. "Все это позволило получить новый вид авиатоплива, которое 
отвечает современным стандартам, что и было подтверждено выводами экспертов из 
лаборатории Мажейкяйского НПЗ (группа ORLEN)", – отмечено в сообщении. "Укртатнафта" 
эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья - 
18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" 
принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-
владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Коломойскому не позволили повысить цены на  

дизтопливо и автогаз, – решение МЭРТ 
25.06.2020 

Межведомственная комиссия по международной торговле при 
Минэкономразвития отказалась вводить пошлины на импорт дизтоплива и 
сжиженного газа из России. 

По результатам рассмотрения Комиссия установила, что приведенные в жалобе 
доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования 
относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья 
(дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", - 
отмечается в сообщении. Комиссия решила не возбуждать антисубсидиционное 
расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа. Ранее ПАО 
"Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" обратились с совместным заявлением в 
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы 
антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и 
сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. В то же время 
эксперты отмечали, что повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на 
импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит, прежде всего, 
по наименее платежеспособным украинцам. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Американская компания хочет поставлять  
сжиженный газ в Украину 

13.06.2020 

Кабмин 27 мая одобрил меморандум о сотрудничестве с компанией 
Louisiana Natural Gas Export Inc (LNGE). Речь о поставках американского 
сжиженного газа в Украину.  

Министр энергетики Ольга Буславец на пресс-конференции, отвечая на вопрос 
112.ua о судьбе договоренностей и ее позиции в отношении проекта с американской 
компанией, сообщила что правительство пока только предварительно одобрило документ, 
поручив его доработать всем ключевым министерствам. "Только после этого будет 
принято окончательное решение", - сказала министр. Как сообщил 112.ua главный 
исполнительный директор LNGE Бен Бланшет, именно Буславец внесла вопрос об 
одобрении меморандума в повестку заседания Кабмина 27 мая с голоса. Участники 
газового рынка и эксперты весьма настороженно восприняли подписание меморандума 
Кабмином с неизвестной американской компанией. Что примечательно – состоятельность 
проекта поставил под сомнение предправления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он заверил, 
что НАК не будет участвовать в проекте. В крупнейшей в газовом секторе Украины 
госкомпании сообщили, что предложенный проект может быть коммерчески неуспешным. 
И это суждение имеет огромный вес, поскольку именно НАК рассматривался в качестве 
одной из сторон проекта с американцами. Дальше больше: выяснилось, что LNGE была 
зарегистрирована в Луизиане в 2018 году, ее конечные бенефициары неизвестны. Издание 
zn.ua опубликовало документ, согласно которому Louisiana Natural Gas Exports даже в 
офшорном Делавэре официально признана злостным неплательщиком налогов. Издание 
утверждало, что якобы совладелец компании и по совместительству ее директор — некий 
Уильям Миллер – был судим в 1980-е за мошенничество и фиктивную продажу акций 
компании, в которой тогда работал. Получил десять лет, отсидел восемь. В 2019-м стал 
фигурантом еще одного крупного судебного разбирательства, также связанного с 
мошенничеством с ценными бумагами. Проект меморандума с LNGE официально Кабмином 
не был опубликован. Эксперты иронично замечают, что как бы у Зе-команды не 
повторилась история с подписанием скандального миллиардного договора об LNG-
терминале на юге страны. Во времена президентства Виктора Януковича Киев подписал 
документы о крупном проекте с… лыжным инструктором. Интересно, что как поведал 
112.ua Бен Бланшет, американцы хотят предложить Украине контракт на обязательный 
выкуп 5,5 млрд кубометров газа ежегодно. От подобного контракта с "Газпромом" Украина 
еле отделалась в Стокгольмском арбитраже. Ввиду всего вышесказанного, 112.ua записал 
интервью с руководителем американской компании, в котором человек, представившийся 
Беном Бланшетом, рассказал корреспонденту 112.ua подробности обсуждаемого с 
украинским Кабмином проекта. Он также подтвердил, что обсуждал проект с президентом 
Владимиром Зеленским. PR-служба LNGE удостоверила корректность формулировок, 
описанных ниже. В интервью Бланшет не отрицал, что с украинской стороной обсуждается 
контракт на покупку в течение 20 лет 5,5 млрд куб м газа в год у Louisiana Natural Gas Export 
(чуть меньше половины всего импорта в страну, который в 2019 году составил 14,2 млрд 
куб м). Американские предприниматели рассчитывают заключить его с одной из 
госкомпаний – "Нафтогаз" или МГУ. Их компания пока не имеет однозначной поддержки 
властей США или Польши. Она рассчитывает получить ее, а также финансирование 
крупных международных финансовых госучреждений на строительство необходимых для 
реализации проекта крупных объектов инфраструктуры, в частности польского газового 
интерконнектора. Для этого LNGE нужно заручиться согласием украинского правительства 
в течение 20 лет выкупать у них оговоренный объем сжиженного газа из США. ... 

Читать интервью полностью >>>                                                                    © Елена Голубева 
По материалам 112.ua 
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Компания «Авантаж» приобрел  
ГНС Токмак - СМИ 

17.06.2020 

Компания «Авантаж 7» начала поставки сжиженного газа на ГНС 
«Запорожспецтрансгаза» в г. Токмак Запорожской области, сообщили enkorr 
в «Консалтинговой группе А-95». 

Информация о приобретении «Авантажем» этой ГНС появилась еще в мае, но 
подтверждения этому тогда найти не удалось. За первые 10 дней июня «Авантаж» поставил 
на ст. Большой Токмак, возле которой расположена эта ГНС, 820 тонн сжиженного газа 
производства компании «Тенгизшевройл» (ТШО, Казахстан). Также 15 июня 
Государственная фискальная служба выдала аффилированной с «Авантажем» компании 
«Газ-Ресурс» лицензию на хранение топлива на мощностях этой ГНС. В «А-95» добавили, 
что в 2017–2019 гг. основными поставщиками СУГ на ГНС в Токмаке были компании 
«Надежда» и «Еврогазгрупп». До июня 2020 г. «Авантаж» не замечен в поставках 
сжиженных газов на эту станцию. Отметим, что еще в начале 2020 года «Авантаж» запустил 
мощности по хранение СУГ на своей нефтебазе в с. Лосиновка (Черниговская область). С 
февраля по май на эту станцию поступило около 1,7 тыс. т СУГ. Принадлежность 
мощностей в Лосиновке компании «Авантаж» косвенно подтвердила Государственная 
служба по чрезвычайным ситуациям, сообщив в начале года о ликвидации пожара на этом 
объекте. В компании «Авантаж» отказались от любых комментариев. ООО «Авантаж 7» 
оперирует сетью АЗС и АГЗП в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, 
Запорожской, Херсонской и Черниговской и Черновицкой областях. Компания оперирует 
нефтебазами в Винницкой обл. (г. Гнивань), в Хмельницкой обл. (Городок), в Черниговской 
обл. (п. Лосиновка). «Авантаж 7» также занимается поставкой и мелкооптовой продажей 
сжиженного газа и имеет собственный парк бензовозов и газовозов. 

Читать полностью >>> 
По материалам enkorr.ua 

 
 

У беглого Сергея Курченко все-таки отобрали контрабандные  
нефтепродукты и газовый терминал в Одесской обл. 

17.06.2020 

Вступили в силу два приговора Киевского районного суда Одессы в 
отношении членов преступной организации беглого предпринимателя 
Сергея Курченко, которого СМИ называли «кошельком» экс-президента 
Виктора Януковича. 

Оба приговора подтвердил Николаевский апелляционный суд, сообщили в 
прокуратуре Одесской области.  Фигуранты дела пошли на сделку с обвинением и 
отделались условными сроками, зато к имуществу Курченко была применена процедура 
специальной конфискации. В частности, государство конфисковало почти 100 тысяч тонн 
контрабандных нефтепродуктов общей стоимостью свыше 800 млн грн и комплекс по 
наливу, хранению и сливу сжиженного углеводородного газа и бензина в Ренийском 
морском торговом порту (ООО «Лагуна-Рени) стоимостью 100 млн грн. Упомянутые 
нефтепродукты ввозились на территорию Украины в таможенных режимах «транзит» и 
«переработка», после чего по поддельным документам якобы вывозились за границу через 
газовый терминал в Рени. На самом же деле, эти нефтепродукты без уплаты пошлины, 
налоговых платежей и сборов продавались с арендованных нефтебаз, расположенных в 
восьми регионах страны. В схеме был задействован целый танкерный флот, в том числе 
небезызвестный бункеровщик «Делфи», который в прошлом году затонул у одесского 
побережья. Комплекс по перевалке сжиженного газа и бензина расположен на территории 
площадью 1,6 га по адресу Рени, Дунайская ул., 188-б. В 2016 году главное территориальное 
управление юстиции в Одесской области незаконно выставило терминал на аукцион, где 
он был продан за 7,25 млн грн компании «Сокровищница Бессарабии». Прокуратура, 
однако, добилась спецконфискации этого имущества в пользу государства. 

Читать полностью >>> 
По материалам dumskaya.net 

 
 

Минобороны впервые за последние годы начало закупку  
топлива у завода Коломойского 

23.06.2020 

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ группы "Приват" Игоря 
Коломойского и партнеров) 23 июня подписало с Министерством обороны 
контракт на поставку 3 550 тонн авиационного топлива. 

Как сообщает издание enkorr, это первый подписанный группой "Приват" контракт с 
оборонным ведомством как минимум с момента запуска системы ProZorro в 2015 г. 
Согласно условиям договора, компания до 23 июля поставит Минобороны авиационное 
топливо по 16 256 грн за тонну. По данным ценового мониторинга "Консалтинговой 
группы А-95", 23 июня на оптовом рынке новополоцкое РТ предлагался компанией "БНХ-
Украина" по 14 150 грн за тонну (по предоплате и без учета доставки). Однако цена 
Минобороны включает логистические затраты, кроме того ведомство покупает топливо с 
отсрочкой платежа, что также влияет на цену. Контракт подписан по итогу тендера 12 мая. 
Тогда на аукционе "Укртатнафта" предложила самую высокую цену среди 6 участников. Ее 
предложение было на 29% или на 3656 грн за тонну дороже, чем компании "ОККО", которая 
на аукционе предложила самую низкую стоимость (12 600 грн/т). Но с 29 мая по 11 июня 
предложения всех остальных 5 компаний, в том числе "ОККО", были поочередно отклонены 
тендерным комитетом с формулировкой "неустранение недостатков в тендерной 
документации". Предложение "Укртатнафты", как самое дорогое, рассматривалось в 
последнюю очередь и 16 июня было акцептировано. Также 19 июня Минобороны после 
отклонения заявок всех остальных участников, акцептировало предложение 
"Укртатнафты" на поставку 1,2 тыс. тонн авиатоплива. Как сообщалось, группа "Приват" 
впервые после 5-ти летней паузы заявилась на тендеры Минобороны летом 2019 года. Но в 
течение года компании из орбиты "Привата" так и не смогли стать поставщиками 
оборонного ведомства: они или проигрывали конкуренцию другим компаниям или 
дисквалифицировались тендерным комитетом. Основным поставщиком топлив для 
Минобороны в 2019 году оставалась группа "Трейд Коммодити", с которой оборонное 
ведомство в прошлом году заключило 7 контрактов на 2,2 млрд грн. По 5 из 7 контрактов 
сроки поставки были сорваны, в результате чего Минобороны из законтрактованных на 
2019 году 80,9 тыс. тонн топлива получило от "Трейд Коммодити" 57,4 тыс. тонн (71%). 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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У WOG случился  
судный день 

10.06.2020 

Верховный суд подтвердил, что группа WOG участвовала в тендерах с 
фиктивной конкуренцией. По оценкам “ОЛИГАРХА”, речь может идти о 
нечисто разыгранных почти 6 млрд грн. 

Верховный суд 28 мая отказал компании “Укрпостач-Нефтетрейд” в отмене решения 
нижестоящих судов, которые в течении 2019 г. подтвердили законность и правомерность 
вердикта АМКУ, оштрафовавшего в октября 2018 года истца за сговор на торгах с ООО “Вог 
Аэро Джет” на 4,7 млн грн. Эта история случилась еще в “допрозорровский” период. На обе 
компании пожаловался тендерный комитет “Энергоатома”, который в феврале 2014 года 
проводил тендер на закупку светлых нефтепродуктов для своих атомных станций на 26 
млн грн. Тендерный комитет атомщиков сделал то, что упорно не замечали в другом 
крупном заказчике – “Укрзалізнице”, купившей в конце 2013 года у этой же пары дизеля на 
2,6 млрд грн. Не смотря на то, что и до и после этого журналисты писали о связи фирм, 
которые и сами не особо пытались замести следы: чего стоит только такой красноречивый 
факт, как одинаковый домен. Впоследствии “Вог Аэро Джет”, которое также стало 
фигурантом расследования НАБУ по завышению цен в других тендерах “УЗ”, сменило 
название на “Воленс трейд” и было переоформлено на жительницу Луцка Тамару Мельник, 
которая до этого работала бухгалтером компании “Вог ритейл”, подконтрольной Степану 
Ивахиву и Сергею Лагуру (на момент нарушения “Вог Аэро Джет” принадлежало W.O.G. 
HOLDING LIMITED Company). “Укрпостач-Нефтетрейд” продолжает принадлежать OWG Oil 
West Limited, бенефициарами которого указаны дети покойного Игоря Еремеева Роман и 
София. Могло показаться, что это отдельные части группы под брендом WOG, но все эти 
сомнения теперь развеял Верховный суд в своем резюме: “Одновременно связанность 
трудовыми отношениями нескольких работников “Укрпостач-Нефтетрейд” и ООО “ВОГ 
Ритейл”, которое вместе с ООО “Вог Аэро Джет” входит в группу West Oil Group Holding B.V 
(главная холдинговая компания группы – “ОЛИГАРХ”); использование ответчиками общего 
доменного имени wog.ua; совместное использование электронного почтового ящика 
medok@wog.ua; общие хозяйски отношения; предложение одинакового товара; завышения 
ценовых предложений; представление одинаковых документов в составе своих 
предложений; получения банковских гарантий в одном и том же банке; обмен 
информацией”, – говорится в вердикте ВСУ 28 мая. Учитывая мизерный штраф в 4,6 млн 
грн, а также тот факт, что обоим фигурантам сговора еще с 2018 года на три года 
запрещено участвовать в публичных закупках, суды с АМКУ выглядели не иначе как 
попытками отбелить попранный имидж и обезопаситься от более крупных проблем. … 

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

 

Суд заарештував майно та грошові активи групи компаній  
«БРСМ-НАФТА» на понад 2.6 млрд. грн. 

18.06.2020 

Судові баталії щодо компенсації моральної шкоди постраждалим 
васильківцям від найбільшої техногенної катастрофи у новітній історії 
України, котра сталася 8 червня 2015 року на нафтобазі «БРСМ-Нафта» біля 
Василькова, продовжуються. 

Не дивлячись на постійні спроби представників групи компаній «БРСМ-НАФТА» ось 
уже майже 2 роки затягувати процес, ГО «Фонд подолання наслідків Васильківської 
трагедії», що об’єднав тисячі постраждалих васильківців, продовжує впевнено рухатись до 
перемоги. Деснянський районний суд міста Києва 17  червня 2020 року задовольнив ЗАЯВУ 
ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ  та наклав арешт на нерухоме майно, рухоме майно та грошові 
кошти ще 6 юридичних осіб, що були долучені до участі у справі як нові співвідповідачі та 
належать до групи компаній «БРСМ-НАФТА» у розмірі 2 677 058 400 ГРИВЕНЬ. Арешт було 
застосовано щодо наступних осіб: ТОВ «Інтергеоком» (42447221); ТОВ «Євро Смарт Пауер» 
(42547705); ТОВ «Катма Груп» (41775494); ТОВ «Стандарт Ойл – 2000» (42337720); ТОВ 
«ТНТ Груп» (41846287); ТОВ «Мотто Рентал» (42536284). Сума позову була збільшена у 
зв’язку з висновками комісійної судово-психологічної експертизи, якими підтверджено та 
встановлено новий розмір суми компенсації моральної шкоди членам Фонду. Чому це 
важливо? Після початку судової боротьби і винесення 14 вересня 2018 року Деснянським 
районним судом міста Києва ухвали про забезпечення позову за якою було заарештовано 
майно та грошові активи 56 відповідачів в межах суми позову у розмірі близько 1.3 млрд. 
гривень, представники групи компаній «БРСМ-НАФТА» намагались усіляко уникнути 
наслідків арешту, створюючи інші юридичні особи та переводячи кошти на інші рахунки. 
Тому залучення нових юридичних осіб у якості позивачів та арешт їх майна й грошових 
активів було необхідно для реальної перемоги. … 

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

IFC выделит "Концерн "Галнафтогаз" долгосрочный  
корпоративный заем $35 млн 

22.06.2020 

IFC выделит своему давнему клиенту АО "Концерн "Галнафтогаз" 
долгосрочный корпоративный заем $35 млн для финансирования 
капитальных затрат в 2020–2022 гг. и пополнения оборотного капитала.  

Совет директоров утвердил этот проект 18 июня этого года. Предполагается, что 
средства будут направлены на расширение программы "Галнафтогаза" по снабжению 
аграриев топливом и удобрениями вдвое (до 200 клиентов), улучшение логистической 
инфраструктуры, а также рост и модернизацию 7 нефтебаз и около 100 АЗС, включая 
установку электрических зарядных станций. В документах указывается, что IFC было 
предложено предоставить кредит на сумму $70 млн, а общая стоимость проекта 
оценивается в $135 млн. Неделей ранее подобный проект на такую же сумму в $35 млн для 
"Галнафтогаза" утвердил ЕБРР, являющийся миноритарием компании. Капитальные 
инвестиции будут включать в себя новые АЗС под брендом OKKO, новое хранилище 
сжиженного газа (LPG) в Броварах и два хранилища для бензина и дизельного топлива в 
Херсоне на реке и железной дороге. Согласно материалам, ж/д хранилище в Херсоне было 
приобретено недавно. IFC указывает, что "Галнафтогаз" является крупнейшей в Украине 
компанией по розничным продажам автотоплива и третьей - по количеству АЗС. Согласно 
документам, по состоянию на декабрь 2019 г. компания владела и эксплуатировала 11 
нефтебаз (две из которых планируется закрыть) и 402 АЗС, из которых 357 АЗС под маркой 
ОККО. В минувшем году "Галнафтогаз" продала 849 тыс. тонн нефтепродуктов (включая 
сжиженный газ) в розничном сегменте, получив EBITDA в размере $151 млн при выручке в 
$1,6 млрд. В компании занято около 9 тыс. человек, и ее штат вырос на 800 человек с 2018 
года. IFC отмечает, что с августа 2018 года омбудсмен (Compliance Advisor Ombudsman, CAO) 
рассматривал жалобу на "Галнафтогаз" из-за конфликта вокруг АЗС на Ревуцкого в Киеве, 
однако в апреле 2020 года дело было закрыто. В рамках проекта "Галнафтогаз" разработает 
к концу года План взаимодействия с заинтересованными сторонами (SEP) на основе 
соответствующего Руководства по эффективной практике IFC, чтобы избегать подобных 
конфликтов в будущем. Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает GNG Retail 
Public Limited, которой принадлежит 90% акций. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Группа "Трейд Коммодити" продала  
собственную сеть АЗС 

24.06.2020 

Группа компаний "Трейд Коммодити" продала принадлежащую ей 
сеть SKY бренду "БРСМ-Нафта". Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr 
со ссылкой на источники в обоих компаніях. 

"Мы решили выйти из розничного бизнеса, тем более смогли получить неплохую, 
как для кризиса цену за свои объекты", – сообщил источник в "Трейд Коммодити". Он также 
сообщил, что компания продолжит работу в оптовом сегменте, а также займется развитием 
ресторанного бизнеса. По данным издания, "БРСМ-Нафта" приобрела 17 из 22 станций SKY. 
Еще три АЗС были проданы другим покупателям, две – отошли партнерам по бизнесу. 
Переход сети под управление "БРСМ-Нафта" также подтверждается данными 
Государственной налоговой службы. Так 22 июня компания оператор-сети "Евро Смарт 
Пауэр" получила лицензии на розничную реализацию топлива на две бывшие станции SKY 
в Полтавской области. Также на фасадах станций в Харьковской и Днепропетровской 
областях уже установлен логотип "БРСМ-Нафта". После завершения сделки, сеть АЗС под 
брендом "БРСМ-Нафта" увеличилась со 173 (по данным Налоговой службы) до 190 
объектов. Как сообщалось, группа "Трейд Коммодити" стала активным участником 
государственных тендеров в начале 2016 г . По результатам 2018 года на нее приходилось 
35% всех поставок топлива для Минобороны (в 2017 г. – 60%) и 40% – для "Укрзализныци" 
(в 2017 году – 50%). В целом в 2015-2018 годах группа связанных с "Трейд Коммодити" 
компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн. 
По результатам 2019 года на нее приходилось свыше 50% всех поставок топлива для 
Минобороны и 30% для "Укрзализныци". Также компания стала одним из крупнейших 
операторов мелкооптовой продажи топлива в южных регионах, импортируя дизтопливо и 
авиакеросин через порт Николаева. Первая станция сети SKY была открыта в 2013 году Ее 
активный рост начался в 2015-2016 годах. До момента продажи сеть АЗС SKY состояла из 22 
объектов в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Напомним, 
11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря 
Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки 
материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн 
при закупках топлива у "Трейд Коммодити". Все чиновники были отпущены из-под стражи 
и продолжили работу в министерстве. По информации НАБУ, служащие министерства 
вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой 
компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых 
оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для 
нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств. Следователи 
НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. 
Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити". 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Ринкова вартість активів під управлінням UMG Investments  
перевищила $500 млн дол. США 

26.05.2020 

На сьогодні UMG Investments має портфельні компанії в трьох галузях: 
видобування корисних копалин, керування побічними продуктами і 
відходами виробництва, промислові товари й послуги. 

Портфель видобування корисних копалин представлений групою компаній VESCO та 
Новотроїцьким рудоуправлінням. Група підприємств VESCO, яка є одним з провідних  
виробників на ринку глин в Україні та  належить до світових лідерів з виробництва та 
експорту білих пластичних глин,  у 2019 році реалізувала 2,7 млн тон глини. Близько 86% 
глини VESCO було реалізовано на експортних ринках у 25 країнах світу. Компанія отримала 
3 769,9 млн грн доходу. Перерахування податків та зборів до бюджетів різних рівнів у 2019 
році склали понад 487,3 млн грн.  Новотроїцьке рудоуправління є одним з найбільших 
виробником вапняків в Україні з обсягом виробництва на рівні 4 млн тон на рік.  У 2019 
році НТРУ відвантажило 4,2 млн тон продукції та отримало 1 081 млн грн доходу. Понад 42 
млн грн підприємство витратило на закупівлю нової техніки для покращення умов праці і 
підвищення безпеки технологічних процесів. До місцевого та загальнодержавного 
бюджетів  перераховано 288,4 млн грн. Портфель управління побічними продуктами і 
відходами виробництва представлений компанією  Recycling Solutions, яка є комплексним 
оператором з керування вторинними ресурсами для вугільної, коксохімічної, металургійної 
та теплоенергетичної галузей України. За 2019 рік Recycling Solutions реалізувала понад 2,2 
млн тон техногенних відходів і 1,49 млн м3 побічних продуктів вітчизняних підприємств у 
22 країни світу, сприяючи впровадженню принципів циклічної економіки. Обсяги продажів 
техногенних відходів зросли на 22% у порівнянні з 2018 р. Компанія отримала 836 млн грн 
доходу, що на 27% більше за показник минулого року. Понад 179 млн грн інвестовано в 
«зелені» бізнес-проекти. Передусім, у будівництво в Кривому Розі комплексу з переробки 
побічного продукту металургії сульфату амонію. До державного бюджету реалізація 
промислових відходів і побічних продуктів принесла податків на суму 58,2 млн грн. 
Портфель промислових товарів й послуг представлений компанією INTECH, яка працює в 
галузі виробництва промислових товарів і послуг, залізничної логістики та пропонує 
комерційну експертизу бізнес-проектів у різних секторах промисловості. Компанія INTECH 
разом з активами під її управлінням у 2019 р. отримала 2 760 млн грн чистого доходу, що на 
39% більше за показник 2018 р. Компанія зафіксувала рекордні показники у кожній зі сфер 
своєї діяльності: обсяг постачання продукції для металургії сягнув 43,7 тис. тон, 
продемонструвавши зростання на 32%;  в логістиці зростання об’ємів перевезень склало 
38%, а власний парк вагонів збільшився до 200 одиниць; ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром»   
під управлінням INTECH встановило рекорд з виконання робіт за останні 8 років, що в 
кількісних показниках становить 49.5 млн м3 і на 17% перевищує результат 2018 року. 
«Вже три роки поспіль компанія UMG Investments працює за новою бізнес-моделлю. Ми 
сконцентрувались на оновлені і посиленні інвестиційної команди, розширенні нашої 
галузевої експертизи, пошуку нових проектів для інвестицій. У 2019 році портфельні 
компанії під управлінням UMG Investments отримали сукупний дохід у сумі 296 млн дол. 
США, продемонструвавши зростання на 17% у порівнянні з минулим роком. Разом ми 
сплатили до держбюджету понад 1 млрд. грн податків, – зазначив Андрій Горохов, 
Генеральний директор UMG Investments. – В цьому році ми готові повідомити про 
розширення портфелю проектів. Серед них – завершення будівництва в Кривому Розі 
комплексу з переробки побічного продукту металургії сульфату амонію та проект з 
утилізації шахтного метану на шахті «Степова» в місті Першотравенськ, який наразі 
проходить пілотну стадію. Місяць тому ми вже повідомили про укладання угоди з 
компанією Ефективні інвестиції – придбання міноритарного пакету акцій сучасного 
підприємства з виробництва високопротеїнових кормових добавок для 
сільськогосподарських і домашніх тварин Feednova. Як локальний інвестор, маємо чітке 
розуміння ринку та впевнені, що в Україні існують привабливі інвестпроекти та галузі, 
яким необхідні приватні кошти». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами UMG Investments 
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На гранітних кар’єрах ПАТ «Українська залізниця» нанесено  
збитки державі понад 850 млн грн 

11.06.2020 

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора керівнику однієї 
з центральних філій ПАТ «Українська залізниця» повідомлено про підозру у 
службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). 

За даними слідства, посадовець, будучи керівником підрозділу ПАТ «Українська 
залізниця», яким здійснювалося видобування корисних копалин, не забезпечив належне 
оформлення спеціальних дозволів на проведення вибухових робіт на гранітних кар’єрах. 
Внаслідок його службової недбалості упродовж 2017-2018 років незаконно проведено 9 
вибухів на території Житомирської області та видобуто понад 340 тис м куб гірничої маси, 
чим заподіяно збитки навколишньому природному середовищу на суму понад 850 млн грн. 
Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції 
України. 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 gp.gov.ua 

 

СБУ задокументувала на Житомирщині незаконний видобуток  
граніту на десятки мільйонів гривень 

24.06.2020 

Служба безпеки України задокументувала на Житомирщині 
незаконний видобуток граніту на понад 70 мільйонів гривень. Про це 
повідомляє прес-служба відомства. 

У ході досудового слідства оперативники спецслужби встановили, що організувала 
нелегальний видобуток група іноземців із однієї з країн Закавказзя, які впродовж декількох 
останніх років проживають у нашій державі. Наразі перевіряється законність їх 
перебування в Україні. Зловмисники за готівку скуповували незаконно видобутий 
гранітний камінь на кар’єрах у Коростишівському районі Житомирщини. За попередньою 
інформацією, серед постачальників незаконного граніту є підприємство державної форми 
власності. Його працівники здійснювали видобуток каменю на ділянці, на яку не було 
дозвільної документації. Технологічну обробку граніту здійснювали у легальних 
каменеобробних цехах, афілійованих із фігурантами справи. Для легалізації продукції та 
формування пакету митних документів для її подальшого вивезення за кордон 
організатори оформили на «своїх» брокерів декілька ФОП-ів. Вони займалися митним і 
логістичним супроводженням експорту граніту. За оперативною інформацією, за останні 
декілька років ділки реалізували продукції на більше ніж 85 мільйонів гривень, у той час як 
за документами – лише на 14 мільйонів. Під час обшуків на території каменедобувних 
підприємств і виробництв, в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів 
справи правоохоронці вилучили документальні матеріали із доказами проведення 
оборудки. Також на виїзді з одного із нелегальних кар’єрів затримано черговий незаконний 
вантаж із брилами граніту. Повний розмір збитків встановлюється у межах кримінального 
провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 

На Закарпатті викрито нелегальний видобуток гравію  
на понад 6,6 мільйонів гривень 

26.06.2020 

На Закарпатті СБУ викрила нелегальний видобуток гравію на понад 
6,6 мільйонів гривень. Про це повідомляє портал unn.com.ua з посиланням 
на пресслужбу СБУ. 

"Служба безпеки України викрила в Ужгородському районі незаконне видобування 
гравійно-піщаної суміші під виглядом створення штучного озера у водоохоронній зоні 
річки Уж. Тіньовий промисел міг призвести до негативного впливу на гідрологічний стан 
річної артерії", - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що за попередніми даними 
слідства, нелегальні роботи організував представник місцевої комерційної структури. 
Видобуток корисних копалин він здійснював без дозвільних документів на шести 
земельних ділянках загальною площею понад 10 гектарів. В подальшому фігурант 
реалізовував суміш комерсантам на території регіону. "Ініційована СБУ інженерно-
екологічна експертиза засвідчила факт видобутку 8 тисяч кубометрів копалин. 
Протиправна діяльність фігуранта завдала державі збитків на суму понад 6,6 мільйонів 
гривень", - зазначається в повідомленні. Також в ході слідчих дій правоохоронці виявили 
вантажівки та екскаваторну техніку, задіяні на нелегальних роботах. Вирішується питання 
щодо накладення арешту на майно, що належить фігуранту. Наразі організатору 
протиправної діяльності повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил 
охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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На Рівненщині виставили на аукціон дві ділянки  
для видобутку бурштину 

05.06.2020 

У Рівненській області Держгеонадра на торги виставили дві ділянки 
для можливого видобутку бурштину. Про це повідомляє пресслужба 
облдержадміністрації, пише ukrinform.ua 

Держгеонадра виставили на аукціон дві ділянки на Рівненщині для видобутку 
бурштину. Обидві ділянки до 10 га знаходяться в селі Олексіївка Сарненського району. Лоти 
виставлені на сайті «Прозоро». Стартова ціна першої ділянки - від 319.6 тис. грн, другої – від 
333.2 тис. грн». Аукціон має відбутися вже 17 липня 2020 р. Раніше органами обласної 
влади на Рівненщині було запропоновано Держпромнадрам України виставити на аукціон 
16 ділянок по Дубровицькому району. Процедура електронних торгів передбачена новим 
Законом України , ініційованим Президентом України Володимиром Зеленським. 
Спеціальний дозвіл на користування надрами надають на 5 років. Що стосується 
законодавства, яке прийнято наразі у цій сфері – є питання легального видобутку 
бурштину. Закон прийнятий – запроваджено проведення електронних аукціонів з продажу 
спеціальних дозволів на користування надрами на площі не більше 10 га. У аукціоні можуть 
взяти участь усі бажаючі. В тому числі, жителі тих територій, де знаходяться запаси 
бурштину. Цим законом ми посилюємо відповідальність за нелегальний видобуток 
бурштину. Торік Держгеонадра надали 124 спеціальні дозволи на користування надрами, з 
них 35 було продано на електронних торгах. Розмір надходжень до бюджетів у результаті 
продажу дозволів на електронних аукціонах сягнув майже 504 млн грн. Загальна 
запланована сума надходжень на 2020 рік - 750 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

https://biz.censor.net.ua/news/3204110/gruppa_treyid_kommoditi_prodala_sobstvennuyu_set_azs
https://www.umginvestments.com/ua/v-2019-godu-rynochnaya-stoimost-aktivov-pod-upravleniem-umg-investments-prevysila-500-mln-doll-ssha/
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=274753
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В Україні цьогоріч виробництво сталі  
зменшилося майже на 11% 

03.06.2020 

За січень-травень 2020 р. виробництво сталі в Україні скоротилося на 
10,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р., до 8,28 млн тонн. Про це 
повідомляє об’єднання підприємств «Укрметалургпром». 

«За 5 місяців 2020 року вироблено: чавуну 8,15 млн т (93,4% відносно аналогічного 
періоду 2019 року), сталі 8,28 млн т (89,3%), прокату 7,40 млн т (93,4%)», - йдеться у 
повідомленні. У травні 2020 року, за попередніми даними ОП «Укрметалургпром», в Україні 
було вироблено 1,66 млн тонн чавуну (на 9,9% менше, ніж у квітні 2019 року), 1,62 млн 
тонн сталі (на 11,1% менше), 1,43 млн тонн металопрокату (на 17,9% менше). Відзначимо, 
згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за 2019 рік в Україні було вироблено 20,06 млн 
тонн чавуну (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік); 20,85 млн тонн сталі (на 1,2% менше); 18,20 
млн тонн прокату (на 0,9% менше). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
ГК "Метінвест" зберегла 42-ге місце серед світових  

виробників сталі у 2019 р. - Worldsteel 
08.06.2020 

Метінвест, найбільший український гірничо-металургійний холдинг, 
за підсумками 2019 року зберегла 42-ге місце у списку найбільших світових 
виробників сталі з обсягом 9,58 млн тонн. 

В 2018 році "Метінвест" також був на 42-му місці з обсягом 9,37 млн тонн сталі, це 
саме, 42-ге місце, було у 2017 році з обсягом 9,59 млн тонн. У 2016 році з обсягом 10,34 млн 
тонн сталі "Метінвест" був на 37-му місці, у 2015 році (9,65 млн тонн) - на 40-му місці, у 2014 
році (11,18 млн тонн) - на 33-му місці. Згідно з оприлюдненим Всесвітньою асоціацією 
виробників сталі (World Steel Association, Worldsteel) щорічним збірником світових 
виробників сталі, найбільшою сталеливарною компанією за підсумками минулого року 
залишилася ArcelorMittal із об'ємом виробництва 97,31 млн тонн (у 2018 році - 96,42 млн 
тонн). Потім йдуть China Baowu Group - 95,47 млн тонн (67,43 млн тонн), Nippon Steel із 
51,68 млн тонн (49,22 млн тонн), HBIS Group із 46,56 млн тонн (46,8 млн тонн) і POSCO 43,12 
млн тонн (42,86 млн тонн). У списку з 50 найбільших світових виробників сталі за 
підсумками 2019 року, як і за підсумками 2018, 2017, 2016, 2015 і 2014 рр., крім 
"Метінвесту", українських компаній немає. Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" 
(ІСД), яка перебувала за підсумками 2013 року на 44-му місці з обсягом виробництва 7,9 
млн тонн, за підсумками 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 і 2019 рр. випала зі списку лідерів. 
Серед російських компаній НЛМК посідає 21-ше місце з обсягом 15,61 млн тонн (за 
підсумками 2018 року - 17 місце із 17,39 млн тонн), Evraz group - 28-ме місце із 13,81 млн 
тонн (30-те місце із 13,02 млн тонн), Магнітогорський МК - 32-ге із 12,46 млн тонн (31-ше із 
12,66 млн тонн), "Северсталь" - 37-ме місце із 11,85 млн тонн (34-те місце із 12,04 млн тонн).  

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Ахметов и Новинский хотят оставить “Укрэксимбанк”  
без 1,5 млрд грн 

11.06.2020 

Структуры олигархов судятся, чтобы не возвращать 
государственному “Укрэксимбанку” долги  купленной ранее у Виктора 
Нусенкиса группы “Донецксталь”. Об этом пишет oligarh.media 

В конце мая стало известно о том, что Шахтоуправление “Покровское” подало в ВСУ 
кассацию на апрельское постановление апелляционного суда, который пока не дал 
аннулировать его поручительство по ряду кредитов, выданных предприятиям группы 
“Донецксталь”. Иски ШУ стали “ответками” по искам банка, который еще в ноябре 2019 
года потребовал в суде погасить задолженность по договорам поручительства №151113Р7 
и №151113Р6 и кредитным договорам №151113К3 от 2013 г. в размере  $27 млн и 59 млн 
грн. В судах параллельно идут аналогичные процессы, в которых предприятия группы 
“Донецксталь” пытаются аннулировать свои поручительства за ШУ, при этом не оспаривая 
собственные кредитные обязательства. Чтобы понять суть этих процессов, следует учесть, 
что предприятия группы “Донецксталь” взяли десятки кредитов в “Укрэксимбанке и 
подписали поручительства за друг друга и должны теперь банку порядка 1,5 млрд грн. Как 
известно, в группу входили: “Донецксталь-металлургический завод” – главный актив, 
оставшийся однако на неподконтрольной территории, а также его филиал – 
обогатительная фабрика “Свято-Варваринская” – одна из крупнейших и наиболее 
современных в Европе. Она обогащает уголь другого ключевого актива – Шахтоуправления 
“Покровское”  – крупнейшего в Украине предприятия по добыче коксующихся углей, 
которые используются в металлургии, которое добыло в минувшем году около 5 млн тонн 
угля марки “К”. Конечный продукт отправляют на коксохимические предприятия группы 
“Метинвест”, что делало поглощение этих активов Ринатом Ахметовым и Вадимом 
Новинским делом времени. В 2018-2019 гг. активы группы “Донецксталь” сменили 
владельца. Они были неофициально куплены холдингом Ахметова и Новинского в 2018 
году. Группа приобрела 25% акций в предприятиях, тогда как остальные были 
приобретены близкими к ней кипрскими и виргинскими компаниями  Misandyco Holdings 
LTD, Mastino Trading LTD, Altana Ltd и Treimur Investments Ltd. Их бенефициары официально 
неизвестны, но считалось, что это весьма дружественные Ринату Леонидовичу структуры. 
Такой формат сделки позволил с одной стороны “постфактум” летом в 2019 года 
обратиться в АМКУ за разрешением на концентрацию, а заодно – не включать в 
консолидированную отчетность “Метинвеста” балансы новых активов, которые могли ее 
существенно испортить. Экс-владелец группы “Донецксталь” – православный бизнесмен из 
Донецка, живущий в России, Виктор Нусенкис, помимо “Укрэксимбанка”, набрал кредитов 
под 1 млрд долларов – в основном в “дочках” росбанков. Они уже уладили с новым 
владельцем разногласия. Так, в 2018 г. “ФК “Приоритет” Сергея Кия – бывшего помощника 
президента ФК “Шахтер” Рината Ахметова – через финпосредников с дисконтом более 90% 
выкупила долги главных кредиторов – российского “ВТБ” и “Сбербанка” России. В ситуации 
с “Укрэксимбанком” каждое предприятие группы брало кредиты и поручалось за других. С 
учетом того, что “Донецксталь-металлургический завод” находится на неподконтрольной 
украинским властям и “Метинвесту” территории в рамках глобальной сделки он шел “по 
цене металлолома” (или ради филиала – обогатительной фабрики в Покровске). Выполнять 
за него обязательства у новых владельцев очевидно желания не возникло. Также как и ШУ 
“Покровское” не хочет выполнять обязательства за СПБ “Энерго” (еще одно юрлицо группы 
“Донецксталь”), которое в 2018 году пустилось в процедуру банкротства, в рамках которой 
“Укрэксимбанк” заявил требования на сотни миллионов. 

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

 

 
 

ТКК "Интерпайп" увеличил уплату налогов и сборов в  
бюджеты всех уровней и фонды на 3% 

17.06.2020 

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная 
компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-марте текущего года увеличила уплату 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 803 млн грн.  

Как сообщила компании в Facebook, объем отчислений в государственный бюджет 
составил 547 млн грн, в местные бюджеты – 147 млн грн, еще 109 млн грн перечислено в 
качестве ЕСВ. "Украинская промышленная компания "Интерпайп" и ее активы вносят 
значительный вклад в наполнение государственной казны. В прошлом году мы обновили 
рекорд по уплате налогов и сборов, но на этом не останавливаемся: по итогам первого 
квартала 2020 года перечислено 803 млн грн в бюджеты разных уровней. Кроме того, 
учитывая возросшую нагрузку на региональные бюджеты в связи с коронавирусом, 
"Интерпайп" отказался от "налоговых каникул", предоставленных Верховной Радой, и 
направил 17 млн грн на антикризисную программу по борьбе с COVID-19 в Днепре и 
Днепропетровской области", - констатируется в информации группы. Как сообщалось, 
"Интерпайп" в 2019 году увеличил уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды на 50% по сравнению с 2018 годом - до 3,25 млрд грн. При этом 
объем отчислений в госбюджет составил около 2,167 млрд грн (рост на 62%), в местные 
бюджеты – около 625 млн грн (+38%). Еще около 462 млн грн (+21%) было перечислено в 
качестве ЕСВ. Директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов отмечал, 
что каждая тонна произведенной продукции в 2019 году принесла бюджету Украины 3,805 
тыс. грн. "Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных 
труб и ж/д колес. Продукция 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 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 
202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. 
В компании работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году она перечислила в бюджеты всех 
уровней 2,17 млрд грн. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп 
Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", 
"Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный 
комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником 
Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Moody's підвищило кредитний рейтинг  

Метінвесту до рівня B2 
18.06.2020 

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило корпоративний 
рейтинг Metinvest B.V., материнської компанії міжнародної вертикально 
інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або 
«Групи»), з рівня В3 до B2, прогноз «стабільний». 

В агентстві уточнюють, що підвищення рейтингу Метінвесту відбулося слідом за 
покращенням суверенного рейтингу України до рівня В3 з Саа1, унаслідок чого країнова 
стеля підвищилася до рівня В2 з В3. Стабільний прогноз за рейтингом Метінвесту 
відповідає стабільному прогнозу суверенного рейтингу України і відображає очікування 
Moody's, що Група збереже сильні операційні та фінансові показники для свого рівня 
рейтингу та підтримуватиме хорошу ліквідність. Під час своєї оцінки агентство прийняло 
до уваги зусилля Групи щодо зниження впливу на довкілля та впровадження більш 
ефективних енергоощадних технологій, щоб відповідати найкращим світовим стандартам у 
цій галузі. Торік на природоохоронні проєкти Метінвест спрямував близько 384 млн 
доларів, що на 46% перевищує такі витрати в 2018 році. «Як вертикально інтегрована 
компанія Метінвест бере на себе відповідальність за весь виробничий ланцюжок і 
продовжує покращувати екологічний вплив своїх сегментів», - вважають в Moody's. Також 
агентство відзначило зниження ризиків корпоративного управління завдяки тому, що 
Метінвест демонструє хороший рівень розкриття інформації, в тому числі регулярно 
публікує консолідовану фінансову звітність та квартальні операційні результати. 
Відзначимо, агентство Sustainalytics уперше оцінило ефективність роботи Групи 
Метінвест за критеріями ESG, використовуючи методологію оцінки ризиків ESG.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Metinvest 

 

ГК "Метинвест" еще не решился на покупку  
комбината ИСД в Польше 

18.06.2020 

Группа "Метинвест" еще не приняла окончательного решения по 
вопросу участия в тендере по продаже целостного имущественного 
комплекса компании ISD Huta Czestochowa (Ченстохова, Польша), сообщил 
генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков. 

"Ранее мы выражали интерес к участию в конкурсе по Huta Czestochowa. Но в 
предыдущем тендере компания не участвовала, так как на тот момент не получила 
разрешение от антимонопольных ведомств Польши", - пояснил он и добавил, что в 
настоящее время окончательного решения об участии в новом конкурсе еще нет. Как 
сообщалось, районный суд польского города Честохова 4 сентября 2019 года объявил 
банкротом металлургический комбинат Huta Stali Czestochowa (Польша), мажоритарным 
собственником которого являлась компания ISD Polska, структура корпорации 
"Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Временный судебный контролер Мечислав 
Радецкий был назначен управляющим. Объявленный в апреле текущего года тендер с 
начальной ценой предприятия 250 млн злотых был признан несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок. После этого конкурсный управляющий находящегося в процессе 
банкротства ISD Huta Czestochowa объявил о проведении 28 июля-2020 нового конкурса по 
продаже предприятия - он состоится в соответствии с решением судьи от 5 июня. 
Предметом тендера является продажа предприятия с оценкой активов по состоянию на 3 
сентября 2019 года. При этом стартовая цена определена в 220 млн злотых. Ранее 
председатель правления ISD Polska Константин Литвинов сообщил агентству "Интерфакс-
Украина", что рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый и 
перспективный вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического 
комбината Huta Stali Czestochowa: "Они давно интересовались предприятием, были у нас, 
проводили дью-дилижанс, поэтому имеют полное представление о ситуации". По его 
мнению, для "Метинвеста" приобретение польского меткомбината является логичным 
продолжением цепочки по выпуску металлургической продукции, которая может 
реализовываться на европейском рынке. В свою очередь в начале 2020 года "Метинвест" 
запросил у АМКУ разрешение на покупку целостного имущественного комплекса ISD Huta 
Czestochowa, однако АМКУ заявил, что не видит необходимости "Метинвесту" спрашивать 
разрешения на приобретение Huta Czestochowa. Напомним, ИСД подписала договор купли-
продажи меткомбината Huta Stali Czestochowa в начале июля 2005 года. Проектная 
мощность листопрокатного производства – около 1 млн тонн в год. Основными 
потребителями ранее являлись польские судоверфи. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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СевГОК направил около 270 млн грн на  
модернизацию производства 

15.06.2020 

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК) направил около 
270 млн грн на модернизацию двух обжиговых машин – ЛУРГИ 278 А и ОК 
306. Об этом сообщает пресс-служба группы «Метинвест». 

«Реализация масштабного проекта позволит нам удовлетворять запросы 
украинских металлургов и прочно удерживать позиции на внешних рынках 
металлургического сырья. Проекты по обновлению оборудования улучшат экологическую 
ситуацию, условия труда, повысят уровень безопасности на рабочих местах», – сообщил 
Андрей Скачков, гендиректор СевГОКа. Реконструкция обжиговых машин в цехах 
производства окатышей проводится уже третий год. Ремонт включает в себя замену 
оборудования участков шихтоподготовки, окомкования и грохочения, а также установку 
систем видеоконтроля за работой оборудования. Благодаря этому работа 
перерабатывающего комплекса станет более эффективной. На данный момент 
разрабатывается ПО для автоматической регулировки влаги в шихте и скорости вращения 
чашевых окомкователей. В результате проделанных работ комбинат сможет получить 
максимальные объемы окатышей необходимых размеров – от 10 до 14 мм. СевГОК 
планирует завершить модернизацию цеха производства окатышей №1 до конца года. 
Напомним, что СевГОК ранее в рамках инвестиционной программы на 2020 год решил 
направить 3,1 млрд грн в модернизацию и капитальные ремонты оборудования, а также 
строительство стратегических объектов. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 
КЖРК увеличил выпуск товарной железной руды  

подземной добычи до 1,7 млн тонн 
16.06.2020 

КЖРК в январе-мае текущего года, по оперативным данным, 
увеличил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 0,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,756 млн тонн.  

Как сообщил представитель предприятия, в мае КЖРК добыл 367 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 

 
Суд снова арестовал акции Полтавского ГОКа  

по делу Жеваго 
19.06.2020 

Суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining 
(Полтавский ГОК), сообщает швейцарская железорудная компания со штаб-
квартирой в Украине Ferrexpo. Об этом сообщает БизнесЦензор. 

"Ferrexpo была проинформирована о том, что районный суд Киева наложил новое 
ограничение на 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG 
Switzerland, единственного акционера FPM. Ferrexpo AG опротестует это решение суда в 
ближайшее время", - сообщает компания. Новое судебное постановление аналогично 
судебному постановлению, объявленному группой 31 января 2020 года, которое 
впоследствии было отменено Апелляционным судом Киева 2 июня 2020 года. "Группа 
считает, что это ограничение связано с текущими в Украине вопросами, касающимися 
Константина Жеваго и одного из предприятий, которым он владел до 2015 года. 
Деятельность Ferrexpo остается неизменной, поскольку замораживание акций не влияет на 
владение акциями, но запрещает их передачу. Кроме того, Ferrexpo AG не намерена и 
никогда не собиралась передавать свою долю в FPM", - сообщает компания. Как сообщал 
БизнесЦензор, 31 января 2020 года Ferrexpo сообщила, что украинский суд установил 
ограничение в 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG 
Switzerland, единственного акционера FPM. 2 июня Апелляционный суд Киева  снял арест с 
50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК). Украинский суд разрешил 
арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в 
растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный 
розыск. Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к 
хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем 
на сумму 2,5 млрд грн. Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и 
отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, 
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). В 2015 году Жеваго, который на тот момент был 
владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор 
поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров. В 
декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности 
в судебном порядке. Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального 
директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является. Как сообщалось, 
в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум 
топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд 
грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат. В конце 
сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу 
Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба 
заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в 
межгосударственный розыск. В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, 
что он сейчас находится на лечении за границей. … 

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

 
Канадская компания Black Iron зайдет в Украину  

с миллиардными инвестициями 
22.06.2020 

Канадская горнорудная компания компания Black Iron построит в 
Украине горно-обогатительный комбинат и инвестирует в страну более $1,1 
млрд. Об этом президент Владимир Зеленский. 

По его словам, компания хотела зайти в Украину 10 лет и теперь этот вопрос "почти 
решен". "Я сам из Кривого Рога и это инвестиция в мой родной город. Эта проблема 
"зависла" на 10 лет, но это такой большой инвестор. Размер инвестиции – $1,1 млрд. Они не 
могли зайти в Украину, но сейчас мы этот вопрос почти решили", – говорит он. 
"Минобороны сотрудничает с нашим Минэкономики, уже нашли место для строительства 
горно-обогатительного комбината. Это будет большое сотрудничество, ведь это свыше 
миллиарда инвестиций в Украину", – добавил Зеленский. 

Читать полностью >>> 
По материалам focus.ua 
 

 

 
 
 

Запорожский железорудный комбинат получил чистую  
прибыль в размере 1,3 млрд грн 

25.06.2020 

ЗЖРК по итогам работы в 2019 г. получило чистую прибыль в размере 
1 млрд 352,919 млн грн против скорректированного убытка 300,834 млн грн 
в 2018 году. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно объявлению компании о проведении 28 июля годового собрания 
акционеров, ее нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 4 млрд 
780,639 млн грн. Комбинат в 2019 году сократил текущие обязательства на 29,2% - до 1 
млрд 343,375 млн грн, долгосрочные – на 6%, до 876,082 млн грн. Дебиторская 
задолженность возросла на 62,5% - до 1 млрд 634,950 млн грн. Активы предприятия в 
прошлом году возросли на 10,8% - до 8 млрд 255,386 млн грн, основные средства – на 5%, 
до 4 млрд 524,987 млн грн. Акционеры на собрании намерены полученную в 2019 году 
чистую прибыль оставить нераспределенной. На собрании акционерам предлагается 
утвердить договор с ООО "Корум Шахтспецстрой" на строительство нового объекта в 
Южном вентиляционном стволе №2 общей стоимостью до 2,2 млрд грн. Запорожский 
железорудный комбинат в январе-мае текущего года снизил добычу железной руды на 2,4% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млн 867,7 тыс. тонн (в январе-
мае-2019 – 1 млн 913,8 тыс. тонн) с содержанием железа в руде 60,86%. Как сообщили в 
компании, за пять месяцев текущего года метпредприятиям отгружено 1 млн 866,2 тыс. 
тонн железорудного сырья. В мае добыто 360,5 тыс. тонн руды с содержанием железа 
60,85%, отгружено 398,4 тыс. тонн ЖРС. Как сообщалось, ЗЖРК в 2019 году нарастил 
добычу железной руды на 0,3% по сравнению с 2018 годом - 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. Предприятие с иностранными инвестициями в форме ЧАО 
"Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК)  разрабатывает Южно-Билозерское и 
Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную железную руду. По 
данным НДУ на первый квартал 2020 года, его основными акционерами являются 
словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1698%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, 
чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. Уставный капитал ЧАО "КЖРК" составляет 112,236 
млн грн, номинал акции – 1 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 

Ferrexpo скорегувала рівень сплати податків і зборів  
за 2019 р у бік зниження на 6% 

29.06.2020 

Британська Ferrexpo plc скоригувала рівень сплати податків і зборів в 
2019 році на 5,8%, до $ 107,616 млн у порівнянні з раніше оприлюдненими 
даними в звіті в розмірі $ 114,236 млн. 

Згідно з оголошенням Ferrexpo plc на Лондонській біржі в понеділок, із загальної 
оновленої суми сплачених в 2019 році компанією в Україні податків і зборів в розмірі $ 
107,616 млн сума податків склала $ 82,176 млн (раніше в звіті зазначалася сума $ 83,730 
млн) і сума зборів (зокрема, рентна плата) $ 25,440 млн (раніше - $ 30,506 млн). Також, до 
держбюджету було сплачено $ 68,389 млн податків і $ 17,808 млн зборів, до обласного 
бюджету - $ 9,207 млн і $ 6,360 млн відповідно, до місцевого бюджету - $ 4,580 млн і $ 1,272 
млн відповідно. Згідно з даними на біржі, акції компанії продовжують падати. Зниження 
вартості акцій почалося 18 червня поточного року, а основний обвал стався 19 червня, коли 
було поширено повідомлення на біржі про замороження Печерським районним судом 
Києва 50,3% акцій Полтавського ГЗК, що належать гірничорудній компанії бізнесмена 
Костянтина Жеваго Ferrexpo AG, єдиному акціонеру ПГЗК. У понеділок зниження акцій 
Ferrexpo триває - станом на 15 годин 12 хвилин за Лондоном (17.12 за Києвом) 29 червня 
вартість акцій упала ще на 2,15%. Відзначимо, Ferrexpo за підсумками 2019 р. одержала $ 
403,293 млн чистого прибутку (понад 11 млрд грн), що на 20,3% вище показника 2018 року 
($ 335,22 млн). Ferrexpo в 2019 році скоротила сумарне виробництво окатишів на 0,8% у 
порівнянні з 2018 р. - до 10 млн 518,95 тис. тонн. У січні-травні 2020 р. компанія наростила 
сумарне виробництво окатишів на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. - до 
4,738 млн т., випуск концентрату зріс на 7,7%, до 5,887 млн т. Також у травні вироблено 946 
тис. тонн окатишів, 1,165 млн т концентрату. Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія 
з активами в Україні. На Лондонській фондовій біржі (LSE) обертаються акції британської 
Ferrеxpo plc, яка володіє 100% акцій швейцарської Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 
100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. 

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

 
 

Фонд госимущества выставит на Prozorro продление аренды  
государственного рудника Ахметова 

30.06.2020 

ФГИ объявил о проведении аукциона на продление договора аренды 
имущественного комплекса ГНПП "Укрмеханобр" в Кривом Роге, 
специализирующемся на открытой добыче руд черных металлов. 

Соответствующий приказ ФГИ был подписан 23 июня, передает БизнесЦензор со 
ссылкой на пресс-службу ведомства. "По результатам торгов в электронной торговой 
системе "Prozorro.Продажи" договор аренды этого объекта может быть продлен с 
действующим арендатором или будет заключен с новым арендатором", – отмечается в 
сообщении. Напомним, сейчас арендатором единого целостного имущественного 
комплекса ГНПП "Укрмеханобр" является "Мариупольский металлургический комбинат 
имени Ильича" (ММК) из группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. 
Договор аренды с ним был заключен в 2005 году сроком на 15 лет, который истекает в 
июле 2020 года. Плата за аренду по данному договору составляет около 12 млн грн 
ежегодно. Фонд государственного имущества подчеркивает, что продление договора 
аренды государственного имущества через электронный аукцион пройдет впервые в 
истории. Как сообщалось, летом 2016 года Минэкономразвития неоднократно заявляло, 
что не намерено продлевать договор аренды имущественного комплекса "Укрмеханобр" с 
ММК им. Ильича, при этом не исключало его аренду или приватизацию в будущем. В 
"Метинвесте" в свою очередь называли такое решение "попыткой рейдерского захвата". 
ММК им. Ильича также обратился в суд с просьбой признать право предприятия на 
продление аренды до 2027 года. "Укрмеханбор" обеспечивает 90% потребности доменного 
цеха ММК им. Ильича и 40-50% потребности его аглофабрики в руде. При этом арендная 
плата за использование государственного ГОКа за 11 лет составила 36 млн грн. ММК 
специализируется на производстве листового проката, железорудного агломерата, 
передельного чугуна, литых и катаных слябов, бесшовных и сварных труб и газовых 
баллонов. Предприятие входит в группу "Метинвест".  

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Комбинат «Запорожкокс» в мае увеличил  
производство кокса на 6,7% 

02.06.2020 

Комбинат «Запорожкокс» в мае 2020 г. увеличил производство 
доменного кокса на 6,7% по сравнению с соответствующим месяцем 
прошлого года – до 75,6 тыс. т. Об этом говорится в сообщении предприятия. 

В январе-мае 2020 года «Запорожкокс» произвел 364 тыс. т доменного кокса. Это на 
2,8% больше, чем за соответствующий период 2019-го. По итогам 2019 года комбинат 
нарастил производство доменного кокса на 0,3% по сравнению с предыдущим годом – до 
827,5 тыс. т. Отметим, ПАО «Запорожкокс» инвестировало 90 млн грн в плановый 
капитальный ремонт коксовой батареи №6. «Несмотря на кризис в мировой 
металлургической отрасли, реконструкция мощностей коксового цеха продолжается. 
Ремонт коксовых печей является необходимым условием для обеспечения стабильной и 
эффективной работы всего предприятия», – отметил Александр Третьяков, генеральный 
директор «Запорожкокса». Основная цель ремонта – восстановление ресурса и проектных 
характеристик оборудования, улучшение качества продукции, а также снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. В частности, «Запорожкокс» планирует 
выполнить перекладку 25 отопительных простенков, заменить армирующие устройства 
кладки, а также провести ремонт газоотводящего и газоподводящего оборудования. Также 
на комбинате ведутся работы по перекладке отопительных простенков на коксовой 
батарее №2. На реализацию этого проекта предприятие направит около 50 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 

Авдіївський КХЗ інвестує понад 10 млн грн  
в модернізацію градирні 

09.06.2020 

ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» інвестує понад 10 млн грн у 
будівництво сучасної градирні. Про це повідомляє видання avdeevka.city, 
передає служба новин порталу gmk.center 

«Зараз ми займаємося відновленням повноцінної роботи підприємства, проводимо 
масштабні ремонти, модернізуємо виробничі потужності. Це дасть змогу вдосконалити 
робочі процеси, покращити умови праці. У планах цього року – відновлення коксових 
батарей, ремонт об’єктів хімічного виробництва, оновлення авто- і залізничного парків», – 
уточнив Віталій Литовка, генеральний директор Авдіївського КХЗ. Нову градирню 
турецької компанії Cenk побудують у цеху водопостачання. Вона замінить градирню №10, 
виведену з експлуатації через пошкодження під час обстрілів у 2015 році. Устаткування 
буде змонтовано з урахуванням міжнародних екологічних стандартів, щоб знизити вплив 
виробничих процесів на довкілля і покращити якість роботи оборотного циклу 
водопостачання за рахунок конструкції нової водорозподільної системи. Конструкція 
нового обладнання мінімізує потребу в підживленні свіжою водою. Градирня дасть змогу 
покращити очищення коксового газу і зменшити викиди в атмосферу. Пристрій споживає в 
два рази менше електроенергії. Це дасть можливість економити 80 тис. грн на місяць. Вона 
виконана з полімерного пластику, стійкого до корозії та ультрафіолету, а також 
довговічного в експлуатації. Градирня охолоджуватиме технічну воду для потреб хімічного 
виробництва. Загалом у 2020 році «Метінвест» має намір інвестувати близько 800 млн грн у 
модернізацію та капітальний ремонт потужностей АКХЗ. У квітні підприємство вже ввело в 
експлуатацію 25 коксових печей після планових ремонтів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 
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АО "Интерпайп Днепропетровский Втормет" завершил  
капитальный ремонт крана на эстакаде №1 

11.06.2020 

АО "Интерпайп Днепропетровский Втормет" (Днепр), входящее в 
трубно-колесную компанию (ТКК) "Интерпайп", завершило капитальный 
ремонт крана на эстакаде №1, направив на эти цели 1,92 млн грн.  

Как сообщается в информации компании в Facebook в четверг, с помощью крана 
выгружают металлолом из транспортных средств. При этом уточняется, что от старого 
крана осталась только основная несущая конструкция и захватный грейферный механизм. 
Во время ремонта механическую часть полностью заменили. Кабину оборудовали климат-
контролем и остеклили по всей окружности, тем самым увеличив обзор для оператора. В 
итоге предприятие получило полностью современное оборудование, а условия работы 
сотрудников стали более комфортными. Как сообщалось, в мае 2020 года на "Интерпайп 
Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) завершили замену 
двух кранов. В новое крановое оборудование инвестировано 2,4 млн грн. Один кран был 
заменен на участке финишной механической обработки колес КПЦ, второй - на участке по 
производству колесных пар РМЦ. Тогда пояснялось, что в связи с ремонтами устаревшего 
кранового оборудования участились внеплановые простои на обоих участках. Это стало 
критичным для дивизиона железнодорожной продукции. Новые краны произведены в 
Украине компанией "Универсал Кран Сервис" из Александрии. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

«Укрзалізниця» продала 4 из 11 лотов  
лома на 35,7 млн грн 

19.06.2020 

В пятницу, 19 июня, состоялись первые торги из серии июньских 
аукционов, на которые «Укрзалізниця» выставила металлолом. Из 11 
аукционов успешно завершились только четыре.  

Покупатели приобрели 8,9 тыс. т лома за 35,7 млн грн. Еще семь признаны 
несостоявшимися. Покупателями лотов стали: «Днепросталь» (2 лота) – 4344,3 т за 17,1 млн 
грн; «Метинвест-Ресурс» (1 лот) – 3354,8 т за 13,2 млн грн; «Запорожметлом» (1 лот) – 
1214,9 т за 5,34 млн грн. Семь лотов общим объемом 3,84 тыс. т со стартовой ценой в 12,4 
млн грн своих покупателей не нашли. В общей сложности на торги 19-23 июня выставлены 
38 лотов металлолома общим объемом 78,85 тыс. т на 274,9 млн грн. «Укрзалізниця» 
намерена в июле выставить на торги через ProZorro еще 20 тыс. т металлолома. Отметим, 
ранее УЗ подтвердила прогноз продажи металлолома в 2020 году на уровне 276 тыс. т. В 
2019 году УЗ продала на торгах в системе ProZorro 97,2 тыс. т металлолома на 597,2 млн 
грн. Об этом заявил Артур Резник, директор по правовым вопросам и имущественной 
политике «Укрзалізниці». Ориентировочная сумма продаж при наличии положительной 
рыночной конъюнктуры ? 1,1 млрд грн. УЗ также планирует в 2020 году продать на лом 38 
тыс. единиц оборудования, среди которых:  машины и оборудование; устройства 
сигнализации, связи и электроснабжения; автотранспорт; контейнеры; вычислительная 
техника. Если оборудование не удастся продать на торгах, то его спишут, сообщил 
представитель УЗ. Напомним, что первоначально «Укрзалізниця» заявила о намерении 
продать в течение 2020 года 276 тыс. т лома. … 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center  
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Непродумані дії Державної митної служби призводять до складнощів  
при забезпеченні підприємства сировиною 

14.05.2020 

Побузький феронікелевий комбінат (Кіровоградська область) 
опинився під загрозою зупинки через нововведення Державної митної 
служби. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Листом від 24.04.2020 № 08-1/18-02/7/4018 Державна митна служба внесла зміни 
до відповідних алгоритмів форматно-логічного контролю митних декларацій в ЄАІС та 
АСМО «Інспектор». Зокрема, залежно від напрямку переміщення вантажів, із таблиці з 
винятковими комбінаціями кодів митних режимів та літерними кодами типів митних 
декларацій виключено тип ТД «ІМ51РР». Згідно вказаному типу в митній декларації, ТОВ « 
Побузький феронікелевий комбінат» було спроможним декларувати сировину, що 
отримується, в портах Чорноморськ і Південний, а також виконувати зобов’язання за 
зовнішньоекономічним контрактом на переробку нікелевої руди. Термін дії декларації 
ІМ51РР становив 180 календарних днів, що, з урахуванням значних обсягів руди, дозволяло 
підприємству своєчасно здійснювати перевалку руди в портах і перевезення вантажу до 
станції Нікель-Побузький у складних економічних та логістичних умовах. Анулювання 
даного типу декларацій змушує комбінат використовувати декларацію типу МД ІМ40ЕЕ 
(термін дії – 30 календарних днів), що фактично призведе до неможливості забезпечення 
підприємства сировиною. На комбінаті звертають увагу на той факт, що обсяги сировини, 
що поставляється на ПФК, становлять близько 11-20 тис. вагонів на рік, в той час як 
можливості станції Нікель-Побузький із прийому залізничного транспорту складають 75-80 
вагонів на добу. Крім цього, часто несвоєчасне забезпечення потреби в вагонах і 
завантаженість портової інфраструктури, на думку комбінату, роблять неможливим 
своєчасне забезпечення підприємства сировиною; а це може привести до можливої зупинки 
комбінату, яке є не тільки містоутворюючим підприємством смт Побузьке (Кіровоградська 
обл.), але й найбільшим платником податків у регіоні. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПФК 

 
Верховний суд Украъни визнав борг Приватбанку перед  

Нікопольським завод феросплавів 
09.06.2020 

Верховний Суд за клопотанням АТ "НЗФ" закрив провадження 
відкрите на підставі касаційної скарги Приватбанку щодо рішення про 
виплату банком 22 млн. грн. боргу на користь заводу. 

Верховний Суд констатував, що вже виносив рішення щодо подібних правовідносин 
у рамках іншої справи - теж за участю НБУ і Приватбанку. Нагадуємо, згідно з судовими 
матеріалами, "Нікопольський завод феросплавів" передавав у заставу для НБУ рухоме 
майно (тепловози, напіввагони) вартістю 40 млн грн. Відповідне обтяження було знято 
після виплати поручителем для кредитора 21,85 млн грн, як це було передбачено мировою 
угодою (затвердженої ухвалою Госпсуду Дніпропетровської області від 28.08.2019 у справі 
№904/2382/18). Раніше НБУ заявляв, що ініціатором мирової угоди був "Нікопольський 
завод феросплавів", і вона передбачала можливість погашення суми зобов’язань упродовж 
12 місяців рівними частинами без комісії. При цьому 06.09.2019 завод достроково погасив 
всю цю заборгованість. 31.10.2019 Госпсуд Дніпропетровської області затвердив ще одну 
мирову угоду між Нацбанком і АТ "Нікопольський завод феросплавів" як майновим 
поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку. У кінці січня 2020 року 
Приватбанк - на фоні мітингів під своїм головним офісом працівників Нікопольского заводу 
феросплавів - повідомив, що виплатив підприємству 21,8 млн грн, виконавши рішення 
Госпсуду м. Києва від 17.12.2019. У березні НБУ та Приватбанк програли апеляцію на 
рішення господарського суду Києва, який стягнув із ПриватБанку 21,85 мільйона гривень 
на користь "Нікопольського заводу феросплавів". 

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

 
Украина в январе-мае сократила выпуск  

ферросплавов на 21,4% 
16.06.2020 

Ферросплавные предприятия Украины в январе-мае сократили 
выпуск продукции на 21,4% по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года – до 340,3 тыс. т.  

За пять месяцев Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ, ЗЗФ) 
сократили выпуск силикомарганца на 27,6% по сравнению с январем-маем 2019 года – до 
253,6 тыс. т. НЗФ, ЗЗФ и Краматорский ферросплавный завод (КФЗ) увеличили 
производство ферромарганца на 76,8% по сравнению с январем-маем прошлого года – до 
62,4 тыс. т. КФЗ за пять месяцев произвел 27,7 тыс. т. Данные об объемах производства за 
январь-май 2019 года отсутствуют. Производство ферросилиция снизилось по сравнению с 
январем-маем 2019 года на 34,2%, до 23,49 тыс. т, металлического марганца – на 72,5%, до 
0,87 тыс. т. Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, МГОК) за 
пять месяцев нарастили выпуск марганцевого концентрата на 18% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года – до 655,4 тыс. т. По итогам 2019 года 
ферросплавные предприятия Украины нарастили производство ферросплавов на 0,4% по 
сравнению с 2018 годом – до 1,018 млн т. Выпуск ферросиликомарганца сократился на 6,4% 
– до 804,7 тыс. т, а ферросилиция – на 17,1%, до 62,56 тыс. т. Производство ферромарганца 
выросло почти в 2 раза – до 151,1 тыс. т. Производство марганцевого сырья, в частности 
марганцевого концентрата, выросло на 10,9%, до 1,69 млн т. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 
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Металлургический комбинат "Азовсталь" произвел пробную  
партию слябов для заказчика из Словакии 

15.06.2020 

МК "Азовсталь" в конвертерном цехе произвел пробную партию 
слябов для заказчика из Словакии с увеличенным содержанием кремния в 
составе и меньшим уровнем неметаллических включений.  

Как сообщается в информации "Метинвеста" в Facebook, "Азовсталь" расширяет 
сортамент продукции. При этом уточняется, что в толстолистовом цехе разработали шесть 
новых видов стали для Румынии, востребованных в судостроении. Эту судосталь на 
комбинате впервые произвели только сейчас благодаря получению специального 
сертификата DNV-GL по термомеханической прокатке. Для заказчика из Саудовской Аравии 
в том же цехе произвели металлопрокат с ужесточенными требованиями к качеству 
поверхности. Это листы одной марки стали с разными требованиями: горячекатаные, 
нормализованные и с дополнительными испытаниями на ударную вязкость. В свою 
очередь в листопрокатном цехе 3000 на ММК им. Ильича освоили производство проката 
шестой категории по стандарту для строительных конструкций. Особенностью данной 
категории являются ударные испытания при температуре минус 40 градусов в поперечном 
направлении. А для ключевого клиента из Беларуси выполнен опытный заказ на лист из 
стали по европейским стандартам с повышенной точностью прокатки по толщине и с 
особенностями эксплуатационных свойств, в том числе с проведением испытаний на 
холодный изгиб с малой толщиной оправки. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ДМЗ запустил прокатные цеха №1 и №2  

после простаивания 
17.06.2020 

ЧАО "Днепровский металлургический завод", входящее в DCH Steel 
группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, запустило прокатные 
цеха №1 и №2 после простаивания с октября 2019 года.  

Как сообщается в пресс-релизе ДМЗ в Facebook, введен в эксплуатацию прокатный 
цех (ПЦ) №1. В нем длительное время проводился ремонт. Со вторника запущен блюминг и 
началась прокатка слитков. В среду введен в эксплуатацию прокатный цех №2: "Сегодня 
около полудня стартовало производство на стане "550", первая заготовка проделала путь 
от нагревательной печи до готового швеллера". Как сообщалось, ДМЗ в начале июня 
текущего года начал выплавку литейного чугуна после задувки 29 мая доменной печи №2, 
которая простаивала с октября 2019 года. В конце мая сообщалось, что ДМЗ готовится к 
запуску доменного и прокатного переделов. Инвестиционная программа DCH по развитию 
ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге) предусматривает 
капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет. Для реализации 
инвестпроектов специалисты ДМЗ провели необходимые ремонтные работы и приступили 
к запуску завода. Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из 
них. Начиная с 2016 года, инвестиции в экологические программы составили 350 млн грн. 
За это время предприятие снизило выбросы в атмосферу на 25%. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Группа "Метинвест" не видит возможности закрыть  

последний в Украине мартен 
18.06.2020 

Горно-металлургическая группа "Метинвест" не планирует выводить 
из эксплуатации устаревшее мартеновское производство на "Запорожстали" 
до строительства кислородно-конвертерного цеха (ККЦ). 

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков назвал реконструкцию 
сталеплавильного производства с последующим закрытием мартеновского производства 
одним из самых актуальных и весомых вопросов для компании. В прошлом году компания 
максимально приблизились к реализации проекта строительства ККЦ, подготовили 
площадку, построили новую дорогу в Запорожье стоимостью около 220 млн грн. "Но к 
сожалению, рецессия в мировой экономике, защитные меры против украинского проката, а 
теперь еще и пандемия коронавируса – они все вносят коррективы в этот процесс и сейчас 
очень сложно привлечь необходимые инвестиции – около $1,5 млрд – для строительства 
нового ККЦ. И на сегодня непонятна судьба этого масштабного проекта", – сказал 
Рыженков. Компания не планирует выводить из эксплуатации мартен без его замены 
новым производством, так как это повлечет сокращение производства и увольнение 2/3 
сотрудников комбината. Как сообщалось, Криворожский горно-металлургический 
комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) в марте 2020 г. остановил работу 
двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА) №6, что знаменует закрытие 
мартеновского цеха предприятия. К июню была демонтирована часть оборудования. Таким 
образом, после вывода из эксплуатации мартеновского цеха "ММК им. Ильича" в 2015 г. 
последнее мартеновское производство в Украине остается на комбинате "Запорожсталь".  

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

 
После завершения реконструкции аглофабрики на ММКИ  

выбросы пыли сократятся на 90% 
19.06.2020 

Завершение реконструкции газоочистных сооружений аглофабрики 
на ММК им. Ильича позволит снизить выбросы пыли в окружающую среду 
на 90%, а загрязнение воздуха в Мариуполе снизится на треть.  

Директор предприятия Тарас Шевченко в ходе первого виртуального пресс-тура на 
ММК им. Ильича рассказал, что масштабный проект по реконструкции аглофабрики на 
ММКИ начался в 2012 году. В конце 2019 года завершились строительные работы и монтаж 
оборудования, а в 2020 году комбинат приступил к тестированию новой системы очистки. 
На ММКИ рассчитывают завершить пуско-наладочные работы к осени этого года. 
«Метинвест» вложил в обновление оборудования порядка 150 млн долл. По словам 
Шевченко, экологические инвестпроекты являются одними из ключевых для холдинга. В 
частности, на пути к улучшению экологической ситуации в Мариуполе компания закрыла 
ряд вредных агрегатов, например, аглофабрику и частично коксовые батареи на комбинате 
«Азовсталь», на ММКИ было полностью закрыто мартеновское производство, прекращена 
разливка стали в слитки, остановлен комплекс работы слябинга с нагревательными 
колодцами. Он также отметил, что «Метинвест» занимается реализацией инвестиционных 
проектов, направленных на снижение выбросов на оставшихся в работе металлургических 
производствах и строительством новых современных металлургических агрегатов, 
которые изначально предполагают соблюдение экологических стандартов. Поэтому 
критику, которая возникает в соцсетях, он связывает с политической динамикой. «Я 
наблюдаю закономерность, по мере того, как подходит какой-то выборный процесс либо 
местного, либо общегосударственного уровня, мы наблюдаем неимоверный всплеск 
озабоченности экологическими проблемами», - отметил Т. Шевченко. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 
 

 

 
Завод "Днепроспецсталь" сократил выпуск  

готового проката на 3% 
19.06.2020 

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в 
январе-мае текущего года сократил выпуск готового проката на 3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 59,5 тыс. тонн.  

Выплавка стали за этот период снизилась на 2% - до 89 тыс. тонн. В мае выплавлено 
21 тыс. тонн стали, произведено 13 тыс. тонн проката. В пресс-релизе компании в пятницу 
сообщается об окончании капитального ремонта мостового перехода. "После капремонта 
пешеходного моста вновь открыто движение через центральную заводскую проходную – 
контрольно-пропускной пункт №1. На базе ЦРМО изготовлены новые металлоконструкции 
лестничных маршей, с последующей их установкой взамен демонтированных, произведена 
грунтовка и окраска. Также произведена полная замена дощатого настила и деревянных 
брусьев", - сообщается в пресс-релизе. 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 

 
Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь"  

сократил выплавку стали на 17% 
19.06.2020 

Комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-мае текущего года сократил 
выплавку стали, по оперативным данным, на 17% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В мае было выплавлено 60,8 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце – 54,2 
тыс. тонн. Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" в 2019 году сократила выплавку стали на 4,2% 
по сравнению с предыдущим годом - до 854,5 тыс. тонн, в том числе в декабре произведено 
57,1 тыс. тонн. По итогам года выпуск труб снизился на 13,3% - до 587 тыс. тонн (в декабре 
- 32,1 тыс. тонн), но возросло производство железнодорожной продукции - на 11%, до 207,7 
тыс. тонн (19,6 тыс. тонн). Компания в 2019 году нарастила продажи круглой стальной 
заготовки на 22,8% - до 23,7 тыс. тонн (в декабре - 0,7 тыс. тонн), железнодорожной 
продукции - на 7%, до 202,1 тыс. тонн (18,2 тыс. тонн), но сократила реализацию труб на 
10,6% - до 597,1 тыс. тонн (53,3 тыс. тонн). Трубы в основном реализовывались в Украине 
(25%), Европе (24%) и на американском континенте (24%). Ж/д продукция - в СНГ (45%), 
Европе (26%) и Украине (22%).  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Сталеплавильное предприятие "Электросталь" произвел 45 тыс. т. 

непрерывнолитой заготовки 
26.06.2020 

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой 
обл.) в январе-мае текущего года произвел 45 тыс. тонн непрерывнолитой 
заготовки, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 38 тыс. тонн.  

В мае завод выплавил 8 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 

 
Российский "Внешэкономбанк" не смог взыскать $3,7 млрд  

с Алчевского меткомбината ИСД 
26.06.2020 

Арбитражный суд Москвы 18 июня отказал связанной с российским 
"Внешэкономбанком" (ВЭБ.РФ) кипрской компании Margit Holding Ltd. в иске 
о взыскании с украинского ПАО "Алчевский металлургический комбинат" 
$3,7 млрд долга по кредиту от 27 декабря 2011 года, в том числе $2,1 млрд 
основной задолженности. 

В качестве третьих лиц к процессу были привлечены Федеральная служба по 
финансовому мониторингу и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Как следует из материалов дела, 
кипрская компания (заимодавец) и комбинат (заемщик) 27 декабря 2011 года заключили 
договор займа, по условиям которого комбинат получает $865 млн для ведения финансово-
хозяйственной деятельности. Договор вступает в силу с даты его регистрации в НБУ и 
действует до полного исполнения сторонами обязательств. Договор был зарегистрирован в 
НБУ 28 декабря 2011 г. Позднее стороны заключили несколько допсоглашений к договору, 
в результате которых размер займа достиг $2,1 млрд. По данным кипрской компании, она 
предоставила предприятию путем выделения 8 траншей $2,1 млрд, но Алчевский комбинат 
вернул лишь около $32,3 млн. Margit Holding Ltd 6 сентября 2019 года направила комбинату 
в рамках досудебного урегулирования спора требование о возврате займа, однако на 
момент заседания денежные средства не были возвращены. В судебном акте говорится, 
что, учитывая, что истец не является резидентом России, компании необходимо 
подтвердить реальность перечисления денежных средств на счет комбината, "поскольку 
представленные истцом документы не являются достаточными, чтобы не подвергать 
сомнению факт поступления денежных средств по валютной сделке". "Суд критически 
относится к представленным истцом в материалы дела доказательствам, подтверждающим 
факт выдачи займа в рамках заключенного сторонами договора", – отмечается в документе. 
Отсутствие реального исполнения договора займа является достаточным и безусловным 
основанием для отказа в иске о взыскании долга по договору займа, подчеркивается в 
решении. Алчевский металлургический комбинат входит в корпорацию "Индустриальный 
Союз Донбасса" (ИСД). Корпорация ИСД, основанная в 1995 г., является интегрированной 
холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-
металлургического комплекса. Как сообщалось, в августе 2019 года Московский городской 
суд приговорил гендиректора корпорации "ИСД" Олега Мкртчана к девяти годам колонии 
общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа. 
В окружении предпринимателя российским СМИ поясняли, что в 2011 г. "Внешэкономбанк" 
одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, на 85 млрд руб. 
Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на 
развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично 
на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, 
приобретено новое оборудование,… 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ЗОКРЕМА: 
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Фонд держмайна каже, що повернув контроль  
над ЗТМК "імені" Фірташа 

04.06.2020 

Глава Фонду державного майна України майна Дмитро Сенниченко 
заявив, що до Єдиного реєстру юридичних осіб внесено інформацію про 
нового в.о. директора ТОВ “ЗТМК”. 

"Сьогодні забезпечили державний контроль над Запорізьким титано-магнієвим 
комбінатом. Запорізький титаново-магнієвий - це стратегічне підприємство, єдиний 
виробник губчатого титану в Європі, 51% акцій якого знаходиться у власності держави. 
Потужність виробництва згідно з проєктом - 20 тис. тонн на рік. При тому, збитки лише у 
минулому році становили 656 млн грн. На мою думку, показово, що уряд ще в лютому 
погодив кандидатуру нового керівника ТОВ “ЗТМК”, але подальші дії зі звільнення 
неефективного керівництва вперто блокувалися судовими рішеннями, які 
супроводжувалися інформаційними атаками на державу. Підприємство, яке декларувало в 
минулому році понад пів мільярда збитків та мільярдні борги, і над яким дуже не бажали 
втратити контроль певні особи. Насправді, це типова ситуація для держпідприємств, з яких 
через корупційні схеми викачували прибутки, а державі залишали самі збитки та борги. 
Проте, ми змінили керівництво, повернули під державний контроль ще одне підприємство і 
вкотре довели, що держава - є. Що далі? Перед новим керівником ТОВ “ЗТМК” поставлене 
завдання зі знищення корупційних схем для фінансової стабілізації об’єкту. Ми 
забезпечимо наведення порядку на цьому стратегічному підприємстві, яке замість збитків і 
боргів створюватиме нові високотехнологічні робочі місця та грошові надходження від 
прибутків", - повідомив Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. 

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

 
Украина снизила экспорт титаносодержащих  

руд и концентрата на 3% 
08.06.2020 

Украина в январе-мае 2020 года снизила экспорт титаносодержащих 
руд и концентрата в натуральном выражении на 3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 249,739 тыс. тонн.  

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) 
в пятницу, в денежном выражении за пять месяцев 2020 года экспорт титаносодержащих 
руд и концентрата снизился на 2,9% - до $60,325 млн. При этом основной экспорт 
осуществлялся в Мексику (18,42% поставок в денежном выражении), РФ (15,57%) и Египет 
(15,55%). Украина в указанный период импортировала из Сенегала 378 тонн 
титаносодержащих руд на сумму $285 тыс. (в январе-мае-2019 – 243 тонны на $171 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 

 
ОГХК возобновил работу остановленного 27 мая  

Вольногорского комбината 
20.06.2020 

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) 
возобновило работу филиала ВГМК, остановленного 27 мая текущего года в 
связи с ревизией ранее заключенных контрактов на поставку продукции. 

Активная работа над составлением новых контрактов с контрагентами стала 
результатом возобновления поставок продукции с ВГМК. "Сейчас мы уже имеем 
достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. 
Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше 
запланированных ", сказал заместитель врио председателя правления ОГХК Артур Сомов, 
слова которого приводятся в пресс-релизе. Как сообщалось, и.о. председателя правления 
Питер Дэвис 29 мая для обеспечения интересов государства и ликвидации коррупционных 
схем подписал распоряжение, запрещающее все операции по отгрузке сырья в ОГХК, 
поскольку отгрузки продукции комбинатов происходило в соответствии с контрактами, 
заключенными экс-менеджментом, по ценам ниже рыночных, к тому же существовала 
угроза неуплаты по выполненным поставками. "За период остановки производства 
руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов, сотрудничество с 
которыми будет происходить на выгодных условиях в диапазоне средних и выше средних 
рыночных цен, что позволит капитализировать предприятие накануне приватизации и 
обеспечит возможность постепенно повышать зарплату сотрудникам филиалов", - 
поясняется в пресс-релизе. При этом уточняется, что ОГХК теперь работает с 
контрагентами напрямую без привлечения посредников по измененным обязательными 
условиями: заключение контрактов будет происходить с обязательным предоплатой и без 
возможности отсрочки платежей; работа будет осуществляться исключительно с 
проверенными подрядчиками, которые не имели прямого или косвенного отношения к 
любым коррупционных схем; устанавливается запрет на привилегированный статус или 
право эксклюзивности для всех контрагентов. НАБУ ранее сообщило, что в конце мая 
предотвратило нанесение ОГХК убытков на 80 млн грн посредством вывоза иностранной 
компанией-посредником около 20 тыс. тонн титанового сырья без оплаты. Указанное 
сырье на основании заключенных предыдущим менеджментом контрактов передали 
малоизвестной компании-посреднику с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская 
задолженность которой перед ОГХК составляла примерно 400 млн грн. Нв это сырье был 
наложен арест. Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП с 2016 г. 
осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным 
положением должностными лицами ОГХК при экспорте титанового сырья через связанные 
иностранные компании-посредники. В 2018 году обвинительный акт по обвинению 
должностных лиц указанного предприятия был направлен в суд. Однако схемы продажи 
титанового сырья по заниженным ценам через подконтрольные бывшему менеджменту 
компании-посредники сохранены, что обусловило необходимость продолжения 
досудебного расследования, отмечало НАБУ. … 
 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Скандал вокруг ПАО «Запорожский алюминиевый комбинат»:  
предприятие могут закрыть 

03.06.2020 

Противоречивые определения судебной системы в отношении ЗАлК 
ведут к его захвату и хищениям имущества предприятия. Об этом 
информирует Верховенство права. 

Конфликт, связанный с крупным производственным предприятием – ПАО 
«Запорожский алюминиевый комбинат», длится давно. В середине мая и.о. главы ПАО 
Сергей Кизилов обратился в Соломенский суд Киева с жалобой на бездействие НАБУ и 
просил обязать антикоррупционное ведомство расследовать его заявление, в котором он 
обвинил замглавы ФГИУ, главу набсовета АО «ЗАлК» и членов администрации 
предприятия в присвоении имущества комбината, создании преступной организации и 
злоупотреблении властью. Однако, судья отказал, сообщив, что такие дела находятся в 
компетенции Высшего антикоррупционного суда. Имеется в виду афера 2016 года, когда 
руководство комбината, 68% акций которого принадлежит ФГИУ, в ходе незаконного 
аукциона продало главный и административно-бытовой корпуса ТЭЦ комбината, склады 
реагентов, здания служебного корпуса, химводоочистки и насосной станции компании 
«Укргидроэнерго» Виталия Кропачева за 5,9 млн гривен, хотя даже стартовая цена лота 
составляла 14,5 млн гривен. Бывший гендиректор предприятия Дмитрий Лобиков в начале 
марта 2019-го сбежал с предприятия вместе со своими замами и всем юридическим 
отделом, украв при этом все документы. Согласно официальным ответам из ГБР, СБУ и 
НАБУ, эту аферу до сих пор никто не расследует. Сейчас в реестре находится два 
противоречивых определения судебной системы в отношении предприятия. В 
Соломенском райсуде Киева отказали главе Запорожского алюминиевого комбината в 
расследовании махинаций на комбинате, а в Высшем антикоррупционном суде иску 
адвоката кипрской компании Velbay Holdings Ltd российских бизнесменов Олега Дерипаски 
и Михаила Прохорова против предприятия дали ход. Также известно, что Высший 
антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование по АО «ЗАлК», но не по просьбе 
представителей комбината, а по заявлению юриста кипрской компании Velbay Holdings Ltd., 
дочернего предприятия российской компании «РусАл» бизнесменов Олега Дерипаски и 
Михаила Прохорова. Юрист Velbay Holdings в ВАКС жаловался на то, что НАБУ не хочет 
расследовать его заявление, в котором он обвинил руководство комбината по ч. 2 ст. 364 в 
сознательном уменьшении активов комбината — ему не понравилось заключенное 
руководством мировое соглашение в гражданском споре. В ВАКС решили пойти на встречу 
Velbay Holdings и обязали НАБУ открыть уголовное производство. 

Читать полностью >>> 
По материалам verge.zp.ua 

 
В Николаевской ОГА решили помочь заводу российского олігарха 

Дерипаски, который обвиняли в неуплате налогов 
04.06.2020 

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Татьяна 
Стахевич встретилась с главой профкома глиноземного завода, 
принадлежащего российскому олигарху Олегу Дерипаске. 

По итогам которой в ОГА заявили, что будут способствовать НГЗ в решении проблем, 
связанных с их деятельностью. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на 
официальном сайте Николаевской ОГА. «Николаевская облгосадминистрация в ходе 
рассмотрения обращения выяснила, что на предприятии существовала проблема с 
поставкой бокситов, которые являются сырьем для производства глинозема, в результате 
чего предприятие имело острую проблему вынужденного прекращения деятельности. Во 
время встречи Алексей Медведь (глава профкома завода, - прим.) сообщил, что на сегодня 
этот вопрос решен, поставка бокситов возобновлена в полном объеме. Предприятие 
работает стабильно с соблюдением карантинных требования и не намерено прекращать 
производственную деятельность, - говорится в сообщении. Указывается, что сейчас в 
рабочем режиме работает 700 сотрудников завода, а остальные - дистанционно. 
Возобновление полноценной работы предприятия планируется с 9 июня. «Николаевская 
облгосадмиинстрация заинтересована в стабильной работе предприятий области и 
способствует решению проблемных вопросов, которые возникают в их деятельности», - 
добавили в Николаевской ОГА. Как известно, накануне руководство Черноморской 
таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и 
загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергает, заявляя, что 
они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной 
заморозкой производства и остановкой завода. В  итоге Николаевский глиноземный завод 
заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой 
поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней. Начальник 
Черноморской таможни Александр Щуцкий ранее заявил, что руководство Николаевского 
глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и 
дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет. Однако, уже 5 мая 
Николаевский глиноземный завод заявил о нормализации ситуации с растаможиванием 
бокситового сырья в местном порту. Ранее сообщалось, что за последние пять лет 
«Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема. 
«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на 
территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и 
является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» 
занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для 
производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых 
осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года 
предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху 
Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру 
«Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска 
остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно 
госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания 
«Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, 
опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL 
Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский 
глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников. В интервью 
изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин 
заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с 
«Николаевского глиноземного завода». Также сообщалось, что «Николаевский 
глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в 
регионе по количеству выбросов. За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского 
глиноземного завода» количество накопленных опасных отходов увеличилось с 28 
миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама. 

Читать полностью >>> 
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Золоті надра України: як залучити інвесторів на український  
ринок видобутку золота і рідкоземельних елементів 

23.06.2020 

У березні 2021 у Торонто відбудеться потужна Всесвітня конвенція з 
розвідки та видобування корисних копалин PDAC. Для України - це 
можливість стабілізувати економіку країни за рахунок залучення 
інвесторів та розвитку ринку надр. 

 

Щороку в Торонто з'їжджаються десятки тисяч учасників. Зокрема, у 2016-17 роках 
захід відвідало понад 45 тис інвесторів, бізнесменів, представників державного сектору зі 
130 країн світу. Тому надважливо, щоб у наступному році на ній були представлені 
українські підприємства у тандемі з "Держгеонадра" і Мінекоресурсів, які мають 
підготувати цікаві об’єкти для інвестування. У 2020 році у заході взяла участь ГО "НРВ". Це 
суттєво допомогло проаналізувати потреби й вимоги світового ринку надр, а також 
українські об’єкти (ліцензовані та ті, що є потенційними лотами на держаукціон з продажу 
спецдозволів). Наразі я впевнений, що європейським надрокористувачам будуть цікаві 
золоторудні ресурси України, а також руди рідкоземельних металів. Саме ці два сектори 
ринку наразі мають високу ціну й попит. Золото має рекордну ціну за останні 6 років (понад 
1,7 тис дол. за унцію, а ринок рідкоземів у 2025 оцінюватиметься у 14 млрд дол).  

 

Золоті надра. До 1991 року перспективи золотоносності українських територій не 
представляли державного інтересу і майже не оцінювалися. Ситуація різко змінилася після 
здобуття незалежності. За підрахунками науковців, золоторудний потенціал України - 
близько 3 тис.т. Наразі державним балансом запасів корисних копалин України враховані 
запаси золота на шести родовищах: Мужіївське, Сауляк (Закарпатська обл.), Бобриківське 
(Луганська обл.), Сергіївське, Балка Золота (Дніпропетровська обл.) та Клинцівське 
(Кіровоградська обл.). За офіційними джерелами видання "Металічні корисні копалини 
України" (Том 1), Карпати є найбільш вивченим регіоном. Тут розвідано майже 55 тонн 
запасів золота (Мужіївське, Сауляк). Берегівське золотополіметалічне родовище має руди 
аналогічного складу. Тут вже на першому етапі видобутку можна довести запаси до 80-100 
тонн золота, 1000 тонн срібла та близько 2,5 млн тонн свинцю та цинку. Золотоносність 
Донбасу вивчається давно, але через відсутність ґрунтовних досліджень немає однозначної 
оцінки. Загальні прогнозні ресурси Донбасу визначаються у 400 тонн золота. Тут також 
відкрито невелике за запасами Бобриківське родовище золото-сульфідних руд. Головною 
золотоносною територією країни є Український щит, загальні прогнозні ресурси якого 
визначаються у 2 400 тонн золота. Тут найбільше вивчено шість родовищ: Майське, 
Клинцівське, Юр'ївське, Сергіївське, Балка Золота та Балка Широка. Ресурси, оцінені в їх 
межах, становлять понад 620 тонн золота. Задля того, щоб завершити геологічне вивчення 
цих родовищ, треба залучити інвестиції світових гірничих компаній. Подібне фінансування 
можливо в рамках інвестицій в ризиковані проєкти, що передбачає додаткове вивчення 
об’єктів. Спеціальні дозволи на видобування золота надані п’яти підприємствам: ПРАТ 
"Карпатська рудна компанія" (Мужіївське родовище); ТОВ "Сауляк" (родовище Сауляк); ТОВ 
"Камнеобробна компанія України" (Сергіївське родовище); ТОВ "Донецький Кряж" 
(Бобриківське родовище). ТОВ "Ліра Майн Мінералз" (Клинцівське родовище, Центральна 
та Губівська ділянки). Згідно зі звітом ДНВП "Геоінформ України" (2017 рік), видобуток на 
жодному з цих родовищ не проводиться. За міжнародними стандартами оцінки і 
класифікації ресурсів і запасів корисних копалин (наприклад Jorc) рівень вивчення жодного 
з перелічених родовищ не відповідає світовим стандартам. Більшість перелічених родовищ 
можуть бути класифіковані, за міжнародними стандартами, як потенціал для розвідки. У 
зв'язку з цим залучення іноземних інвестицій для їх промислового освоєння, на даному 
етапі, вбачається проблематичним. 

 

"Золото", що не блищить — рідкоземи.Окрім золота в буквальному сенсі, в Україні 
є інші "золоті" надра, світовий ринок яких стрімко розвивається ще з 2010 року. Мова йде 
про ринок рідкоземельних металів.  Експерти прогнозують його зростання на світовому 
ринку з $8,1 млрд у 2018 р. до $14 млрд у 2025 р. Причиною тому є їх вирішальне значення 
для різних сучасних технологій, зокрема, магнітів (за версією Zion Market Research.) У 
середньому ринок зростатиме на 8,6% в період між 2019 і 2025 роками. Найбільш поширені 
області застосування REЕ (рідкоземельні елементи): постійні магніти, електричні та 
електронні схеми, каталізатори вихлопних газів, лазерне обладнання, мобільні телефони, 
барвники для скла і кераміки, лінзи з високим показником заломлення і металеві сплави. 
Мінерали, що містять рідкоземельні елементи, важко добувати, що збільшує їх собівартість. 
Незважаючи на зростання цін в останні роки, світовий ринок рідкоземів все ще не 
розвинений у порівнянні з іншими ринками, такими як нафта і залізна руда. Таким чином, 
побудова інтегрованого виробничого ланцюжка, яка управляє великою агрегацією 
вартості, має вирішальне значення. Підраховано, що загальні запаси рідкоземельних руд 
(виміряні і зазначені) складають до 135,7 млн тонн. Понад 40% — у Китаї. Другий за 
величиною запас має Росія (18%), що складається в основному з лопаріта і апатитів. 
Бразилія має 16,17% світових запасів, після чого йдуть США, Австралія, Індія, Малайзія та 
інші країни. Наразі, в Китаї знаходиться більше 90% глобального виробництва стратегічно 
важливих металів, які потрібні для виробництва більшості сучасного обладнання. Пекін 
скоротив експортні квоти на ці природні копалини на 40% ще в 2010 році, пояснивши це 
екологічною безпекою. У березні 2012 р. США, які в питанні доступності цих металів 
практично повністю залежать від Китаю, подали позов у СОТ. Потім до них приєдналися ЄС 
і Японія. Зокрема, було піднято питання про обмеження з боку Китаю експорту на 17 
рідкоземельних елементів, а також молібдену і вольфраму. СОТ визнав порушення торгових 
відносин з боку Китаю. На державному балансі корисних копалин перебуває 24 родовища з 
покладами стратегічних, у тому числі рідкоземельних корисних копалин. Сім з них не 
мають оформлених спецдозволів на користування. Крім того, відкрито значну кількість 
рудопроявів з різним ступенем геологічної вивченості. Геологічна інформація про об’єкти з 
балансовими запасами перебуває в обмеженому доступі, маючи гриф ДСК або таємно. 
Власниками спецдозволів є приватні компанії та державні підприємства (ОГХК, Надра 
України). На переважній більшості чинних спецдозволів (70%) видобуток наразі не 
ведеться. Проекти з розвідки та видобутку рідкоземельних корисних копалин є відчутно 
дорогими. Можна витратити мільйони доларів, але ділянка виявиться "пустою", або 
розробляти її в сучасних умовах буде економічно не вигідно. Тому інвестування за 
міжнародним принципом, коли вкладають гроші в надропроєкт одразу декілька інвесторів, 
а не тільки власник спецдозволу, найприйнятніший. Це мінімізує фінансові ризики і 
підвищує ставки щодо прибутковості об’єкту. Також не останнім є питання екочутливості. 
Тому тут важливі сучасні технології. Рідкоземельні метали використовуються у 
високотехнологічних галузях, у тому числі для потреб військово-промислового комплексу. 
Зважаючи на швидкий технологічний прогрес, у найближчі десятиліття золото та 
рідкоземельні метали будуть більш затребуваними і цінними, надаючи країнам-
виробникам конкурентну перевагу на міжнародному ринку. Головним постачальником 
сировини на світовий ринок є Китай. Тож, існує велика залежність високотехнологічного 
виробництва США від поставок рідкоземельних елементів з Китаю. Україна має всі шанси 
отримати ці переваги, за умови блискавичної орієнтації та підготовки до PDAC 2021. Варто 
створити робочу групу "Держгеонадра", до складу якої залучити спеціалістів Державної 
комісії з запасів, представників власників спецдозволів. … 
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Федеральна антимонопольна служба Росії 
підтримала Інтерпайп 

09.06.2020 

Федеральна антимонопольна служба Росії (ФАС) виступила проти 
повернення антидемпінгового мита в 34,22% на залізничні колеса 
українського виробника “Інтерпайп”.  

В листі керівника ФАС Ігоря Артем’єва міністру економічного розвитку РФ Максиму 
Решетнікову йдеться про те, що умовах дефіциту залізничних коліс продукція “Інтерпайпу” 
була альтернативою для російських споживачів, а поставки українських сталевих суцільно-
катаних коліс були додатковим джерелом задоволення потреби внутрішнього ринку. При 
цьому, за інформацією ФАС, ознаки завищення цін на колеса “Інтерпайпу” щодо російських 
виробників були відсутні. Таким чином, йдеться в документі, поставки на територію РФ 
українських коліс під час скасування мита не завдали шкоди галузі російської економіки. 
Артем’єв в листі відзначає, що в 2020 році прогнозується зниження рівня попиту на сталеві 
суцільнокатані колеса. Поновлення дії мита може призвести до підтримки ціни російських 
виробників на високому рівні, а це негативно вплине на стан конкуренції на ринку. 
Відзначимо, що мито на сталеві колеса з України були вперше введені Євразійською 
економічною комісією в квітні 2018 року через звернення російських виробників коліс — 
Виксунського метзаводу (ВМЗ) і Нижньотагильского меткомбінату (НТМК). У липні 2019 р. 
на тлі гострого дефіциту коліс, який змусив російських залізничників ввозити їх з Китаю, 
ЄЕК тимчасово зупинила дію ввізного мита проти Інтерпайпу до 1 червня. Тепер ЄЕК, так 
само як і Мінтранс і ВАТ РЖД, вирішили, що ситуація змінилася(дефіцит змінився профіци-
том) і подальше призупинення дії мита недоцільно. Проти такого рішення виступили 
залізничні оператори, аргументом яких було те, що ціни на суцільнокатані колеса до сих пір 
істотно не знизилися: залізниці колеса і раніше втричі дорожче, ніж в 2015 р. 

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

 
 МЕТИЗ 

Виробник продав залізниці метизи на 15%  
дорожче від часів Порошенка 

15.06.2020 

Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 
3 червня за результатами тендерів уклала 21 угоду з ПрАТ «Дружківський 
завод металевих виробів» про купівлю метизів на 61,25 млн грн.  

Цьогоріч поставлять 1 176 т кріпильних виробів власного виробництва: 168 т 
стикових болтів з гайкою 27х160 по 59 632 грн./т; 392 т клемних болтів для рейкових 
скріплень з гайкою 22х75 по 50 966 грн./т; 616 т закладних болтів для рейкових скріплень з 
гайкою 22х175 по 50 742 грн./т. У листопаді 2018 року залізниця замовляла в цього заводу 
такі клемні болти на 3% дешевше – по 49 344 грн./т, а закладні на 7% дешевше – по 47 400 
грн./т. У жовтні 2017р. ТОВ «Максмед Інтернешнл» продавало залізниці болти цього заводу 
або російського ВАТ «Северсталь-Метиз» на 15% дешевше: стикові – по 52 369-52 856 
грн./т, клемні – по 44 910 грн./т, закладні – по 43 159 грн./т (див. новину «Укрзалізниця» і 
«Максмед» підняли ціни болтів і гайок на 21% – майже до рівня оборудки «Інкомму»). На 
момент закупівлі у «Максмеду» курс долара був майже таким, як зараз, а ціна сталі на 
Лондонській біржі LME на 10% вищою: $290 за тонну проти нинішніх $262 за тонну. Сума 
угод на 0,01% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 61,26 млн грн. Єдиним 
конкурентом було столичне ПП «Аконіт-ДС» Сергія Димніча зі статутним капіталом 100 
грн., яке пропонувало болти виробництва компанії «Srubena Unai Sp. z o. o.» (Польща) і 
гайки виробництва ТОВ «Костянтинівський метизний завод» на замовлення криворізького 
ТОВ «ЗСІ». На п’яти тендерах суперник запропонував трохи нижчі ціни. Однак його 
відхилили за акти кваліфікаційних випробувань продукції, затверджені не виробником 
«Srubena Unia S.A.», сертифікат ISO 9001:2015 «Srubena Unia Sp.z о.о.» без українського 
перекладу, документи про якість не від «КМЗ», а від «ЗСІ», та сертифікат ISO 9001:2015 
«КМЗ» від ТОВ «Центр підтвердження відповідності «Укрсертифікація», який не є органом з 
оцінки відповідності відповідної галузі акредитації. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
ПО "Стальканат-Силур" сократило чистую  

прибыль до 148 млн 
16.06.2020 

ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" по итогам 
работы в 2019 году снизило чистую прибыль на 7,3% по сравнению с 2018 
годом – до 148,42 млн грн. 

Согласно годовому отчету предприятия, в 2019 году доналоговая прибыль возросла 
на 7,8% – до 188,59 млн грн. В то же время чистый доход компании в 2019 году сократился 
на 4,8% по сравнению с предыдущим годом – до 2,32 млрд грн с 2,44 млрд грн. 
Непогашенный убыток к концу 2019 года составил 305,84 млн грн. Как сообщалось, ЧАО 
"Производственное объединение "Стальканат-Силур" по итогам работы в 2018 году 
нарастило чистую прибыль на 7,6% по сравнению с 2017 годом – до 160,18 млн грн с 148,86 
млн грн. ЧАО "Стальканат-Силур" выпускает стальные, капроновые канаты и метизную 
продукцию. По данным Национального депозитария на первый квартал 2020 года, 
Владимир Немировский владеет 100% акций компании. 

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

 
Набсовет "Дружковский завод металлический изделий" назначил  

гендиректором предприятия Зимбровского 
19.06.2020 

Наблюдательный совет (НС) ЧАО "Дружковский завод металлический 
изделий" (Донецкая обл.) назначил генеральным директором предприятия 
коммерческого директора Сергея Зимбровского вместо Якова Степанова. 

Согласно информации компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение НС принял на заседании 
18 июня текущего года, в связи с окончанием срока полномочий гендиректора. При этом 
уточняется, что полномочия Степанова на посту гендиректора прекращаются с 1 июля 
текущего года. В свою очередь Зимбровский вступает в руководящую должность со 2 июля 
2020 года сроком на один год. Как сообщалось, Дружковский метизный завод в 2019г 
сократил чистый доход на 50,1% по сравнению с предыдущим годом – до 318,7 млн грн. 
Завод завершил прошлый год с чистым убытком в размере 31,511 млн грн, тогда как в 2018 
году получил чистую прибыль 55,682 млн грн. Нераспределенная прибыль завода к концу 
прошлого года составила 354,282 млн грн. Дружковский метизный завод выпускает 
машиностроительные и железнодорожные крепежи. По данным НДУ на четвертый квартал 
2019 года, в собственности физлица Алексея Спиридонова находилось 14,99% акций 
предприятия, Елены Рощенко – 13,03%, Ирины Мищенко – 24,52%, Сергея Попкова – 5,86%, 
Антона Маликова – 9,75%, Елены Маликовой – 8,25%, Валерия и Дмитрия Маликовых – по 
9,77%. Уставный капитал предприятия - 3,323 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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 ПРОКАТ 

Компания «Юнистил» наладил выпуск еще одного  
вида оцинкованного проката 

18.06.2020 

Компания «Юнистил» в мае выпустила первую партию оцинкованной 
стали с новым видом обработки поверхности – с помощью хромирующего 
пассивирующего состава компании Henkel. 

Обработка поверхности оцинкованных рулонов таким раствором позволяет 
эффективно нивелировать «белую» коррозию, улучшает товарные и технические свойства 
металлопроката и значительно расширяет сферу его применения. ООО «Юнистил» – 
производитель оцинкованного проката. Входит в группу «Метинвет». Проектная мощность 
завода составляет 100 тыс. т проката в год. Предприятие способно производить 
оцинкованный прокат толщиной от 0,3 до 2 мм с цинковым покрытием от 40 до 400 г/м2. В 
2018 году объемы производства «Юнистила» увеличились на 317% – до 59 тыс. т проката. В 
2019 году «Юнистил» планировал выпустить 87 тыс. т оцинкованного проката. 
Потребление оцинкованного проката в Украине в 2019 году выросло на 2,8% по сравнению 
с 2018-м – до 326 тыс. т. Потребление отечественной оцинковки (внутреннее производство 
минус экспорт) увеличилось на 7% – до 200 тыс. т. Внутреннее производство снизилось на 
11%. На 2020 год Украинский центр стального строительства прогнозирует рост 
потребления оцинкованного проката на 12% по сравнению с 2019 годом – до 365 тыс. т. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 
 

  ТРУБИ 

 
ПО "Оскар" намерено вдвое увеличить выпуск бесшовных  

труб из нержавеющей стали 
10.06.2020 

ООО "Производственное объединение "Оскар", созданное на 
мощностях ГП "Никопольский трубный завод" (НТЗ), намерено вдвое 
увеличить выпуск бесшовных труб из нержавеющей стали, титановых и 
никелевых сплавов.  

На заводе "Оскар", который является участником корпорации "Алеф", продолжается 
инвестиционная кампания: автоматизирован процесс контроля качества. Цель кампании - 
в два раза увеличить объем выпуска труб. Потребителями продукции завода являются 
европейские предприятия авиационно-космической, атомной, химической, энергетической 
отраслей промышленности. Предприятие входит в престижную базу поставщиков 
аэрокосмической отрасли OASIS. В 2020 г. на производстве внедрили автоматизированную 
установку неразрушающего контроля труб от американского производителя MAC (Magnetic 
Analysis Сorporation)., что позволило увеличить производительность на этом этапе в три 
раза за счет увеличения скорости проверки. Внедрение современных технологий позволяет 
заводу экспортировать трубы в страны Европы (до 80% произведенных на заводе). 
"Инвестиционная программа развития позволяет стабильно наращивать объем продукции: 
если в 2018 г. этот показатель достигал 170 тыс. м в месяц, то по состоянию на начало июня 
2020г. прогнозируется достичь параметра в 300 тыс. м произведенных труб в месяц к концу 
года", - констатируется в пресс-релизе. ООО "ПО "Оскар" создано на мощностях бывшего 
госпредприятия "НТЗ", ранее относившегося к сфере управления Государственного 
космического агентства Украины. В свою очередь ГП "НТЗ" было создано в 2003 г. на базе 
трубоволочильного цеха №4 "Никопольского Пивденнотрубного завода" и фактически не 
работало с момента создания (производило незначительные партии продукции в основном 
на давальческом сырье). В 2006 г. завод полностью прекратил работу из-за нехватки 
оборотных средств. В мае 2008 г. суд признал "НТЗ" банкротом и открыл ликвидационную 
процедуру, по результатам которой его активы отошли компании "Алеф", принадлежащей 
днепровскому бизнесмену Вадиму Ермолаеву. На мощностях "НТЗ" было создано ПО 
"Оскар". "Оскар" специализируется на производстве трубной продукции для атомной 
энергетики, аэрокосмической отрасли, автомобилестроения, судостроения, оборонной 
промышленности. ПО является одним из ведущих производителей высокотехнологичной 
бесшовной трубной продукции. Уставный капитал "ПО "Оскар" – 214,620 млн грн. 
Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте 
девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 

Трубный бизнес Пинчука показал убытки  
в первом квартале 

19.06.2020 

Компания "Интерпайп", производящая стальные трубы различного 
сортамента и подконтрольная Виктору Пинчуку, сообщила, что по итогам 
января-марта 2020 года получила убыток от трубного бизнеса. 

Согласно финансовому отчету, в первом квартале этого года выручка "Интерпайпа" 
от продаж труб упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%, до 
$112 млн, в связи со снижением объемов продаж всего сортамента трубной продукции, 
передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании. В "Интерпайпе" отмечают, 
что EBITDA трубного дивизиона сокращается второй квартал подряд, в январе-марте 2020 
года составив "минус" $5 млн. По словам гендиректора "Интерпайпа" Фади Храйбе, такая 
негативная динамика связана с падением спроса на трубы для добычи нефти и газа на 
украинском и американском рынках. "Государственная газодобывающая компания 
"Укргаздобыча" существенно уменьшила закупки OCTG-труб в связи с сокращением 
программы бурения в Украине. На рынке США продажи нефтегазовых труб упали из-за 
введенных пошлин, суммарный размер которых составляет 32%", – сказал топ-менеджер. В 
целом, в первом квартале 2020 года выручка "Интерпайпа" снизилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 8% – до $251 млн на фоне низких результатов 
трубного дивизиона, тогда как квартальный показатель EBITDA составил $86 млн, главным 
образом, за счет положительных результатов ж/д дивизиона. В то же время, как 
подчеркнул Храйбе, воздействие пандемии COVID-19 на рынок ж/д продукции стран СНГ 
оказалось масштабнее, чем ожидали ранее в "Интерпайпе". "Остановка 
машиностроительных заводов и снижение ВВП заморозили вагоностроительную отрасль и 
рынок вагоноремонтов. Более того, с 1 июня 2020 года Евразийская экономическая 
комиссия возобновила действие 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на украинские 
цельнокатаные колеса, что приведет к сокращению доли компании на рынке и снижению 
продаж в объемах", – прогнозирует гендиректор компании. По его словам, в трубном 
сегменте против украинских металлургов в ЕС и странах MENA были также введены новые 
торговые барьеры. "Неблагоприятная рыночная конъюнктура как в трубном сегменте, так 
и в сегменте железнодорожной продукции негативно отразится на финансовых 
результатах "Интерпайпа" во 2 квартале 2020 года", – констатировал Фади Храйбе 

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

 
 
 
 
 
 

Основные трубные предприятия Украины снизили производство  
труб из черных металлов на 29,8% 

26.06.2020 

Основные трубные предприятия Украины в январе-мае текущего 
года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным 
данным, на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 
до 334,5 тыс. тонн, в том числе в мае выпущено 59,7 тыс. тонн.  

Как сообщили в объединении "Укртрубопром", в том числе предприятия 
объединения за первых пять месяцев года сократили производство труб на 37,4% - до 225,1 
тыс. тонн, в том числе в мае – 45,6 тыс. тонн. При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за 
указанный период снизился на 43,7% - до 63,1 тыс. тонн (в мае – 10,9 тыс. тонн), на 
"Интерпайп НМТЗ" - на 37,3%, до 28,7 тыс. тонн (5,2 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" 
сократил производство на 30,6% - до 124,1 тыс. тонн (28 тыс. тонн). Днепропетровский 
трубный завод (ДТЗ) в первые пять месяцев произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в 
январе-мае-2019 было выпущено 11,9 тыс. тонн продукции, "Сентравис" сократил 
производство на 14,7%, до 8,1 тыс. тонн нержавеющих труб (1,4 тыс. тонн). Завод 
"Трубосталь" снизил выпуск на 27,3% - до 0,8 тыс. тонн труб (0,1 тыс. тонн). Не входящий в 
объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича в январе-
мае-2020 нарастил выпуск труб на 2,1% - до 58,2 тыс. тонн (в мае – 6 тыс. тонн), тогда как 
"Коминмет" сократил на 14,5%, до 51,2 тыс. тонн (8,1 тыс. тонн). Как сообщалось, 
"Интерпайп" суммарно за пять месяцев снизил выпуск труб на 33,8% - до 194,2 тыс. тонн (в 
мае - 17,6 тыс. тонн). Ранее "Укртрубопром" констатировал, что Украина в 2019 году 
сократила выпуск труб на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,002 млн тонн. При 
этом в декабре выпущено около 64 тыс. тонн этой продукции. В том числе предприятия 
объединения снизили производство труб на 10,2% - до 715,1 тыс. тонн, при этом в декабре 
выпущено 41,1 тыс. тонн. По данным "Укртрубопрома", выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в 
2019 году составил 218,6 тыс. тонн, снизившись на 21,8% по сравнению с 2018 годом, на 
"Интерпайп НМТЗ" - 103,3 тыс. тонн (снижение за год на 4,8%). "Интерпайп Нико Тьюб" - 
351,7 тыс. тонн (снижение на 4,5%). ДТЗ в прошлом году произвел 17,6 тыс. тонн труб, 
снижение за год на 4,1%, "Сентравис" - 21,1 тыс. тонн нержавеющих труб (рост на 5,5%). 
Завод "Трубосталь" - 2,8 тыс. тонн труб (рост на 7,7%). Не входящие в объединение 
"Укртрубопром" ММК им. Ильича в 2019 году нарастил выпуск труб на 0,1% по сравнению с 
2018 годом – до 140,1 тыс. тонн, тогда как "Коминмет" снизил на 11,5% - до 147,2 тыс. тонн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Акционеры "Киевметалл" ликвидировали ревизионную  
комиссию и полностью обновили НС 

10.06.2020 

Акционеры ПАО "Киевметалл" (Киев) ликвидировали 
ревизионную комиссию как контролирующий орган, а также полностью 
обновили наблюдательный совет (НС) предприятия.  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
кадровые вопросы по набсовету и ревизионной комиссии рассмотрело внеочередное общее 
собрание акционеров компании 5 июня текущего года. При этом в НС избраны на три года 
экс-директор ООО "Сервком" Александр Швец, экс-начальник юротдела ЧАО 
"Киевопорядкомплект" Евгений Река и экс-работник Генпрокуратуры Павел Головко. Все 
трое избраны как представители акционера Ярослава Швеца, владеющего 43,70905% АО 
"Киевметалл". На состоявшемся в тот же день заседании НС его председателем избран 
Швец. Кроме того, на заседании НС генеральным директором компании назначен директор 
ООО"ФСУ" Евгений Горбач вместо Андрея Цуканова, занимавшего эту должность со 2 
февраля 2017 года. На собрании акционеры решили изменить тип общества с ПАО в ЧАО. 
АО "Киевметалл" занимается оптовой торговлей металлопродукцией, стройматериалами, 
производством стройметаллоконструкций. По данным НДУ на I квартал 2020 года, в 
собственности физлица-релидента Ярослава Швеца находится 43,709% акций АО 
"Киевметалл", двух физлиц-резидентов Израиля Бронислава Бейнера и Ирины Сандлер – 
10% и 40,0101% соответственно. Уставный капитал АО "Киевметалл" – 7,089 млн грн, 
номинальная стоимость 1 акции – 10 грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Павлоградський хімзавод вироблятиме паливо для  
українських ракетних комплексів – Аваков 

06.06.2020 

Керівництво України ухвалило рішення про розгортання робочих 
програм і створення нових робочих місць на Павлоградському хімзаводі, 
заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 

Як повідомляється на сайті МВС України, в суботу Аваков відвідав Павлоградський 
хімзавод. "Кілька місяців тому в нас була ситуація, коли Павлоградський хімічний завод 
майже припинив роботу. Велику кількість людей звільнили, бо згорнули низку програм. Це 
було зроблено некваліфіковано, помилки допустили місцеві керівники і керівники в Києві. 
Я знаю проблематику цього підприємства ще з 2014 року. Кабінет міністрів і РНБО 
ухвалили рішення – розгорнути програми створення твердого палива для українських 
ракетних комплексів "Вільха", "Нептун" та інших. Крім того, окремо уряд виділив кошти для 
утилізації ракетного палива, чим теж займається цей завод", – зазначив глава МВС. Аваков 
заявив, що після візиту відзвітує президенту України про те, які проблеми є на виробництві 
і як їх можна вирішити. "Окремо також необхідно вирішувати питання павлоградських 
шахт. Уряд шукає рішення, щоб найближчим часом ці шахти почали працювати", – додав 
глава МВС. У свою чергу директор заводу Леонід Шиман зазначив, що в лютому указом 
президента була відновлена ракетна програма і внесено зміни в оборонне замовлення. 
"Зараз ми плануємо набрати близько 540 працівників. І вже в найближчі тижні ми 
відновимо виробництво ракетних комплексів для потреб Міноборони. Це стосується 
"Вільхи М", "Тайфуну" і оперативно-тактичних комплексів "Грім". Звісно, таке високоточне 
озброєння значно посилить військову спроможність Збройних сил, а надалі, ми хочемо 
розширити виробництво і збільшити штат до півтори тисячі працівників", – зазначив 
Шиман. Аваков відзначив, що керівництво заводу ввело окремий контроль за дотриманням 
екологічної безпеки як на заводі, так і в районі виробництва. Павлоградський хімічний 
завод займається чотирма напрямками діяльності – утилізація, виробництво палива для 
ракет, виробництво ракетних двигунів і виробництво вибухових матеріалів. Усі виробничі 
процеси, пов'язані з вибухівкою або небезпечними хімічними речовинами, відбуваються 
автоматично, без участі людей, щоб мінімізувати ризики на виробництві. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Директора хімзаводів Коломойського і Фірташа  
звернулися до Зеленського 

15.06.2020 

Хіміки стурбовані заявою голови Держгеокадастру Романа Лещенко 
про можливу відмову Кабінету міністрів ввести квоти на імпорт мінеральних 
добрив в Україну. Про це пише rbc.ua 

Директори найбільших хімічних підприємств закликають Кабмін і Офіс президента 
оголосити чітку позицію з питань квот на імпорт мінеральних добрив в Україну. Про це 
йдеться у зверненні представників вітчизняної хімічної промисловості до президента 
України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, текстом якого 
володіє УНІАН. Зокрема, під зверненням стоять підписи голови правління АТ "Дніпроазот" 
Сергія Сидорова, голови правління ПАТ "Рівнеазот" Михайла Заблуди, голови правління 
ПАТ "Азот" (м. Черкаси) Віталія Склярова, голови правління ПРАТ" Сєвєродонецьке 
об'єднання Азот" Леоніда Бугайова, генерального директора "Дніпровського заводу 
мінеральних добрив" (ДЗМУ) Сергія Москаленка та голови правління ПАТ "Сумихімпром" 
Ігоря Лазаковича. Як зазначається у листі, у травні 2020 року було завершено 
розслідування Міністерства розвитку економіки щодо імпорту мінеральних добрив в 
Україну. "Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 22 травня повинна була прийняти 
рішення, що встановлюють чіткі правила гри на ринку мінеральних добрив України, які 
дозволили б українським хімічним підприємствам ефективно і безперебійно забезпечувати 
український АПК якісною і доступною продукцією. Ці давно очікувані рішення також 
надали б українським виробникам стабільність і можливість планувати роботу підприємств 
у розрізі найближчих двох-трьох років", - повідомляють директора заводів. Вони також 
зазначають, що Міністерство розвитку економіки продовжило терміни розгляду питання 
на один місяць. Водночас, підкреслюють українські хіміки, на консультаціях в 
Мінекономрозвитку, які пройшли в кінці травня, представникам хімпрому було 
запропоновано спільно з урядовцями та представниками кінцевих споживачів виробити 
загальні підходи і рішення. "Ключові слова, які звучать під час цих консультацій, були слова 
"діалог" і "компроміс". Ми не відмовилися від такого підходу, і взяли активну участь у всіх 
консультаціях, розуміючи, що ідею діалогу і компромісу в цьому питанні також поділяє 
глава держави", - наголошується у листі. За словами хіміків, захист вітчизняного виробника 
невигідний багатьом гравцям, зацікавленим у максимальної залежності українського АПК 
від імпорту, а видимість протистояння між виробниками добрив і фермерами створюється 
штучно "Відмова від введення квот дає сигнал, що Україна не планує захищатися, а 
вітчизняним хімікам – що галузь не є важливим для національної економіки Якщо повна 
відмова від введення обмежувальних заходів – це і є компроміс між учасниками ринку, то 
ми не згодні з таким "компромісом", - заявляють керівники підприємств. Автори листа 
також підкреслюють, що питання захисту хімпрому зачіпає долю десятків тисяч 
працівників галузі. "Ми представляємо інтереси галузі, в якій задіяні десятки тисяч 
співробітників. Саме хімпром в перші місяці поточного року утримав криву падіння 
промислового виробництва в Україні від повного провалу. Сьогодні вирішується питання 
про те, скільки людей залишиться на своїх робочих місцях на хімічних підприємствах 
України буквально через півроку. Який обсяг продукції ми зможемо зробити. Чи зможуть 
українські хіміки поборотися за зовнішні ринки, або залишать їх назавжди. Зрештою, 
вирішується питання про те, чи залишиться наша продукція в принципі на вітчизняному 
ринку, або наш ринок буде відданий на відкуп іноземним компаніям", - констатують автори 
листа. Директори найбільших підприємств хімпрому закликають президента і прем'єр-
міністра озвучити свою позицію з даного питання, оскільки заяви глави Держгеокадастру 
Романа Лещенко суперечать початковим заявам представників Кабінету міністрів України 
про необхідність захисту вітчизняних виробників у кризу. "Сьогодні офіційні особи 
фактично заявляють, що заходи з захисту хімічної галузі не є пріоритетними. При цьому 
посилаються на позицію Президента України, яку для нас важливо було б почути 
безпосередньо. Просимо вас, як перших осіб держави, донести до нашої галузі свою 
позицію. А також назвати причини, з яких підготовлені рішення Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства виявилися заблоковані", - підсумовують 
автори листа. Нагадаємо, раніше найбільші виробники складних добрив закликали 
прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра економіки Ігоря Петрашка захистити галузь 
від експансії імпортної продукції. 

Читати повністю (документ) >>> 
За матеріалами rbc.ua 

 
 

Бердянский завод АЗМОЛ возобновил  
работу после простоя 

16.06.2020 

После вынужденного простоя из-за введённых изменений в 
Налоговый кодекс, рабочие завода АЗМОЛ снова вышли на работу. Об этом 
сообщает служба новостей портала ria-m.tv 

Как известно, с 23 мая всё украинское производство смазочных материалов 
оказалось парализованным после введения акциза на своё основное сырьё – импортное 
базовое масло. Это коснулось и крупнейшего в Украине производителя масел и смазочных 
материалов компании Азмол Бритиш Петрокемикалс (Бердянск, Запорожская обл.), пишет 
Актуально. «Британско-украинское предприятие Азмол, которое за последние два года 
возродило производство, вложило колоссальные средства в модернизацию оборудования и 
начало активно завоевывать не только украинский, но и международный рынки, сегодня 
остановлено», — сообщил исполняющий обязанности директора AZMOL BP Михаил 
Тарасенко. Остановка производства связана со вступлением в силу закона №466-IX, 
согласно которому товарный код 2710 19 99 00 «другие смазочные материалы и другие 
дистилляты» включен в перечень подакцизных товаров со ставкой 213,5 евро за 1 000 л. 
Под товарный код 2710 19 99 00 попали не только сырье для производства масел – базовые 
масла, но и около 100 наименований конечной продукции. Это привело к тому, что 
производители и продавцы готовых масел и смазочных материалов в понимании 
налогового законодательства автоматически стали плательщиками акцизного налога, что 
требует от них регистрации акцизных складов, акцизных накладных и прочих обязательств 
по учету подакцизной продукции. 35 крупнейших компаний Украины написали открытое 
обращение к Президенту, Премьеру, а также инициатору закона депутату от Слуги народа 
Гетманцеву, который официально признал происходящее «эксцессом» и дезорганизацией в 
работе разных ветвей власти. И пообещал, что проблема будет устранена. 4 июня на 
брифинге в столичном информационном агентстве Интерфакс-Украина руководители 
бердянских предприятий AZMOL-BP и Агринол, а также представители других крупнейших 
производств смазочных материалов Украины заявили об остановке своих производств. На 
бердянском АЗМОЛе по началу сотрудников задействовали на работах, которые не связаны 
непосредственно с производством, однако всё же были вынуждены отправить коллектив в 
простой. Аналогичная ситуация сохранялась на других предприятиях страны. Только 
полдень пятницы, 12 июня, были опубликованы разъяснения Государственной налоговой 
службы, которые сообщили о выводе базовых  масел и смазок из кода подакцизных 
товаров. Производители получили возможность ввозить и хранить сырьё. Как сообщается 
на сайте компании, с понедельника, 15 июня, сотрудники АЗМОЛа снова вышли на рабочие 
места. «С сегодняшнего дня предприятие работает в обычном режиме, смазочная 
продукция производится в прежних объемах, также возобновились и поставки», — 
сообщает пресс-служба. 

Читать полностью >>>                                                                                     © Владимир Андреев 
По материалам ria-m.tv 

 

АТ «ОПЗ» вийшов на ринки мінеральних добрив  
з рекордно високими показниками 

17.06.2020 

Вперше за останні 5 років ПАТ «ОПЗ» відвантажило на експорт 
рекордну кількість хімічної продукції, зокрема, аміаку: в травні 2020 року - 
273 тис. тонн, з початку року – 1 млн. 213 тис. тонн. 

Що стосується карбаміду, то в червні 2020 року на зовнішній ринок відвантажено 
99,3 тис. тонн, з початку року – 402,4 тис. тонн.  За останні декілька років – це найбільший 
обсяг перевалки продукції. Нагадаємо, що на початку травня 2020 року АТ «ОПЗ» відновив 
співпрацю з українськими підприємствами щодо прийому аміаку залізничним транспортом, 
його зберігання та відвантаження на експорт. В червні 2020 р. буде відвантажено 20 тис. 
тонн продукції, що принесе для АТ «ОПЗ» 10,5 млн. грн. додаткового доходу. «Також ми 
продовжуємо впроваджувати нові заходи, котрі дозволяють заощадити кошти. Зокрема, 
створення конкурентного середовища та прозорої тендерної процедури в системі 
закупівель зберегло тенденцію збільшення кількості учасників торгів: в червні 2020 року 
цей показник склав 3,51 проти 2,9 у травні. Завдяки цьому за першу половину червня 
вдалося заощадити 5,4 млн. грн.», - розповів в.о. Голови Правління – директора АТ «ОПЗ» 
Микола Синиця. АТ «ОПЗ» продовжує працювати за договором на переробку давальницької 
сировини з ТОВ «Агро Газ Трейдінг». У зв’язку з обмеженнями, які діяли в Україні з 
введенням карантину, у березні 2020 р. керівництву підприємства не вдалося провести 
новий відбір постачальника давальницької сировини. Єдиним можливим варіантом 
забезпечення безперебійної роботи АТ «ОПЗ» стало продовження діючого договору з «Агро 
Газ Трейдінг». Як зазначає керівник підприємства Микола Синиця, шляхом переговорів 
вдалося збільшити тарифи на переробку давальницької сировини, а саме: виробництва 
аміаку – на 2 дол. США за 1 тонну та виробництва карбаміду – на 3 дол. США за 1 тонну. 
Економічний ефект від введення нових тарифів за квітень-травень 2020 року для АТ «ОПЗ» 
склав 500 тис. дол. США. Наразі публічне акціонерне товариство «ОПЗ» готується до 
проведення нового відбору постачальника давальницької сировини. Широке обговорення 
проєкту конкурсної документації з потенційними учасниками дозволило менеджменту 
підприємства, з урахуванням усіх зауважень та побажань, розробити новий порядок 
відбору, який вже направлений на узгодження до Наглядової ради АТ «ОПЗ». 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «ОПЗ» 

Читайте також: ОПЗ нарощує виробництво 
та експорт хімічної продукції >>> 

 
Запорожский "Кремнийполимер"  

выставляют на продажу 
18.06.2020 

Фонд госимущества Украины планирует продажу запорожского 
завода "Кремнийполимер". Дата аукциона, как и стартовая сумма, пока не 
объявлены. 

Завод по ул. Тепличной 7, видимо, собираются продавать со всеми долгами. 
Несколько лет назад с него уволили около сотни работников, не выплатив им зарплаты. 
Задолженность по зарплатам составляет около 4 млн. 34 кредитором же предприятие 
задолжало порядка 372 млн. грн. Исполнительная служба уверяет, что не может взыскать 
задолженность, поскольку "Кремнийполимер" проходит стадию банкротства и все его 
счета заморожены. Вызывает много вопросов и тот факт, что на территории предприятия 
годами хранятся опасные отходы с нарушениями всех правил безопасности. 

Читать полностью >>> 
По материалам zanoza-news.com 

 
Німеччина бачить в Україні потенціал у  

виробництві водню 
18.06.2020 

Німеччина бачить в Україні потенціал із виробництва водню і постачання 
його до Європейського союзу. Про це під час онлайн-дискусії “Нафтогаз. Що 
далі?” заявила радниця голови правління Нафтогазу Лана Зеркаль. 

“Насправді цей меморандум стосується не тільки водню, він стосується загальної 
співпраці між урядами в питаннях розвитку енергетичної незалежності, відновлювальних 
джерел енергії так само, як впровадження тієї самої політики „green deal“. Але якщо 
повернутися до бажання Німеччини мати певний свій вплив на питання розігріву 
економіки Європейського союзу із застосуванням саме політики щодо водню — то це стає 
дуже логічним, оскільки вони бачать в Україні потенціал. Потенціал саме в виробництві 
водню і постачання цього водню в Європейський союз і саме в Німеччину, яка має замістити 
вугілля до 2030 року повністю. І вони розглядають водень, як якраз цей заміщувач вугілля”, 
— сказала Лана Зеркаль. Вона зазначила, що цей план в Європейському союзі ще має бути 
ухвалений і Польща висловилась щодо того, що вони не підтримують такий план розігріву 
економіки ЄС, який пов’язаний із воднем. “В Україні є багато людей, які вважають тему 
водню доволі цікавою і бачать в ній можливості, пов’язані з нарощуванням нашої 
присутності енергетичної на ринку Європейського союзу”, — додала Лана Зеркаль. 

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

 
ЕБРР предоставит кредит $81 млн для строительства установки  

разделения воздуха "Кривой Рог промышленные газы" 
18.06.2020 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может 
предоставить долгосрочный кредит $81 млн для строительства установки 
разделения воздуха ООО "Кривой Рог промышленные газы" (Киев). 

Как отмечается в сообщении ЕБРР на его сайте, при условии заключения 
коммерческих соглашений компания спроектирует, построит и будет эксплуатировать 
установку разделения воздуха в Кривом Роге, производя промышленные газы для горно-
металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) и 
других потребителей в Украине и за ее пределами. Предполагается, что замена 
существующего производства промгазов на площадке АМКР на новую установку сократит 
годовое потребление энергии меткомбинатом и снизит выбросы CO2 более чем на 60 тыс. 
тонн в год. Общая стоимость проекта оценивается суммой более $100 млн, говорится в 
материалах банка. Согласно им, ожидается, что совет директоров ЕБРР рассмотрит этот 
проект 22 июля этого года. В Украине у Air Products работает ООО "Эйр Продактс Украина". 
Соглансо информации на сайте компании, это ведущий поставщик CO2 (диоксида углерода) 
в стране. Компания была создана в 2010 году и входила в состав ACP Group (ведущий 
поставщик CO2 в Европе), которая с октября 2019 стала частью международной газовой 
компании Air Products, котирующейся на NYSE. Ее продажи годовые составляют около $8,9 
млрд с присутствием в 50 странах мира с болем чем 750 производственными мощностями, 
рыночная капитализация – $45 млрд, указывается на сайте. Выручка "Эйр Продактс 
Украина" в 2018 году выросла в 1,5 раза – до 94,73 млн грн, а чистый убыток сократился 
почти в 22 раза – до 0,59 млн грн. "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 
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«Укрметаллургпром» призвал Зеленского содействовать отмене квот  
на импорт серной кислоты из-за ее острого дефицита 

18.06.2020 

Объединение «Укрметаллургпром» заявило об остром дефиците на 
внутреннем рынке серной кислоты из-за ранее введенного квотирования, 
что привело к росту цен на нее и нехватке для производственной 
деятельности коксохимических и металлургических предприятий. 

Глава «Укрметаллургпрома» Александр Каленков в письме президенту Украины 
Владимиру Зеленскому и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства 
Игорю Петрашко напомнил, что по инициативе основных украинских производителей 
серной кислоты - АО «Сумыхимпром», ГП «Восточный ГОК», ООО «НПО «Заря» и ООО 
«Первое химическое объединение» – Минэкономики проведело спецрасследование в 
отношении импорта серной кислоты и олеума. На основании расследования 
Межведомственная комиссия по международной торговли (МКМТ) в июле 2018 года ввела 
сроком на три года ограничительные меры в виде квотирования импорта этой продукции 
независимо от страны происхождения и экспорта. Основанием для этих мер стала жалоба 
со стороны инициаторов на то, что импорт серной кислоты негативно влияет на 
отечественное производство из-за существенной недозагрузки производственных 
мощностей. Действие специальных мер началась с сентября того же года. При этом 
украинские производители серной кислоты заверили отечественных потребителей, что все 
потребности в указанной продукции будут удовлетворены своевременно и в необходимых 
объемах. «Но действительность оказалась совсем иной. Почти сразу после введения 
указанных ограничительных мер украинские производители серной кислоты начали 
пренебрегать обязательствами перед потребителями, практически бойкотируя 
своевременные и в полном объеме поставки серной кислоты. При этом все без исключения 
украинские производители серной кислоты отдали этот вопрос на откуп посредникам, 
которые сразу начали повышать цены, внедрять новые, более жесткие формы расчетов 
(100%-ная предоплата за следующий месяц и штрафы в размере 20% от уменьшения 
законтрактованного объема), а также постоянно нарушать сроки поставок», - 
констатируется в письме, датированном 16 июня т.г.. Метпредприятия неоднократно 
жаловались в Минэкономики и МКМТ на неприемлемое отношение к своим обязанностям 
со стороны национальных производителей серной кислоты, которые, в частности, 
довольно часто не выполняли заказы потребителей ни по срокам поставок, ни по их 
объемам, несмотря на то, что потребителями вовремя и в полном объеме была 
осуществлена предоплата за поставку этой продукции. Ситуация на предприятиях 
ухудшилась с пандемией коронавируса. Как стало известно, один из инициаторов 
ограничения импорта серной кислоты и крупнейший на сегодня ее производитель в 
Украине - ПАО «Сумыхимпром» - внезапно прекратил отгрузку продукции украинским 
потребителям якобы в результате какой-то аварии. При этом ни детальной информации по 
существу, ни ожидаемой продолжительности ремонтных работ «Сумыхимпром» не 
предоставляет, а отгрузки серной кислоты на июль-2020 также не запланированы. В то же 
время Днепровский завод минеральных удобрений на прошлой неделе неожиданно 
разместил двухмесячный заказ общим объемом порядка 20 тыс. тонн серной кислоты. Это 
приводит к возникновению катастрофического дефицита указанной продукции на 
украинском рынке и дальнейшему ухудшению ситуации не только в отдельных отраслях-
потребителях серной кислоты, но и в экономической и национальной безопасности 
Украины в целом, подчеркивается в обращении «Укрметаллургпрома». … 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 

 
Кабмин сменил главу государственного предприятия  

"Укрхимтрансаммиака" 
22.06.2020 

Кабинет министров Украины согласовал назначение Вадима Трунова 
исполняющим обязанности директора государственного предприятия 
"Укрхимтрансаммиак". Об этом пишет biz.censor.net.ua 

Соответствующее распоряжение КМУ №701-р от 17.06.2020 обнародовано на 
официальном правительственном портале. Как отмечается в документе, кандидатуру 
руководителя госпредприятия предложило Министерство развития экономики, торговли и 
сельского хозяйства. С января 2020 года и до последнего времени и.о. директора ГП 
"Укрхимтрансаммиак" был Игорь Бурак, который до этого занимал должность заместителя 
начальника департамента компании по техническому обслуживанию и ремонту. Вадим 
Трунов был заместителем директора этого ГП "Укрхимтрансаммиак" до конца 2017 года. 
Как сообщалось, после обысков в сентябре 2017 года в "Укрхимтрансаммиаке" НАБУ и САП 
задержали его и.о. директора Игоря Трегубенко по подозрению в завладении и 
легализации более 40 млн грн средств государственного предприятия. В конце 2016 года 
сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты хищения бывшим 
руководством государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" почти 235 млн грн. 
Правоохранители установили, что один из руководителей предприятия в течение 2012-
2015 годов перечислял деньги ряду подконтрольных коммерческих структур. Напомним, в 
2007 - 2016 годах директором госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" был назначенный на 
эту должность еще во времена премьерства Януковича Виктор Бондик. 

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

 
 

 ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ) 
 

 
 

ПАО "Славянские обои - КФТБ" сократил  
их выпуск на 10,3% 

15.06.2020 

ПАО "Славянские обои - КФТБ" (Черниговская обл.) в январе-мае 
текущего года сократила их выпуск на 10,3% по сравнению с тем же 
периодом 2019 года – до 10,79 млн усл. кусков.  

Согласно предоставленным статистическим данным ассоциации "УкрПапир", таким 
образом с начала года на фабрике впервые отмечена отрицательная динамика выпуска 
основной продукции – по итогам января-апреля прирост еще составлял 12%, первого 
квартала – 47,8%, а в январе этот показатель вырос в 2,3 раза к январю-2019 (в том числе с 
учетом низкой базы сравнения после введения Россией эмбарго в конце 2018 года). С 
учетом производственных показателей, объем товарной продукции фабрики за январь-май 
сократился почти на 29% - до 487,4 млн грн. Ассоциация не располагает данными выпуска 
обоев в целом по Украине, поскольку Госстат перестал предоставлять ей эти данные. Как 
сообщалось, в январе-мае 2019 году КФТБ нарастила выпуск обоев на 27% по сравнению с 
тем же периодом 2018 года – до 12,04 млн усл. кусков, однако в целом выпуск обоев в 
Украине сократился на 46,3% - до 20,45 млн усл. кусков. "Славянские обои - КФТБ" 
выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, дуплексные, акриловые, виниловые обои, 
на флизелиновой основе, обои горячего тиснения, производит более 2500 дизайнов 
продукции. Поставляет продукцию в страны СНГ и Европы, имеет дилерскую сеть в 25 
странах. Как сообщалось, в 2019 г. фабрика увеличила выпуск обоев на 39,6% по сравнению 
с 2018 годом – до 36,86 млн усл. кусков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Локалізуватися в Україні: Розповідаємо про законопроект №3739  
на підтримку українського машинобудування 

27.06.2020 

Народні депутати з економічного комітету Верховної Ради 
представили законопроект про так звану локалізацію, який нещодавно був 
внесений на розгляд парламенту.  

 

У разі ухвалення, він має змінити чинні процедури державних закупівель продукції 
великого машинобудування та надати перевагу на тендерах українським виробникам 
міського пасажирського транспорту, потягів, комунальної спецтехніки над іноземними.  

 

Що передбачає проект. Офіційна назва проекту закону – «Про внесення змін до 
Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку 
та модернізації вітчизняної промисловості». У парламенті його зареєстрували 24 червня, 
авторами є 38 народних депутатів з різних фракцій та груп. Проект закону планує 
тимчасово, на 10 років, змінити процедуру закупівель коштом державного або 
регіональних бюджетів, він поширюється на чотири галузі машинобудування: залізничний 
транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна техніка і спецтехніка, а також 
енергетичне машинобудування. Згідно із проектом, буде запроваджено вимогу локалізації 
виробництва на рівні 25-40% на початковому етапі. Фактично це означає, що перевагу на 
тендерах надаватимуть тим учасникам торгів, які мають виробництво в Україні та 
збирають свої машини з певної кількості українських деталей. І саме локалізація стане 
кваліфікаційним критерієм для участі в закупівлях, замість нижчої ціни, як є нині. Це 
дозволить українському виробникові перемагати, навіть якщо його ціна буде вищою. Якщо 
закон ухвалить Верховна Рада, він набуде чинності з 1 січня 2021 року. «Якщо державний 
замовник – чи це державна компанія, чи муніципалітет – хоче купити продукцію 
машинобудування однієї з чотирьох категорій, які ми визначили в законопроекті, то 
державний замовник має вимагати, щоб ця продукція була виготовлена повністю в Україні 
або, якщо це іноземна продукція, то має бути локалізована в Україні. Наприклад, якщо мер 
будь-якого міста хоче купити сміттєвіз Mercedes – без проблем. Його можна купити, але 
українська компанія або Mercedes має завести в Україну своє шасі і зробити в Україні 
локалізацію сміттєвоза, наприклад шасі і кабіна буде Mercedes, а кузов, автоматика, 
гідравліка та інші складові частини – українського походження. Це забезпечить локалізацію 
і робочі місця для людей, а також завантаження для українських підприємств», – пояснив 
нардеп Дмитро Кисилевський. За його словами, методику визначення ступеня локалізації 
має визначити Кабмін. Наразі в Україні застосовують три методики. Перша запроваджена 
Торгово-промисловою палатою, друга – Митною службою, яка видає експортні сертифікати 
про українське походження певного товару, третя – від Міністерства економіки, яку вже 
застосовують для підтримки аграріїв, що користуються українською 
сільськогосподарською технікою. «Є програма підтримки аграріїв, коли держава 
компенсовує до 25% вартості техніки, якщо вона українського походження. Ми 
передбачаємо, що Кабмін розширить методику визначення локалізації сільгосптехніки на 
машинобудівну продукцію … Законопроект про локалізацію пропонує ринок тим 
інвесторам, які вкладають у виробництво в Україні. Хочеш отримати контракт, оплачений 
грошима українських громадян, локалізуй виробництво. Створи роботу для українців і 
заплати податки до бюджету», – повідомив Кисилевський. Згідно з підрахунками авторів 
законопроекту, його ухвалення призведе до зростання ВВП на 3,9 % протягом 3-5 років, 
дозволить зберегти робочі місця в галузі машинобудування та створити 62,5 тис. нових 
робочих місць. Окрім того, податкові відрахування зростуть приблизно на 8%. У проекті 
вказано, що ступінь локалізації виробництва, наприклад, в автомобілях швидкої допомоги 
має бути не менш як 35% з 2021 року та 50% з 2024 року, в пасажирських автобусах з 
низькою підлогою, тролейбусах, пасажирських вагонах також 35% та 50% відповідно. 
Парламентарі називають це «здоровим протекціонізмом». «Ми розуміємо, що українська 
промисловість та український виробник потребує державної підтримки. Яка при цьому 
залишає конкуренцію на ринку і не ставить споживача в невигідні умови. Ми не хочемо 
змушувати когось купувати неякісне, навпаки, ми хочемо стимулювати українські компанії 
та громадян купувати якісні товари, які з’являються завдяки конкуренції. Саме тому ми 
ініціюємо низку законопроектів, які називаємо здоровим протекціонізмом. Законопроект 
про локалізацію саме такий», – наголосила співавторка закону Роксолана Підласа. Водночас 
є ризик, що протягом кількох років після ухвалення закону державний та міські бюджети 
витрачатимуть більше грошей на закупівельних тендерах, наприклад, міського транспорту. 
Оскільки конкуренти, які пропонували дешевшу продукцію, підуть з ринку або витратять 
багато часу на створення власного виробництва в Україні. Наприклад, нині автобуси 
білоруського заводу МАЗ на тендерах коштують десь на 20% дешевше, ніж українські 
«Електрони» та «Богдани», навіть із доставкою з-за кордону. Оскільки наразі переможця 
визначають за ціновим критерієм, то білоруси часто виграють торги. Це сприяє експансії 
іноземного виробника на український ринок та спричиняє невдоволення в місцевих 
машинобудівельників. 

Критика локалізації. Колишній очільник Держмитниці та ідеолог системи 
електронних торгів ProZorro Максим Нефьодов розкритикував законопроект про 
локалізацію галузей машинобудування і запровадження локалізації як кваліфікаційного 
критерію для участі в закупівлях. На його думку, це призведе до появи компаній-
«прокладок», які будуть видавати іноземну продукцію за українську і в умовах зниженої 
конкуренції продавати її з націнкою. Також він стверджує, що цей законопроект порушує 
низку міжнародних домовленостей України, зокрема угоду про асоціацію з ЄС, угоду про 
зону вільної торгівлі з Канадою та інші. Раніше «Трансперенсі Інтернешнл Україна» та 
низка громадських організацій закликали Кабмін відмовитися від запровадження 
нецінового критерію локалізації в закупівлях машинобудування. «Ця ініціатива порушує 
міжнародні зобов’язання, які Україна взяла в межах «Угоди про асоціацію з ЄС» та «Угоди 
про Державні закупівлі» в межах СОТ. Відповідно до них, Україна не має віддавати перевагу 
будь-яким учасникам публічних закупівель та забезпечити «рівні правила гри» в закупівлях 
як для іноземних, так і вітчизняних компаній», – йдеться в заяві. Організації стверджували, 
що позитивний вплив локалізації на галузь не підтверджений жодними розрахунками, та 
наголошували, що треба дослідити додаткове навантаження на бюджет, якщо державні 
замовники будуть змушені закуповувати дорожчу українську техніку.  

Кому на користь? Безсумнівний профіт від такого закону отримають українські 
компанії, які працюють в галузі машинобудування. Це, наприклад, львівський концерн 
«Електрон», «Богдан», «Крюківський вагонобудівний завод», компанія «Пожмашина» та 
інші виробники. За словами голови правління ПрАТ «Концерн-Електрон» Юрія Бубеса, 
наразі їхні підрозділи, які займаються виготовленням міського електротранспорту, 
завантажені замовленнями приблизно на 30%. «Збільшити виробництво для нас не є 
проблемою. Для нас проблема – це тендерні процедури та законодавство. Цей законопроект 
дасть нам змогу збільшити випуск продукції, збільшить сплату податків, з’являться нові 
робочі місця. Багато фахівців машинобудування Львівщини нині є в економічній міграції, 
воно радо повернуться додому, якщо їм буде де працювати», – стверджує Юрій Бубес. За 
його словами, нині в концерні працює близько 1,5 тис. людей, а якщо закон про локалізацію 
ухвалять, тоді кількість робочих місць зросте до трьох тисяч. Для «Електрону» цей закон – 
ще й можливість відтиснути від українського ринку білоруський МАЗ. …. 

Читати повністю >>>                                                                                        © Катерина Чурилова 
За матеріалами zaxid.net 
 

http://uaprom.info/news/175017-ukrmetallurgprom-prizval-zelenskogo-sodejstvovat-otmene-kvot-import-sernoj-kisloty-iz-za-ostrogo-deficita.html
https://biz.censor.net.ua/news/3203632/kabmin_smenil_glavu_ukrhimtransammiaka
http://www.fixygen.ua/news/20200615/slavyanskie-oboi.html
https://zaxid.net/lokalizuvatisya_v_ukrayini_n1504278
http://ukrtransammiak.com.ua/
http://www.slav-oboi.com.ua/


 

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

 

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Акционеры "ХЗЭТ" решили ликвидировать общество в связи с  
нецелесообразностью его дальнейшего существования 

05.06.2020 

Акционеры ОАО "Харьковский завод электротранспорта" (ХЗЭТ), 
который не ведет хозяйственную деятельности, решили ликвидировать 
общество в связи с нецелесообразностью его дальнейшего существования.  

Согласно объявлению в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение приняло 
внеочередное собрание акционеров ОАО 2 июня 100% голосов зарегистрировавшихся для 
участия в собрании. По данным финотчетности ОАО "ХЗЭТ" за 2019 год, стоимость его 
чистых активов составляет 234 тыс. грн, сумма обязательств – 226 тыс. грн, размер 
собственного капитала – 234 тыс. грн. Внеочередное собрание прекратило полномочия 
главы набсовета Александра Василенко, который владеет более 11,72% акций ОАО "ХЗЭТ" и 
контрольным пакетом АО "Завод Фрунзе" (Харьков), которому принадлежит 66,4% акций 
завода электротранспорта. Кроме того, прекращены полномочия членов набсовета 
Александра Романенко (владеет более 11% акций АО "Завод Фрунзе") и Константина 
Харламова. Ликвидатором избран юрисконсульт Андрей Данилик. Согласно финотчету ОАО 
"ХЗЭТ", оно состоит из одного административно-хозяйственного подразделения. На начало 
2020 года численность работников составила 3 чел.. В 2019 году ОАО получило почти 165 
тыс. грн выручки за сдачу в аренду земельных участков и сопутствующие услуги. ХЗЭТ был 
основан в 1926 году. Специализировался на капитальном ремонте трамваев, троллейбусов, 
агрегатов и производстве запчастей к ним. По сообщениям СМИ, на промплощадке ХЗЭТ в 
2005 году "Завод Фрунзе" начал производство металлической сетки. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Corum Group і Alta підписали меморандум  

про довгострокову співпрацю 
05.06.2020 

Керівник Corum Group Михайло Потапов і президент чеської 
інвестиційної компанії Alta Володимир Плашил підписали меморандум про 
довгострокову співпрацю. Документ був підписаний у режимі онлайн.  

Залучення європейських інвестицій дозволить модернізувати виробничі потужності 
і підвищити ефективність підприємств компанії. Модернізація проходитиме відповідно до 
програми, яку Corum розробив спільно з консалтинговою компанією KPMG. Також Corum і 
Alta співпрацюватимуть по проектах фінансової підтримки продажів і постачань 
комплектуючих з європейських ринків в Україну. «Я радий, що ми починаємо співпрацю з 
Alta. Це показник уваги до українського машинобудування у світі і довіри до нашої компанії, 
як лідера галузі, - говорить Михайло Потапов, в.о. генерального директора Corum Group. - 
Завдяки цій співпраці ми посилимо технологічне оснащення наших заводів і підвищимо 
конкурентоспроможність продукції Corum на ринках як України, так і Європи". Corum Group 
входить до складу енергетичної компанії ДТЕК Енерго. Corum Group – найбільший 
виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами SCM 

У Києві виставили на приватизацію  
частину заводу «Арсенал» 

08.06.2020 

Фонд держмайна опублікував оголошення про продаж частини 
приміщень заводу «Арсенал», що в Печерському районі Києва, загальною 
площею понад 5 тисяч метрів квадратних. 

Оголошення про приватизацію опублікували на порталі Prozorro.Продажі 4 травня. 
Ідеться про перший поверх виробничих майстерень на 3,3 тисячі квадратів та підвальне 
приміщення на понад 1,9 тисяч квадратів у одному з виробничих корпусів заводу на вулиці 
Московській, 8. Фонд держмайна 13 квітня поточного року включив ці приміщення до 
переліку об’єктів малої приватизації, які планують продати у 2020 році. Дати аукціону на 
порталі наразі  не вказано. Раніше, у лютому поточного року, Фонд держмайна включив до 
об’єктів приватизації інше приміщення заводу «Арсенал» площею понад 2,7 тисяч 
квадратів. Наразі конкурсу там також не відбулося. Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства кілька років тому внесло завод «Арсенал» до переліку 
об’єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2017-2020 роках. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами slidstvo.info 

 
Фонд госимущества продал на аукционе  

Дом культуры "Киевприбора" 
10.06.2020 

ФГИ Украины повторно продал на аукционе Дом культуры 
государственного предприятия "Производственное объединение 
"Киевприбор" площадью 960,8 квадратных метров за 8,5 млн грн. 

В аукционе участвовали 12 компаний и предпринимателей. Победителем стало ООО 
"Юнит Актив" (Киев) с предложением 8,5 млн грн, что в 3,5 раза выше стартовой цены (2,4 
млн грн). По данным Единого госреестра юрилц и физлиц-предпринимателей, владельцем 
ООО "Юнит Актив" является ООО "КУА "Ивекс Эссет Менеджмент" (100%, Киев), конечным 
бенефициаром указан Юрий Яковенко. Зарегистрированный капитал ООО на июнь-2020 
составляет 30 тысяч грн. Яковенко также является конечным бенефициаром ЧАО "Ивекс 
Капитал", которое в декабре-2019 получило разрешение Антимонопольного комитета на 
получение в управление пакета акций Акцент-Банка (Днепр), что обеспечивает 
превышение 25% голосов в высшем органе управления банка. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
 

Компания ФЭД нарастила объемы выпускаемой  
продукции в 1,63 раза 

15.06.2020 

По информации компании ФЭД, 95 % продукции изготавливается для 
внешнего рынка, и только 5% - для Украины. Основные партнеры компании 
– Китай, Южная Корея, Франция, Канада, Турция и другие страны.  

«В 2018-2019 годах мы работали над портфелем заказов по программе, которая 
экспортно ориентирована. Сегодня все заказы - в производстве, - сообщил председатель 
правления компании Виктор Попов. - По первому кварталу мы абсолютно все наши 
договорные обязательства выполнили, несмотря ни на пандемию, ни экономический 
кризис». Он сообщил, что по сравнению с I кварталом 2019 года компания нарастила объем 
выпускаемой продукции в 1,63 раза. В планах компании во втором полугодии - нарастить 
портфель контрактов на 20%, выполнение новых заказов начнется в этом году и 
продолжится в следующем. В то же время процент заказов для Украины мал, всего 5% от 
общей суммы. В компании убеждены - именно сейчас в кризисных условиях нужно 
развивать внутренний украинский рынок высокотехнологичной продукции. 

Читать полностью >>> 
По материалам mykharkov.info 
 

 
 

 
ФДМУ оголосив аукціон з продажу 100% акцій  

"Хімтекстильмашу" 
16.06.2020 

У Чернігові оголошено аукціон з продажу 100% акцій АТ "Хімтес-
тильмаш", стартова ціна – 995 тис. грн. Про це повідомив Фонд 
державного майна України, передає ukrinform.ua 

"Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
повідомляє про оголошення електронного аукціону. До продажу пропонується державний 
пакет акцій (100% статутного капіталу) акціонерного товариства "Хімтекстильмаш"… 
Стартова ціна - 994 819,00 грн", - ідеться у повідомленні. Аукціон призначено на 14 липня 
2020 року. Підприємство розташоване на площі понад 35 тис кв. м (переважно виробничого 
та складського призначення), 12,4 тис. кв. м з яких перебувають в оренді. Станом на 1 січня 
2020 року загальна вартість активів акціонерного товариства становила 9,1 млн грн., 
прострочена кредиторська заборгованість – 18,5 млн. грн. За існуючими боргами з 2009 
року Державною виконавчою службою відкрито зведене виконавче провадження, залишок, 
що підлягає стягненню – 4,6 млн грн. Обсяг виробництва АТ "Хімтестильмаш" у 2019 році 
становив 2,3 млн грн. За підсумками минулого року підприємство зазнало 0,5 млн грн 
збитків. Підприємство "Хімтекстильмаш" було створене в 1960 році, спеціалізувалося на 
розробці та впровадженні обладнання для виробництва хімічних волокон та олійно-
жирової промисловості. У 1995 році воно було акціоноване. У структурі підприємства 
працювали науково-дослідний інститут, дослідний завод та дослідна станція. У 2000 році 
АТ "Хімтекстильмаш" було включене до переліку підприємств, які мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави і не підлягають приватизації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Обшуки в "Електротяжмаші": хто довів  

підприємство до банкрутства 
16.06.2020 

У Харкові 16 червня правоохоронці прийшли з обшуком на 
"Електроважмаш" і вручили підозру у вчиненні злочинів нинішньому 
генеральному директору держпідприємства Віктору Буську і його заступнику. 

 

Прокуратурою встановлено, що протягом 2019-2020 років посадовими особами 
держ- підприємства при відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його 
керівника укладено низку завідомо збиткових угод. Крім того, під виглядом договірних 
відносин з англійською фірмою поставка агрегатів і запчастин для тепловозів в обхід 
санкцій відбувалася безпосередньо з ДП "Завод "Електроважмаш" на Брянський машино-
будівний завод, який є найбільшим виробником маневрових і магістральних тепловозів в 
Росії. Про те, що відбувається на підприємстві– детальніше РБК-Україна. 

 

Особливо великі розкрадання. У головному управлінні Нацполіції повідомляють, 
що слідчі дії на "Електротяжмаші" проводять СБУ і прокуратура, а кримінальне 
провадження відкрито за статтею 191 КК України — привласнення та розтрата державних 
коштів, причому в особливо великих розмірах. Більш детально обставини скандальної 
справи описуються в офіційному повідомленні прокуратури Харківської області. Як 
розповідає прокурор Харківщини Олександр Фільчаков, в ході досудового розслідування 
встановлено, що протягом 2019-2020 років посадовими особами підприємства при 
відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його керівника укладено 
низку завідомо збиткових угод. "Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою 
поставка агрегатів і запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалася безпосередньо з 
ДП "Завод "Електроважмаш" Брянському машинобудівному заводу, який є найбільшим 
виробником маневрових і магістральних тепловозів в Російській Федерації. Всі розрахунки 
проводилися в російських рублях. При цьому продукція ДП "Завод "Електроважмаш", який і 
так знаходиться у вкрай важкому фінансовому становищі, реалізовувалася за ціною, значно 
нижче фактичної собівартості. Нанесений державі збиток тільки від продажу за такою 
схемою 2 тяглових агрегатів склала понад 1 млн грн", - повідомили в поліції. 

 

Збитки та борги. Для тих, хто стежить за долею і діяльністю "Електроважмашу" 
звинувачення керівництва підприємства у фінансовій неохайності не стали несподіванкою. 
Раніше повідомлялось, що за час каденції в.о. гендиректора Віктора Буська, який сьогодні 
отримав з рук правоохоронців підозру у кримінальному злочині, підприємство обросло 
боргами перед контрагентами, банками та працівниками більш, ніж на 1 млрд грн. Єдиний 
державний реєстр судових рішень рясніє судовими позовами постачальників, які 
домагаються примусового стягнення боргів "Електроважмашу" за поставлені товари й 
послуги. За позовом компанії "Купрум Капітал Груп" на суму 18,43 млн грн суд став на бік 
позивача, внаслідок чого всі 16 банківських рахунків заводу опинилися під арештом та вже 
відкрито виконавче провадження по стягненню боргу. Крім того, компанія "Модус-
інструмент" ініціювала судове стягнення боргу на суму 5,24 млн грн, є судові претензії 
компанії "Юнікон" за борги "Електроважмашу" — ще два позови на загальну суму 6,4 млн 
грн. І ще є кілька судових претензій про примусове стягнення заборгованості, яка 
обчислюється мільйоном-двома перед кожним із постачальників — на різних стадіях 
судового провадження. У результаті через невиплати зарплат трудовий колектив 
звільняється, а у державного підприємства вперше виникла заборгованість по податках 
перед державою, про що свідчать дані незалежної моніторингової системи Youcontrol. 
Щобільше, скоро робота заводу може бути повністю зупинена, а постачальники раз за разом 
надсилають попередження про відключення "Електроважмашу" то електрики, то води. 

 

Управління Фондом. При такому "ефективному" господарюванні залишається 
тільки гадати, якими мотивами керувалася ФДМУ, призначаючи торік Віктора Буська 
виконуючим обов'язки гендиректора "Електроважмашу", який раніше був депутатом в 
облраді, членом "Оппоблоку" - причому у Запоріжжі. Втім, Бусько вважають людиною, 
наближеною до голови фонду Дмитра Сенниченка та його заступника Сергія Ігнатовського. 
Як відомо, "Электотяжмаш" після звільнення попереднього гендиректора очолив Микола 
Корнійчук, заступник з виробництва. Але буквально через п'ять днів його звільнили 
рішенням Фонду держмайна: вищезгаданий Сергій Ігнатовський підписав наказ ФДМУ 
№1201, і новим в. о. став Віктор Бусько. Своєю чергою, Сенниченко заявив, що підприємство 
може бути продане вже в першій половині 2020 р., тим самим давши старт "великої 
приватизації". Але потім сказав, що приватизація "Електроважмашу" потребує довгого часу.  

 

Доведення до банкрутства. Звичайно, про всіх цих раптових і складносурядних 
кадрових перестановках і суперечливих заявах можна було б забути, якби 
"Електроважмаш" при новому керівнику процвітав і приносив користь країні й бюджету. 
Тим більше, що Кабінет міністрів зупинив "велику" приватизацію, а це закономірно 
повинно означати підвищення вимог до якості роботи керівників великих 
держпідприємств. Але те, що робиться на заводі, складно назвати ефективним 
антикризовим управлінням, націленим на отримання державою доходів від належного їй 
майна. Правильніше говорити про навмисне доведення стратегічного промислового 
підприємства до банкрутства. "Статут підлеглих Фонду підприємств передбачає блокуючі 
права керуючих від Фонду. Будь то наглядова рада або члени правління. Вони отримують 
право заблокувати будь-яке рішення правління компанії, зупинити дію контракту, 
фінансові платежі. Тобто, повністю паралізувати діяльність підприємства", - розповідав 
журналістам один з менеджерів держпідприємства, підпорядкованого Фонду. … 

 

Читати повністю >>>                                 © Надія Скляренко (журналіст, спеціально для РБК-Україна) 
За матеріалами daily.rbc.ua 
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На Оболони задержан экс-ликвидатор Киевского радиозавода,  
подозреваемый в хищении 48 млн 

17.06.2020 

Следственным отделом Оболонского управления полиции ГУ 
Нацполиции задержан бывший ликвидатор «Киевского радиозавода», 
который долгое время находился в розыске. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из 
сообщения пресс-службы Офиса генпрокурора.  

Он находился в розыске по подозрению в незаконной продаже имущества 
предприятия и злоупотреблении полномочиями лицом, предоставляющим публичные 
услуги ( ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). По данным следствия, на протяжении 2016 
года арбитражный управляющий, которого назначили ликвидатором ГП «ПО «Киевский 
радиозавод», совершил незаконную продажу 14 объектов недвижимого имущества – 
нежилых зданий и помещений, принадлежащих госпредприятию по цене, заниженной в 5, а 
иногда в 10 раз, нанеся ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн грн. Часть средств, 
полученных от реализации недвижимости в сумме 2,7 млн грн, ликвидатор перевел на 
счета аффилированных с ним частных предприятий. После сообщения о подозрении 
бывший ликвидатор радиозавода скрывался от правоохранительных органов, в связи с чем 
был объявлен в розыск. Оболонский районный суд столицы избрал подозреваемому меру 
пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Учитывая, что прокурор в суде 
просил взять бывшего ликвидатора под стражу, данное решение будет обжаловано. Кроме 
того, сейчас в судебном порядке решается вопрос о признании недействительными 
результатов публичных торгов и договоров купли-продажи помещений «Киевского 
радиозавода» с целью возвращения их в государственную собственность. На имущество, 
незаконно реализованное ликвидатором, наложен арест. Как сообщалось ранее, здание 
Киевского радиозавода стало объектом рейдерского захвата. Киевской местной 
прокуратурой № 2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего 
директора общества по подозрению в противоправном захвате имущества ПАО «Киевский 
радиозавод» и легализации преступно приобретенных доходов. Правоохранителями 
установлено, что директор общества, которое на правах аренды пользовалось 
помещениями ПАО «Киевский радиозавод», противоправно завладел зданием предприятия 
на основании поддельного договора купли-продажи от 1999 года. В дальнейшем незаконно 
присвоенное здание подозреваемый внес в уставный капитал собственного общества, 
после чего перепродал его знакомому, тем самым совершив легализацию (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 
5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209 УК Украины.  … 

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

 
У Шостці призначили директора  

оборонного заводу 
18.06.2020 

За підсумками роботи Номінаційного комітету ГК «Укроборонпром» 
був обраний новий керівник казенного заводу «Імпульс», що входить до 
складу державного концерну. 

Директором шосткинського підприємства став Віталій КАЙНАР, який працює на 
цьому заводі майже все своє трудове життя - 38 років. З 2016 року він працював 
заступником директора «Імпульсу» з економіки та фінансів. Протягом останніх двох місяців 
виконував обов'язки директора казенного заводу. «Має великий управлінський досвід та 
знання Галузі. Призначення на посаду согласно з наказом генерального директора ДК 
"Укроборонпром" від 16.06.2020 р. », - йдеться в повідомленні державного концерну. 
Кандидати на посаду директора «Імпульсу» представили своє бачення розвитку 
підприємства і плани першочергових кроків, пройшли оцінку компетенцій, антикорупційну 
і перевірку служби безпеки «Укроборонпрому». Також переможець перед призначенням на 
посаду добровільно пройшов дослідження на поліграфі. До складу номінаційного комітету 
входить вище керівництво державного концерну, а також запрошуються незалежні 
представники. Серед запрошених представники профільного комітету Верховної Ради 
України і Ради національної безпеки і оборони (РНБО), представники посольств країн 
«Великої сімки» (G7) і незалежних антикорупційних громадських організацій: Незалежний 
антикорупційний комітет з оборони (Нако) і State Watch, - повідомляє Шостка.Інфо. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sumy.today 

 

Київ зможе викупити цех заводу "Більшовик"  
для добудови Шулявського мосту 

18.06.2020 

Київська влада зможе викупити цех заводу "Більшовик" за ринковою 
ціною і реалізувати проект з реконструкції Шулявського шляхопроводу в 
Києві. Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України. 

У Фонді держмайна зазначили, що ця установа вже забезпечила рецензування звіту 
про оцінку ринкової вартості нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі літера «IV 
цифра» цех №5, корпус №9, що перебуває у власності АТ «Перший київський 
машинобудівний завод» (до 2018 року завод «Більшовик»). Будівля розташована за 
адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 49/2. Її загальна площа становить 13 039,3 кв.м. "За 
результатами оцінки, а також після реалізації інших кроків, викладених в дорожній карті, 
київська влада матиме змогу викупити цех за ринковою ціною і реалізувати проект із 
розвитку транспортної інфраструктури Києва", - наголосили у ФДМ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами me3.com.ua 

 

Концерн “Артем” продолжает выигрывать в Верховном суде  
в своих бывших российских партнёров 

26.06.2020 

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда принял 
решение в пользу предприятия Госконцерна “Укроборонпром” — 
Государственной акционерной холдинговой компании “Артем”. 

“Суд отказал в признании и исполнении российского арбитражного решения о 
взыскании с ГАХК “Артем” денежных средств на сумму более 750 000 долл. США в пользу 
российской компании АО “Авиа-ФЭД-Сервис”, — сообщает концерн. Концерн сообщает, что 
одно из четырех дел, инициированных на территории Украины российской компанией. 
“Авиа-ФЭД-Сервис” пытается взыскать более $2,7 млн с украинского предприятия по 
договорам поставки в Россию продукции военного назначения, заключенных в 2012-2014 
годах. В “Укроборонпроме” напоминают, что выполнение этих контрактов стало 
невозможным из-за введенных Украиной санкций в связи с российской агрессией. В 
частности, в 2015 году в отношении “Авиа-ФЭД-Сервис” приостановлено исполнение 
экономических и финансовых обязательств. В “Укроборонпроме” уточняют, что это уже 
третье решение из четырех аналогичных дел. При этом по первому делу Верховный Суд в 
январе 2020 года стал на сторону российской компании, но впоследствии, благодаря 
настойчивости и аргументированной правовой позиции ГАХК “Артем” и ГК 
“Укроборонпром”, изменил практику применения законодательства. В феврале 
Укроборонпром выиграл суд у “Авиа-ФЭД-Сервис” по делу против завода “Артем”. Тогда 
“Укроборонпром” отстоял 55 млн грн. Компания “Авиа-ФЭД-Сервис” изначально была 
создана топ-менеджментом ГП “Харьковский машиностроительный завод ФЭД” и являлась 
соучредителем украинско-российского ЗАО “Корпорация ФЭД”. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.ua 

Оборудка з майном "Укроборонпрому": заступник  
гензаводу "Маяк" постане перед судом 

26.06.2020 

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника 
генерального директора київського заводу “Маяк”. Про це УНН повідомляє з 
посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва. 

“Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 
колишнього заступника генерального директора київського заводу „Маяк“, викритого на 
спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна Державного 
концерну „Укроборонпром“ (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)”, — йдеться в повідомленні. 
Нагадаємо, колишній посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури сприяння в 
придбанні майнового комплексу заводу за значно заниженою ціною. Загальна сума угоди 
мала скласти 4,5 млн доларів, з яких 2 млн доларів покупець мав офіційно сплатити за 
майновий комплекс, а ще 2, 5 млн доларів передати особисто підозрюваному у якості 
винагороди за його “послуги”. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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ДК "Укроборонпром" виграв тендер на 30 млн. доларів  
по ремонту літаків для Пакистану 

05.06.2020 

Держкомпанія "Укрспецекспорт", яка входить до складу 
держконцерну "Укроборонпром", перемогла у багатомільйонному 
тендері на ремонт літака-заправника Іл-78. 

"За результатами тендеру ДК "Укрспецекспорт" уклало з Управлінням закупок 
Військово-повітряних Сил Пакистану контракт на ремонт військових літаків. Роботи за 
контрактом виконуватиме підприємство ДК "Укроборонпром" - ДП "Миколаївський 
авіаремонтний завод", - повідомляє прес-служба ДК. Також українська сторона отримала 
підтвердження намірів військово-повітряних сил Пакистану укласти наступний пакет 
контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за результатами виконання 
першого контракту", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що загальний обсяг програми 
ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад 30 
млн доларів. Іл-78 (за кодифікацією НАТО - Midas) - призначений для дозаправки у повітрі 
військових літаків. Також може використовуватися як військово-транспортний літак. 

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

 
Українсько-російське авіаремонтне підприємство відремонтує  

12 двигунів для Іл-76 Повітряних Сил України 
07.06.2020 

Українсько-російське авіаремонтне підприємство (УРАРП) перемогло 
Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» у тендері ЗСУ на проведення 
середнього ремонту 12 двигунів Д-30КП-2 для військово-транспортних 
літаків Іл-76. 

У торгах оголошених Командуванням Повітряних, з початковою вартістю 102 млн 
гривень, приватне ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» запросило 88,98 млн грн за 
свої послуги, проти 90 млн держзаводу «НАРП», що входить до складу ДК «Укроборонпром». 
П'ятого червня, Командування ПС ЗСУ (військова частина А0215), підписало з переможцем 
договір №129/20 на ремонт двигунів №№ 03053039002039, 03053028602088, 
03053038702040, 0305103850208, 03053048402094, 03053048402106, 03053018702060. 
03053018802048, 03053018402011, 03053018502006, 0305303312333, 03053028602076, з 
графіком етапів виконання робіт, при цьому перші чотири двигуни мають бути передані 
замовнику вже 15 червня, далі: 2 – до 30.06, по 1 – до 30.07 та 30.08, 2 – до 30.09 і 2 до 10 
жовтня 2020 р. Зауважимо, що Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» неодноразово 
програвало приватному ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» у тендерах на 
проведення середніх ремонтів двигунів Д-30КП-2 для Ил-76МД. Нагадаємо, що «НАРП», в 
якості підрядника переможця міжнародного тендеру – держкомпанії «Укрспецекспорт», 
ремонтуватиме літаки-заправники Ил-78 ВПС Пакистану, а також продовжить строк 
служби двох Ил-76МД ПС ЗСУ за контрактом №116/20 від 20 травня 2020 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrmilitary.com 

 
ДП «Антонов» замовив «Мотор Січі» два двигуни  

для літака Ан-178 за $9,6 мільйона 
10.06.2020 

ДП «Антонов» ДК «Укроборонпром» 3 червня уклало угоду з АТ 
«Мотор Січ» про закупівлю авіаційних двигунів на $9,60 млн. Про це 
повідомляється у системі «Прозорро». 

Протягом десяти місяців після авансу поставлять два турбореактивні двигуни Д-
436-148ФМ із збільшеною тягою на основних режимах для транспортного літака Ан-178 по 
$4,80 млн. Договір діє до кінця 2025 року, тобто протягом чотирьох з половиною років. У 
2012 році «Антонов» замовляв «Мотор Січі» іншу модифікацію двигуна Д-436-148 для 
літаків Ан-148, Ан-158, Ан-168 за 19,20 млн грн., або $2,40 млн., а в 2011 року – за 21,12 млн 
грн., або $2,65 млн. Вона відрізняється меншою тягою, більшими викидами тощо. Учора 
«Укроборонпром» звільнив президента «Антонова» Олександра Донця і призначив т. в. о. 
Олександра Лося, віце-президента «Антонова» з проектування. Концерн передав у СБУ і 
НАЗК результати перевірки «Антонова», яка виявила факти, що можуть свідчити про 
неефективне управління державним підприємством, нецільове використання об’єктів 
державної власності, зловживання і порушення з боку керівництва. «Антонов» у відповідь 
заявив, що «Укроборонпром» вдається до заходів, спрямованих на припинення діяльності 
держпідприємства, та назвав результати роботи згаданої комісії недостовірними. Також у 
прес-службі держпідприємства повідомили виданню «LIGA.net», що президента «Антонова» 
Олександра Донця поки не звільняли, бо він перебуває на лікарняному. Нагадаємо, у серпні 
2019 року видання «Liga.net» повідомило, що держава Україна в особі одного з підприємств 
концерну «Укроборонпром» на безоплатній основі отримає 25,00002% акцій АТ «Мотор 
Січ» (Запоріжжя) – одного з найбільших світових виробників авіадвигунів. При цьому 
контрольний пакет акцій перейде до інвесторів з Китаю. Цей проект було розпочато 
«Укроборонпромом» ще при президенті Порошенку, коли концерн курував Олег 
Гладковський, а його керівником був і залишився Павло Букін. У прес-службі 
«Укроборонпрому» підтвердили підписання договору про передачу у власність України 
25% «Мотор Січі». Договір про співпрацю підписано між державою Україна в особі 
держконцерну «Укроборонпром», фірмою «Скайрайзон Ейркрафт Холдінгс Лімітед» і 
фірмою «Бейджинг Сіньвей Телеком Технолоджі Груп Ко., Лтд.». Приводом для дій стали 
рішення РНБО і українського уряду, повідомили в дежконцерні. Договір передбачає 
передачу 25,00002% акцій ПАТ «Мотор Січ» на користь держави Україна на безоплатній 
основі. Крім того, договір між акціонерами передбачає порядок спільного управління 
компанією (Акціонерну угоду), повідомили в «Укроборонпромі». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Аваков анонсував великий контракт  
між урядом і АТ "Мотор Січ" 

12.06.2020 

Уряд України та запорізьке підприємство "Мотор Січ" працюють над 
великим контрактом. Про це під час поїздки до Запоріжжя сказав міністр 
МВС Арсен Аваков, повідомляє ukrinform.ua 

"Великий контракт між АТ "Мотор Січ" і урядом щодо літальних апаратів. 
Сподіваюся, ми повинні цей контракт зробити дуже скоро", - сказав Аваков. В 
ексклюзивному коментарі Укрінформу президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв 
зазначив, що йдеться про вертольоти. "У Міністерстві внутрішніх справ є служба НС, в 
обов'язок якої входить порятунок людей, участь у гасінні пожеж. Таку техніку ми робимо і 
сертифікували. Ми про це давно говоримо, його помічники до нас приїжджають і 
сподіваюся, що ми укладемо контракт. Наші вертольоти гасять пожежі в Малайзії, у 
В'єтнамі, Індонезії, Португалії, а в Україні поки гасять пожежі вертольоти Міністерства 
оборони. У ДСНС така техніка потрібна і сподіваюся, що найближчим часом вона у них 
з'явиться, ми готові її робити", - наголосив Богуслаєв. Як повідомляв Укрінформ, Аваков 12 
червня перебуває з робочою поїздкою до Запоріжжя разом із заступником голови офісу 
Президента Сергієм Трофімовим, Генеральним прокурором Іриною Венедиктовою, головою 
СБУ Іваном Бакановим, віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
ДП "Антонов" веде перемовини з низкою  

країн про будівництво літаків 
12.06.2020 

Авіапідприємство "Антонов" нині переживає не найкращі часи, але 
вже тривають перемовини про будівництво компанією нових транспортних 
літаків. Про це повідомив гендиректор ДК «Укроборонпром». 

«"Антонов" переживає не найкращі часи: за 5 років там не виготовили жодного 
літака. Зараз триває виробництво літака для поліції Перу. Його змогла продати вже нова 
команда Укроборонпрому спільно зі своїми спецекспортерами. Зараз очікуємо другого 
тендеру для поліції Перу, маємо намір його виграти. Працюємо й по інших напрямках: 
Азербайджан, Туреччина, Саудівська Аравія, Індія – це лише кілька країн з усіх, які можу 
згадати», - заявив гендиректор ДК «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в інтерв’ю 24 
каналу. Водночас він вважає, що найважливіше – щоб Збройні сили України, Нацполіція та 
ДСНС для внутрішнього ринку купували літаки. «На жаль, на 2020 рік цього передбачено не 
було. Але разом з новим менеджментом ДП "Антонов" ми докладемо максимум зусиль, аби в 
2021 році наші військові та поліція закупили щонайменше 2 транспортних літака АН-178», - 
сказав гендиректор. Гендиректор ДК "Укроборонпром" Абромавичус 9 червня своїм 
наказом звільнив президента підприємства ДП “Антонов” Олександра Донця. Тимчасовим 
виконувачем обов'язків керівника підприємства призначено віцепрезидента з 
проєктування ДП “Антонов” Олександра Лося. Напередодні комісія ДК “Укроборонпром” 
завершила перевірку ДП “Антонов” й передала матеріали за її результатами до Служби 
безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка 
проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра України за 
даними СБУ щодо наявної інформації про "заподіяння шкоди національним інтересам 
України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями 
керівництва державного підприємства “Антонов”. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Український партнер Boeing попри корона кризу 

збільшує кількість працівників 
15.06.2020 

У першому півріччі 2020 р. чисельність персоналу Прогрестех-Україна 
зросла на 14% - до 1000 осіб. Понад 90% з них - інженери, повідомляється на 
інтернет-сайті компанії.  

Інженернии  штат збільшено до 920 спеціалістів, створено протягом перших 6 місяців 
року близько 100 нових високоінтелектуальних робочих місць. Як повідомлялося, 
інженерна компанія Прогрестех-Укра  на задіяна в наи більших міжнародних авіабудівних 
програмах. Зокрема, основним партнером і замовником її є компанія Boeing. В компані   
Прогрестех-Укра  на зазначають, що опікуються працевлаштуванням молодих спеціалістів, і 
попри карантин продовжили підготовку інженерного резерву на базі власних освітніх 
центрів у Києві, Харкові и  Дніпрі, запровадивши дистанціи ну форму навчання. «За 
результатами тестування и  співбесід із претендентами, цього року до інженерно   команди 
Прогрестех-Укра  на вже долучилися близько 50 випускників навчальних програм 
компані  », - повідомили в компані  . Раніше повідомлялося, що інженери Прогрестех-Укра  на 
приступили до розробки IT-забезпечення для аерокосмічно   сфери. За інформацією 
компані  , першим   хнім проектом в аерокосмічніи  сфері стало прототипування інтерфеи сів 
технічно   та архітектурно   валідаці  , а також розробка human-in-the-loop системи 
оцінювання. Група компаніи  Progresstech зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) працює на 
світовому ринку інжинірингових послуг з 1991 р. Прогрестех-Укра  на заснована в 2007 році, 
центральнии  офіс розташовании  в Києві. Компанія надає інженерні послуги и  розробляє 
програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів 
економіки. Входить до першо   тріи ки інженерно-конструкторських центрів Укра  ни. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

 
Мечта президента: какие самолеты будут делать  

для "авиакомпании Зеленского" 
18.06.2020 

Для реализации идеи президента Владимира Зеленского о создании 
национальной авиакомпании на базе самолетов ГП "Антонов" предлагают 
модернизировать Ан-148/158 и Ан-140.  

Советник гендиректора по стратегическим проектам Укроборонпрома Руслан Корж 
в интервью LIGA.net рассказал, что в госконцерне поддерживают идею, в которой 
выполнение региональных и ближнемагистральных перевозок выполняли бы самолеты 
Антонова. При этом Корж согласен, что это должен быть модернизированный 
импортозамещенный самолет. "Антонов может его поставить к 2023 году. Он должен быть 
сертифицированным, эффективным в эксплуатации и он должен получать системную 
поддержку со стороны производителя. И это невозможно будет реализовать без 
лизингового механизма", - отметил Корж. Для этого может быть создана государственная 
лизинговая компания или же использованы лизинговые подразделения, например 
Укрэксимбанка или Укргазбанка. "Вопрос только в лимитах и стоимости финансирования и 
гарантировании остаточной стоимости самолетов", - уточнил Корж. Однако пока что идет 
отработка предоставленных президенту идей по реализации проекта. "Сколько это будет 
стоить, как это будет выглядеть. Источники финансирования. Пока это открытый лист. 
Укроборонпром и Антонов конечно подключились к процессу и будем ему максимально 
содействовать", - добавил Корж. Он напомнил, что отвечает за подготовку материалов 
Министерство инфраструктуры. По словам Коржа, чтобы успеть предложить 
авиакомпанию к 2023 году необходимо подтолкнуть развитие отрасли с помощью 
госзаказа и формирования государственного авиационного рынка. … 

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

 

Экс-соратник Виктора Медведчука  
обошел “Укроборонпром” 

19.06.2020 

Некогда один из крупнейших грузовых авиаперевозчиков, экс-депутат 
Верховной Рады от СДПУ (о) и несостоявшийся хозяин Херсонского 
аэропорта Анатолий Левин укрепил свои связи с украинскими военными.  

В июне командование Воздушных сил ВСУ (в/ч А0215, г. Винница) во главе с 
генерал-полковником Сергеем Дроздовым заключило контракт на услуги по ремонту, 
техническому обслуживанию воздушного транспорта и связанного оборудования, а также 
сопутствующие услуги стоимостью 89 млн грн с принадлежащим Анатолию Левину ООО 
“Авиаремонтное предприятие “УРАРП”. Предметом услуг является средний ремонт 12 
авиадвигателей Д-30КП-2, которыми комплектуются 4-х моторные транспортные 
самолеты Ил-76, находящиеся в составе Воздушных сил ВСУ. Поставка первых 5 двигателей 
должна быть осуществлена до 1 сентября, а оставшихся — 7 до 30 ноября 2020 года. Таким 
образом, по итогам реализации тендера в строй вернутся по меньшей мере 3 самолета Ил-
76, способные осуществлять перевозку на расстояние до 4 тыс. км практически всех 
образцов техники, которыми комплектуются аэромобильные войска, и в случае 
необходимости проводить десантирование людей и техники. Это событие вызвало 
неоднозначную реакцию сразу по нескольким причинам. Во-первых, ремонт двигателей 
для самолетов из парка Воздушных сил ВСУ решили доверить предприятию, название 
которого СМИ расшифровали как “Украинско-российское авиаремонтное предприятие” 
(“УРАРП”). Хотя официально среди его владельцев российские компании не числятся. 
Основным учредителем УРАРП является зарегистрированная в Объединенных Арабских 
Эмиратах компания Styron Trading Incorporation. Ей принадлежит доля в 88,3% 
авиаремонтного предприятия, а оставшиеся 11,7% записаны на подконтрольный этой же 
фирме киевский концерн “Титан”. Бенефициарным собственником Styron Trading 
Incorporation концерн “Титан” называет своего главу Анатолия Левина. Кроме того, как 
выяснил “Олигарх”, уроженец Рязанской области Левин имеет действующий бизнес в 
России. В частности, его компании Styron Trading Incorporation принадлежит 49% доля в 
самарском авиационном заводе “Гидроплан”, где его партнером выступает российская 
компания “Авиатэксим” тамошних бизнесменов Олега Загвоздина, Александра Борисенко и 
Александра Мунтяна. Во-вторых, в борьбе за выгодный контракт УРАРП в очередной раз 
оставил ни с чем госконцерн “Укроборонпром”. Единственным конкурентом компании 
оказался входящий в его состав Николаевский авиаремонтный завод НАРП, который по 
непонятным причинам вообще не торговался, выставив предложение в 90 млн грн и не 
снизив его ни на копейку. После распада СССР Воздушные силы Украины получили более 
чем внушительный парк, насчитывавший не менее 180 военно-транспортных самолетов, 
включая заправщики Ил-78. Однако, на вооружение было принято не более четверти от 
общего количества, а остальные были либо списаны, либо проданы или переданы в аренду 
частным авиакомпаниям, в том числе иностранным. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
АТ «Мотор Січ» узяла 43 мільйони «Авіакону» на ремонт  

вертолітних двигунів і редукторів 
29.06.2020 

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 
22 червня уклало дві угоди з АТ «Мотор Січ» про ремонтні роботи на загальну 
суму 42,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

До кінця 2021 року капітально відремонтують два редуктори ВР-24 у середньому по 
7,49 млн грн. і чотири авіаційні двигуни ТВЗ-117ВМ у середньому по 6,97 млн грн. Згідно 
відкритих джерел, ці двигуни стоять на вертольотах Мі-8МТ, а редуктори – на Мі-24. У 2019 
році «Авіакон» замовляв заводу «Мотор Січ» такий ремонт за такими ж цінами. Нагадаємо, у 
серпні 2019 року видання «Liga.net» повідомило, що держава Україна в особі одного з 
підприємств концерну «Укроборонпром» на безоплатній основі отримає 25,00002% акцій 
АТ «Мотор Січ» (Запоріжжя) – одного з найбільших світових виробників авіадвигунів. При 
цьому контрольний пакет акцій перейде до інвесторів з Китаю. Цей проект було розпочато 
«Укроборонпромом» ще при президенті Порошенку, коли концерн курував Олег 
Гладковський, а його керівником був і залишився Павло Букін. У прес-службі 
«Укроборонпрому» підтвердили підписання договору про передачу у власність України 
25% «Мотор Січі». Договір про співпрацю підписано між державою Україна в особі 
держконцерну «Укроборонпром», фірмою «Скайрайзон Ейркрафт Холдінгс Лімітед» і 
фірмою «Бейджинг Сіньвей Телеком Технолоджі Груп Ко., Лтд.». Приводом для дій стали 
рішення РНБО і українського уряду, повідомили в дежконцерні. Договір передбачає 
передачу 25,00002% акцій ПАТ «Мотор Січ» на користь держави Україна на безоплатній 
основі. Крім того, договір між акціонерами передбачає порядок спільного управління 
компанією (Акціонерну угоду), повідомили в «Укроборонпромі». «Реалізація умов 
укладених договорів можлива тільки після отримання від АМКУ дозволу на концентрацію. 
Спільна заява в даний час розглядається», – йдеться в повідомленні Укроборонпрому. АМКУ 
відкрив справу і поки ще не виніс рішення про дозвіл на концентрацію. Докладніше «При 
Зеленському вирішили впустити китайців на «Мотор Січ», чий прихід за часів Порошенка 
СБУ вважало диверсією». «За законодавством Укроборонпром не має права створювати СП з 
іноземними компаніями, тому на вищому державному рівні було прийнято рішення 
перевести частину акцій Мотор Січ під підприємство Укроборонпрому», – повідомила 
Liga.net з посиланням на анонімне джерело. За його словами, формальним власником 25% 
акцій може стати ДП «Івченко Прогрес». Цим процесом керував заступник секретаря РНБО 
Олег Гладковський. Після його звільнення процес фактично зупинився. Очікується, що 
питання «Мотор Січі» з китайською стороною тепер будуть обговорювати з заступником 
секретаря РНБО Сергієм Кривоносом. «Мотор Січ» – один з найбільших в світі виробників 
авіаційних двигунів. Довгий час компанію одноосібно контролював її почесний президент, 
колишній нардеп В’ячеслав Богуслаєв. У 2016 році великі пакети акцій підприємства були 
продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року СБУ порушила кримінальну справу за 
статтею «диверсія» і «підготовка до злочину», а Шевченківський райсуд Києва заарештував 
сконцентровані у власності п’яти офшорів 41% акцій «Мотор Січ». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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В Укроборонпромі завершили капітальний 
ремонт десантного катеру "Сватове" 

01.06.2020 

ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного 
концерну "Укроборонпром", завершив капітальний ремонт єдиного 
десантного катеру Військово-Морських сил України "Сватове". 

"Ми успішно завершили капітальний ремонт десантного катеру "Сватове", роботи 
над яким тривали кілька років. У результаті ремонту катер отримав фактично новий 
корпус – змінено 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки, так само 
відремонтовано або замінено основні системи та агрегати корабля. Катер уже пройшов 
військову прийомку та відбув до місця базування. Наразі триває процес підписання 
контрактів, ми очікуємо, що цього місяця до акваторії заводу зайде ще кілька кораблів ВМС 
для виконання планового ремонту. Ми налагодили внутрішні процеси і, попри карантин, 
виконуємо свої контракті зобов’язання", – повідомив директор МСЗ Валерій Калашніков. У 
ході капітального ремонту фахівці заводу повністю відновили конструкції корпусу та 
зовнішню обшивку, механізм десантної апарелі, систему головного двигуна, гвинто-
стернову та якірно-швартовну системи. Крім того, було відремонтовано електричну 
систему та електрообладнання корабля. "Ремонт десантного катеру "Сватове" було 
розпочато у 2015 році та неодноразово призупинявся через різні причини. Тільки після 
зміни керівництва Миколаївського суднобудівного заводу у 2018 році роботи було 
відновлено. Завдяки новому менеджменту підприємства вдалося налагодити ритмічний 
графік робіт та якісно виконати усі зобов’язання в строк. Протягом останніх 1,5 роки ми 
спостерігаємо позитивну динаміку у роботі підприємства, тут вже налагоджено ремонтний 
потік і МСЗ виконує свої зобов’язання", – підкреслив заступник Генерального директора 
Укроборонпрому з суднобудування та морської техніки Денис Кравченко. Нагадаємо, 
Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" відновило боєздатність 
малого броньованого артилерійського катеру "Нікополь", повернутого з полону росіян. Катер 
вже пройшов військову прийомку та залишив акваторію заводу. Ремонтні роботи МБАК 
"Нікополь" тривали під час карантину та розпочалися у лютому 2020 року. За цей час 
фахівці Миколаївського суднобудівного заводу провели ремонт зовнішньої обшивки 
підводної частини катеру, гвинто-рульових комплексів, протекторного захисту, донно-
бортової арматури та суднових систем і обладнання. Крім того, на заводі відновили 
електросистеми та електрообладнання МБАКу, виконали фарбування катеру. 

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

 
 

СБЗ «Нібулон» збудує 5 катерів за  
французьким контрактом 

08.06.2020 

Суднобудівний завод української компанії «Нібулон» збудує 5 катерів 
за французьким контрактом для Морської охорони ДПСУ. Про це повідомляє 
Український мілітарний портал. 

Решту з 20-ти законтрактованих буде збудовано у Франції на потужностях 
державної компанії OCEA. Цю інформацію підтвердив Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков під час години запитань до Уряду: «Станом на цей час, компанія OCEA зупинила свій 
вибір на суднобудівній компанії «Нібулон» з потужностями в Миколаєві», – сказав Аваков. 
Щодо термінів реалізації міністр додав, що воно має розпочатися вже цього року. 
Нагадаємо, що суднобудівний завод компанії «Нібулон» є одним з найбільш технологічних в 
Україні та оснащений сучасним обладнанням. Підприємство спеціалізується на 
повнокомплектному будівництві суден і плавспоруд до 140 метрів (виконання всіх видів 
робіт власними силами – від порізки металопрокату до виготовлення меблів, ізолювальних 
і фарбувальних робіт, пусконалагодження електрообладнання і обладнання автоматизації, 
трубопровідних, корпусних, механо-слюсарних робіт і технологічного супроводу), 
судноремонті та виконує проєктно-конструкторські роботи. Суднобудівно-судноремонтний 
завод «НІБУЛОН» розташований у закритій акваторії річки Південний Буг біля 
перевантажувального термінала ТОВ СП «НІБУЛОН» в районі 1-го коліна підхідного каналу 
акваторії порту «Миколаїв». Завод є рекордсменом у суднобудівній галузі України, так у 
2018/19 на суднобудівному-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» було спущено на воду 8 
суден, у тому числі найбільше за часів незалежності – плавкран проєкту П-140 NIBULON 
MAX. Від початку роботи (2013 р.) заводом збудовано: 6 буксирів проєкту POSS-115; 3 
буксири проєкту 121; 3 буксири проєкту 121М; 2 буксири-кантувальники проєкту Т3500; 4 
несамохідних судна проєкту NBL-91; 8 несамохідних суден проєкту В2000; 2 стометрових 
несамохідні судна проєкту В5000; самохідне днопоглиблювальне судно проекту СДС-15; 
несамохідні плавучі крани: «Нібулонівець» та «Нібулонівець-2»; 140-метровий самохідний 
плавкран проєкту П-140. Важливим технічним моментом є те, що французькі патрульні 
катери виготовляються з алюмінієвого сплаву, після розпаду СРСР єдиним підприємством 
на території України, що мав таку технологію був феодосійський завод «Море» у Криму, 
який у 2014-у році захопила Росія. Тому в ході реалізації контракту, українське 
підприємство в Миколаєві буде освоювати нову технологію. 

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

 
 

Доходи миколаївського Дослідно-проектного центру  
кораблебудування виросли вдвічі 

16.06.2020 

ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування» – головна 
організація з питань науково-технічного забезпечення кораблебудування, 
відзвітувалась про збільшення прибутків у понад два рази. 

Оприлюднена фінансова звітність свідчить, що за підсумками 2019 р. підприємство 
отримало чистий дохід у 175,7 млн грн, що на 106% більше за показники 2018 року (85,3 
млн), а чистий прибуток зріс на 110% – 51,9 млн проти 24,7 млн у попередньому році. 
Нагадаємо, що попереднього, 2018 фінансового року, миколаївське підприємство показало 
ріст доходів на 39%, проте чистий прибуток у 2018-му зріс лише на 6,9% (24,7 млн проти 
23,1 млн). Нагадаємо, що на виставці «Зброя та Безпека 2019» ДПЦК представив проєкт 
багатофункціональної морської платформи «Кайра-150». Також у 2019 розроблявся варіант 
модернізації патрульних катерів Island, призначений для максимального підвищення їх 
бойової ефективності. Крім того Дослідно-проектний центр кораблебудування працював 
над проєктами бойових кораблів для В’єтнаму, Казахстану та Узбекистану. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uprom.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
США затвердили продаж Україні  

16 катерів Mark VI 
18.06.2020 

Уряд США провів необхідні процедури для затвердження продажу 
Україні 16-ти патрульних катерів Mark VI, а також озброєння та їх технічного 
оснащення. Про це повідомляє ukrinform.ua  

"Державний департамент прийняв рішення про затвердження можливого продажу 
військової техніки уряду України до 16-ти патрульних катерів типу Mark VI, а також 
пов'язаного з ними оснащення на орієнтовну вартість $600 млн", - зазначається в 
повідомленні Агентства з питань оборонного співробітництва та безпеки США.. При цьому 
зазначається, що Агентство з питань оборонного співробітництва та безпеки США вже 
забезпечило необхідну сертифікацію й повідомило Конгрес США про можливість такого 
продажу. Як уточнили в американському відомстві, крім 16-ти бойових катерів, Україні 
будуть продані 32 гармати MSI Seahawk A2; 20 електрооптичних інфрачервоних 
радіолокаторів (FLIR); 16 акустичних пристроїв дальнього радіуса дії (LRAD) з 5-
мегаметровою локаційною системою; 16 ідентифікаційних систем IFF; 40 гармат MK44; 
комунікаційне обладнання; допоміжне обладнання; запасні та ремонтні частини; 
інструменти та випробувальне обладнання тощо. Як зауважили в Вашингтоні, це 
підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом 
підвищення обороноздатності країни-партнера, яка залишається "фактором політичної 
стабільності та економічного прогресу в Європі". Продаж морського озброєння США 
дозволить Україні підвищити можливості для подолання нинішніх і майбутніх загроз, 
поліпшити захист територіальних вод, а також відстоювати інші інтереси на морі, 
підкреслили в американському відомстві. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Завод "Океан" залишили  

під арештом 
22.06.2020 

Печерський суд Києва розглянув апеляцію власника Миколаївського 
заводу "Океан" Василя Капацини про зняття арешту з підприємства, 
накладеного за клопотанням Генеральної Прокуратури України 13 січня 2020 
р. Суддя Сергій Вовк, який розглядав справу, в знятті арешту відмовив. 

Судовий арешт на суднобудівний завод "Океан" було накладено "з метою зберегти 
стратегічний об'єкт для держави" – так ГПУ пояснила своїх дії в клопотанні. Правда, 
держава не має частки у власності підприємства вже 20 років – із дня приватизації: у 2000-
му році Фонд держмайна продав акції "Океану" нідерландській Damen Shipyards Group. А 
вже після цього підприємство було не раз перепродано, а також змінювалася його 
структура. Нинішній власник "Океану", бізнесмен Василь Капацина, який купив 
збанкрутілий "Океан" на відкритому аукціоні в 2018 році, вважає, що суд став інструментом 
спланованої атаки на підприємство: завод тільки став відновлювати виробництво кораблів 
після довгих років розорення і занепаду. Український інвестор залучив замовлення 
державних і приватних компаній, а також зарубіжних кораблевласників. Керівництву 
"Океану" вже вдалося повернути на завод близько 700 кваліфікованих суднобудівників. 
Проте на початку 2020 року ГПУ подала в Печерський суд клопотання про арешт заводу 
"Океан", єдиною підставою для чого був допит представника компанії Zonel Operations 
Limited Ігоря Ігнатова, раніше згадуваного в зв'язку з рейдерськими захопленнями 
Одеського припортового заводу, Кременчуцького сталеливарного, порту Південний та 
інших об'єктів. Із 2008 року завод через офшорні компанії контролював російський олігарх 
Ігор Юсуфов. За дорученням від Zonel Operations Limited, за якою стоїть Юсуфов, Ігнатов 
виводив кошти "Океану" і вганяв завод у борги і збитки. Юристка Ірина Сербін, яка в 2018 
році була ліквідатором доведеного до банкрутства "Океану" на своїй сторінці в Фейсбук 
прокоментувала ситуацію з арештом заводу: "Як тільки з'явився новий власник, здатний 
підняти "Океан", знайти замовників і повернути на роботу з кваліфікованих корабелів, як 
раптом з'явилися бажаючі заарештувати, зупинити і повернути "народне добро". І це все та 
ж "Зонел оперейшінз лімітед", вчергове видаючи себе за "власника майна" ПАТ "МСЗ 
"Океан" стверджує, що нібито "незаконно заволоділа його майном". Відзначимо, 19 червня 
2020 року Василя Капацина зустрічався з колективом заводу, щоб роз'яснити обставини 
арешту і хід справи в суді. Він повідомив, що за наявною у нього інформацією, ГПУ має намір 
передати майно заводу Нацагентству з пошуку й управління активами (АРМА). 

Читати повністю >>>                                                                                           © Марина Погорілко 
За матеріалами obozrevatel.com 
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Крюківський вагонзавод оскаржив перемогу  
китайської компанії в Харкові 

05.06.2020 

КВБЗ оскаржив тендер на поставку восьми поїздів для харківського 
метро з фінансуванням ЄІБ. Конкурс виграла китайська компанія CRRC з 
різницею в ціні з КВБЗ менш ніж в 1%. 

"Заявки на участь в тендері на поставку цих поїздів метро, який був оголошений в 
минулому році на очікувану суму 45 млн дол, подали КВБЗ і CRRC, однак переможцем було 
визнано китайська компанія. Але при закупівлі по імпорту Харкову доведеться заплатити 
додатково понад 25% від цієї суми податків і зборів (ПДВ, розмитнення) з харківського 
міськбюджету", - повідомив голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько. За 
словами Приходька, КВБЗ вже направив скаргу до тендерного комітету з пропозицією 
переглянути своє рішення, а також скаргу в штаб-квартиру ЄІБ в Люксембурзі. Прес-служба 
КВБЗ в свою чергу зазначає: правилами банку передбачено, що позичальники можуть 
надавати 15% преференції для місцевого постачальника товарів, тобто для національного 
виробника, який забезпечує мінімум 30% локалізації. "Пропозиція про таку преференції в 
умови тендеру прописує покупець, проте Харківський метрополітен нею не скористався. 
Чому в Одесі, де оголосили тендер на закупівлю трамваїв за кошти того ж ЄІБ, передбачена 
преференція 15% для вітчизняного виробника, а в Харкові інший підхід?", - підкреслюється 
в повідомленні на сайті КВБЗ. Також прес-служба повідомляє, що якість китайських вагонів 
метро часто залишає бажати кращого. "За інформацією з відкритих джерел, зокрема, в 
березні 2020 року стало відомо, що в Бостоні (США) виведені з експлуатації всі нові поїзди 
метро, через серйозні проблеми з безпекою, поставлені CRRC в лютому 2018 року. Філіппіни 
повернули 48 поїздів метро китайської державної фірмі і вимагали повернення грошей", - 
наголошується в повідомленні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Група “ТАС” придбала 350 зерновозів виробництва  
“Дніпровагонмаш” 

09.06.2020 

Група “ТАС” придбала 350 вагонів-зерновозів виробництва 
«Дніпровагонмаш» через «ОТП Лізинг». Очікувана вартість угоди складає 
близько 500 млн грн. Про це повідомив генеральний директор «ОТП Лізинг». 

«Ми профінансуємо ще 350 вагонів зерновозів для групи ТАС, сума закупівлі на 
Дніпровагонмаш складе близько 500 мільйонів гривень, використовувати буде наш Клієнт 
ТАС-Логістік», – написав генеральний директор «ОТП Лізинг» Андрій Павлушин на власній 
сторінці у Facebook. Зауважимо, у січні-квітні виробництво вантажних вагонів в Україні 
впало на 70,4%. Так, за цей період українські вагонобудівники виготовили 1246 одиниць 
рухомого складу. Зокрема на КВБЗ за перші чотири місяці 2020 року виробили 773 вантажні 
вагони проти 1756 одиниць за аналогічний період 2019 року. 

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

 
Прокуратура: тепловозоремонтый завод закупил аккумуляторы  

на 8 миллионов дороже рынка 
13.06.2020 

В 2018 г. входящее в УЗ ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный 
завод» осуществило закупку аккумуляторных батарей Hawker ZeMa Rail к 
тепловозам ЧМЕ-3 у поставщиков ООО «Спецторгснаб» и ООО «Борен Груп».  

«Спецторгснаб» (позднее сменило название на «Верстайм») поставило ЧАО 15 
комплектов на сумму 5 372 722 грн, «Борен Груп» - 13 комплектов на сумму 4 703 400 грн. 
Как значится в определении Самарского райсуда Днепра от 25 февраля 2020 года, которым 
прокурору Днепропетровской местной прокуратуры №1 был предоставлен доступ к 
банковским документам «Спецторгснаб», аккумуляторы были ввезены на территорию 
Украины и задекларированы предприятием «Энерсис» — официальным представителем 
производителя на территории Украины.  При этом импорт осуществлялся не комплектами, 
а отдельными элементами. По данным таможни, стоимость приобретения одного элемента 
составляла 217,6 евро, или 7012 грн с учетом обязательных налогов и таможенных сборов, 
согласно курсу НБУ на дату ввоза. Таким образом, стоимость комплекта составила 56096 
гривен, указано в определении суда.  Итого разница между реальной стоимостью товара и 
суммой, заплаченной Заводом поставщикам Спецторгснаб и Борен Груп, составила 4 531 
282 грн и 3 974 152 грн соответственно. «С целью искусственного завышения стоимости 
продукции и уклонения от уплаты обязательных налогов и сборов представителями 
коммерческих структур по договоренности с руководством ПАО «ДТРЗ» было осуществлено 
документальное оформление цепочки бестоварных финансово-хозяйственных операций с 
использованием реквизитов предприятий с признаками фиктивности ООО «Миларекс 
Груп» и ООО «Энергосберегающие системы Украины»», — значится в цитируемом судом 
ходатайстве прокуратуры. По полученным следствием данным, фактически аккумуляторы 
отгружались со складских помещений ООО «Энерсис» и транспортировались сразу на 
территорию Завода, что указывает, по версии следствия, на фиктивность ряда финансово-
хозяйственных операций, проведенных «Спецторгснаб» и «Борен Групп» при помощи 
«Миларекс Груп» и «Энергосберегающие системы Украины». «Таким образом, на 
протяжении 2018 года вследствие поставки на ЧАО «ДТРЗ» аккумуляторных батарей 
Hawker ZeMa Rail к тепловозам ЧМЕ-3 было выведено из государственного предприятия в 
теневой сектор экономики и разделено между участниками противоправной схемы 8 505 
434 гривен», — цитата из определения суда. В ходе проверки информации сотрудниками 
прокуратуры также было установлено, что в сметную документацию были заложены 
заранее завышенные коэффициенты, что привело к искусственному завышению стоимости 
товаров, в результате чего в договоры были внесены недостоверные данные о стоимости 
товаров. «Таким образом, должностные лица ЧАО «ДТРЗ» по предварительному сговору 
группой лиц совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.191 УК Украины», - значится 
в ходатайстве следствия. Спецторгснаб было зарегистрировано в Киеве в марте 2017 года. 
Сегодня предприятие де-юре «сидит» в Харькове, его руководителем выступает Роман 
Алексеенко, учредителем – Исаоглы Эмиль Ханлар Оглы. За три года своего существования 
ООО получило 28 подрядов на поставку товаров на сумму 31,3 миллиона гривен. 
Заказчиками выступали исключительно филиалы Укрзализныци.  Борен Груп существует с 
декабря 2017 года. Изначально фирма базировалась в Киеве, сегодня – в Одессе. 
Директором ООО значится Андрей Ермакович, учредителем - Салахиддин Боиигитов.  

Читать полностью >>> 
По материалам buroua.com 

 
Панютинский вагоноремонтный завод станет флагманом 

украинского вагоностроения 
19.06.2020 

Панютинский вагоноремонтный завод станет флагманом и базовым 
предприятием для ремонта и строительства грузовых вагонов в Украине, 
заявил и.о. председателя правления АО «УЗ» Иван Юрик. 

«О его закрытии речь не идет», - заявил и.о. председателя правления АО 
«Укрзализныця» Иван Юрик во время визита на завод. По словам руководителя компании, 
пока на рынке грузовых вагонов наблюдается профицит подвижного состава, в том числе 
за счет увеличения частного парка, поэтому Укрзализныця не планирует наращивать их 
строительство, а сконцентрируется на ремонтах.  «В ходе реформы вагонного хозяйства 
Укрзализныця не планирует закрывать вагоностроительные заводы, а наоборот - 
предложит концепцию их развития и специализации. Панютинский завод станет базовым 
для ремонта и строительства вагонов. Предприятие будет получать заказы не только от 
Укрзализныци, но и от частных собственников подвижного состава», - пообещал 
заводчанам Иван Юрик. Кроме того, по мнению руководителя общества, правительство 
должно усилить требования к возрастным показателям и технического состояния вагонов, 
которые используются в железнодорожной сети Украины. «Этот вопрос прорабатывается с 
министерством инфраструктуры. Сейчас частные компании? используют грузовые вагоны, 
которые находятся в очень плохом техническом состоянии. Мы должны запретить 
эксплуатацию таких вагонов, ведь это безопасность движения. Тем самым мы сможем 
увеличить спрос на изготовление новых вагонов и ремонты», - отметил руководитель 
Укрзализныци. Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры и Укрзализныця 
подтвердили решение о создании ГП «Укрвагонстройремсервис», в которое войдут 
Панютинский, Дарницкий и Стрыйский вагоноремонтные заводы. Также сообщалось, что 
работники Панютинского вагоноремонтного завода протестуют против плана 
оптимизации деятельности предприятия, который приняло правление Укрзализныци, и 
просит руководство страны вмешаться в сложившуюся ситуацию. Согласно плану, по 
словам протестующих, будут минимизированы все виды ремонта грузовых вагонов и 
увеличится количество работ по переработке вагонов на металлолом. 

Читать полностью >>> 
По материалам metallurgprom.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

Киевский вагоноремонтный завод планирует до конца  
годов отремонтировать 28 секций поездов 

26.06.2020 

Киевский электровагоноремонтный завод до конца 2020 г. планирует 
отремонтировать 28 секций электропоездов АО "Укрзализныця", расширить 
круг заказчиков и выйти на международный уровень сотрудничества. 

"В настоящее время перед "Укрзализныцей" стоит задача начать активное 
восстановление и модернизацию парка пригородных поездов по новым стандартам. У 
нашего завода для этого есть все мощности и специалисты. Поэтому КЭВРЗ определен как 
базовый завод для модернизации пригородного сектора", - сказал и. о. директора завода 
Роман Желизняк. По его словам, в 2020 году уже заключен договор на выполнение 
капитального ремонта с продлением срока службы 24 секций поездов "Укрзализныци" и 
капитальным ремонтом - еще 4 секции. Такой объем работ загрузит предприятие уже на 
30%. Кроме того, сейчас ведутся переговоры об увеличении объемов заказов от УЗ. Помимо 
этого, для работы завода на полную мощность он планирует расширять круг заказчиков 
путем налаживания сотрудничества с предприятиями стран СНГ, Евросоюза и 
предоставлять дополнительные услуги по ремонту эскалаторов, подвижного состава и т. п.. 
Таким образом, как отметил Желизняк, заказ на этот год будут пересматриваться и завод 
планирует получить дополнительные объемы. "В ближайшее время мы представим новую 
стратегию развития завода, которая будет базироваться на увеличении эффективности 
предприятия, внедрении новых технологий, сохранении рабочего персонала и ликвидации 
коррупции. В результате мы получим дополнительную работу, а, следовательно, и 
увеличение заработных плат для работников", - сказал он. Желизняк также добавил, что 
также в планах открыть для сотрудников завода столовую и сделать ремонты в местах 
общего пользования. Ранее "Укрзализныця" прекратила полномочия Василия Дутчака на 
должности и. о. главы правления "Киевского электровагоноремонтного завода". Во время 
его отчета перед наблюдательным советом по результатам работы в первом полугодии 
2020 года было выявлено ряд нарушений. Завод, в частности, превысил на 7 млн грн 
плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом стоимость 
комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Ярославский инвестирует 5,5 миллиона евро в производство  
трамваев на "Экополис ХТЗ" 

16.06.2020 

Группа DCH А.Ярославского совместно с городской властью Харькова 
наладит на базе "Экополис ХТЗ" производство трамваев. Сообщение об этом 
разместил в своем Telegram харьковский мэр Геннадий Кернес. 

"О том, как будем совместно с DCH работать над проектом, договорились сегодня в 
мэрии. На встрече были бизнесмен и идейный вдохновитель "Экополис ХТЗ" Александр 
Ярославский, директор Харьковского тракторного завода и представитель "Экополис ХТЗ" 
Андрей Коваль, мой заместитель по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов и 
руководитель "Офиса Реформ" Михаил Лазарев. Совместными усилиями города и 
DCH/"Экополиса ХТЗ" мы полностью обновим не только парк трамваев Харькова, но и весь 
подвижной состав трамвайного транспорта в Украине", – написал Кернес. Харьковский 
городской голова также упомянул, что за счет "трамвайного проекта" на ХТЗ можно заодно 
поддержать еще одно крупнейшее предприятие Харькова: завод "Электротяжмаш", 
оказавшийся на грани банкротства и остановки. Завод специализируется на производстве 
гидро- и турбогенераторов, а также тягового электрооборудования для железнодорожного 
и городского транспорта. Работа над проектом начинается с создания необходимой 
технической документации. Следующий этап - подготовка производства и его мощностей, а 
выпуск первых харьковских трамваев запланирован не позднее, чем через 2 года. Как 
сообщили в DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в производство 
современных низкопольных трамваев порядка 5,5 млн евро. Инжиниринговое и 
консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры. По 
оценкам экспертов, подвижной состав трамвайного транспорта в 14 украинских городах, 
использующих этот вид транспорта, серьезно устарел. Более 90% вагонов старше 20 лет, 
более 50 % требуют срочной замены. В настоящее время в Украину импортируется б/у 
техника из стран ЕС. Как известно, Харьковский тракторный завод входит в 
инвестиционный портфель DCH с 2016 г. В 2019 г. рост объема реализации продукции 
составил 16 %, на предприятии реализуется инвестиционная программа модернизации 
мощностей общей стоимостью $10 млн. … 

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

 
Компанія "Татра-Південь" презентує новий  

трамвай за стандартами ЄС 
29.06.2020 

У Дніпрі  компанія "Татра-Південь" почала виготовлення низкольних 
вагонів зі стандартами ЄС для європейського ринку. Про це йдеться у 
повідомленні на офіційній сторінці компанії. 

Зроблений на базі заводу "Південмаш" трамвай складається із з'єднаних між собою 
секцій модульного типу, які можуть бути додані за бажанням замовника. Ходові візки є 
поворотними, обладнані двоступеневим підвішуванням і завдяки своїй конструкції 
забезпечують вагону більшу маневровість та можливість експлуатації на небездоганних 
трамвайних коліях, уникаючи руйнування колій та ходової частини вагону. Новий трамвай 
є розробкою українських конструкторів та дизайнерів. Для комфорту пасажирів салон буде 
оснащено ергономічними кріслами, великі вікна салону забезпечують хорошу освітленість 
та панорамний огляд. Пасажирський салон та кабіна оснащені системами кондиціонування 
повітря, в салоні є USB порти та WIFI. Презентація готового вагону відбудеться восени 2020 
р. Нагадаємо, в єгипетському місті Олександрія почали експлуатувати трамвай української 
компанії “Татра-Південь”. “Після місяця успішних тестувань трамвай К1E6A приступив до 
експлуатації з пасажирами в повноцінному режимі. Радіємо за Александрію і пишаємось 
українськими трамваями”, – повідомило підприємство на своїй сторінці у Facebook. Трамвай 
оснащений Wi-Fi і кондиціонером, створює під час поїздки менше шуму, ніж старі машини, а 
також укомплектований візуальною системою інформування про зупинки на шляху 
прямування, повідомляє ЦТС із посиланням на єгипетські ЗМІ. Нагадаємо, одеська компанія 
“Татра-Південь” виграла тендер на постачання 15 трамваїв до єгипетського міста 
Олександрія на початку 2017 року. Українське підприємство випередило консорціум Stadler 
і “Белкоммунмаш”, а також китайську корпорацію CRRC.  Згідно з вимогою замовника, 
українські високопольні двосекційні трамваї будуть мати довжину 22 метри. Це 
обумовлено кліматичними умовами в Олександрії і технічними параметрами трамвайної 
системи міста, яка є однією з найстаріших у світі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dniprograd.org 
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https://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/ukrainian_state_center_for_use_of_specialized_rolling_stock_ukrspetsvagon/
http://kevrz.com.ua/index.php/ru/
http://xtz.ua/ua/about.html
http://tatra-yug.com.ua/
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У I кварталі Україна витратила на імпорт авто- 
транспорту майже мільярд доларів 

27.05.2020 

У першому кварталі поточного року в Україну в режимі імпорту було 
ввезено 127,2 тис. одиниць автотранспортних засобів на суму майже в 994,4 
млн. доларів США, повідомляє Укравтопром. 

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт автотранспорту 
скоротився на 44 відсотки. При цьому зниження загального обсягу імпорту відбулося за 
рахунок легкових авто. У той же час, імпорт вантажних та спец автомобілів виріс на 2%, до 
10,9 тис. шт., а зовнішні закупівлі автобусів – на 5%, до майже 500 шт. Що ж стосується 
самого великого сегмента автомобільного імпорту – легкових авто, то їх кількість в 
порівнянні з I кв. 2019 року зменшилася на 46%, до 115,8 тис. шт. Загальна митна вартість 
цих машин склала майже $823 млн. Більше половини цієї суми ($418,6 млн.) було витрачено 
на придбання старих машин, яких було ввезено в кількості більше 94 тис. шт. Закупівлі 
майже 21,8 тис. нових легкових автомобілів обійшлися імпортерам в $404,4 млн. 
Найбільшими постачальниками нових легкових автомобілів в першому кварталі були: 
Японія (4574 шт.), Румунія (3849 шт.) та Китай (3335 шт.). Старі легковики частіше 
завозили з: ФРН (26425 шт.), США (15723 шт.) і Франції (10177 шт.). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами УкрАвтоПром 

 
Автовиробництво в Україні цьогоріч  

скоротилось на 35% 
12.06.2020 

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні–травні 2020 
р. зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35% - до 
1550 одиниць. Про це повідомляє Асоціація автовиробників України. 

"Всього за період з січня по травень 2020 року в Україні зібрали 1550 од. 
автотранспортних засобів або на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - 
йдеться у повідомленні. За 5 місяців цього року в Україні було вироблено: 1325 штук 
легкових автомобілів ( на 35% менше ніж за аналогічний період 2019 року), 24 штуки - 
комерційних автомоболів (на 14% вище ніж за аналогічний період 2019 року) та 201 
одиниця автобусів (на 41% менше ніж за аналогічний період минулого року). В асоціації 
зазначають, що у травні 2020 року в Україні було зібрано126 одиниць автотранспортної 
техніки, що на 75% менше ніж у травні 2019 року. Виробництво легкових авто у травні 
скоротилось у 5 разів у порівнянні з травнем 2019 року. Єдиний виробник таких авто в 
Україні завод Єврокар зібрав за травень 87 одиниць легкових авто. Також в Україні у травні 
скоротилось виробництво автобусів до 27 штук, що у 2,3 раза менше ніж за аналогічний 
місяць минулого року. У травні виробництво автобусів здійснювали тільки два 
підприємства: «Черкаський автобус» та «ЗАЗ», де було виготовлено 25 і 2 автобуси 
відповідно. Водночас, в Україні зросло виробництво комерційних автомобілів до 12 штук, 
що вдвічі більше ніж у травні 2019 року. Всі машини були виготовлені на заводі 
«Черкаський автобус». Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було виготовлено 7 
265 автотранспортних засобів, що на 10% більше, ніж у попередньому році. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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АвтоКрАЗ готовится к массовому сокращению  

и находится на грани закрытия 
05.06.2020 

На "АвтоКрАЗ" планируют сокращение работников. Об этом сказал 
финдиректор предприятия Дмитрий Новицкий во время заседания 
городской комиссии по вопросам погашения задолженностей по зарплатам. 

"Машины никому не нужны", – констатировал Новицкий. Задолженность 
предприятия по зарплате достигла 40 млн гривен, и это львиная доля всей городской 
задолженности, которая составляет 45 млн грн. "К сожалению, оптимистичных ожиданий у 
нас нет. Я думаю, государству и службе занятости нужно готовиться к тому, что будет очень 
большой поток на биржу для получения помощи", – заявил финдиректор. Напомним, 
возбуждено дело о банкротстве ЗАО "АвтоКрАЗ", продолжается процедура управления 
имуществом (она предусматривает меры по восстановлению платежеспособности 
должника), процедура ликвидации не назначалась. Сейчас на "АвтоКрАЗе" работают около 
2000 человек. Руководитель информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег 
Омельницкий написал в Facebook: "Похоже, последний из работавших украинских 
автозаводов, скоро совсем остановится".  Он считает, что без каких-то нестандартных 
решений КрАЗ уже не спасти. Завод имеет огромные долги, притом должен он 
государственным банкам. Поэтому государство может проявить себя: ввести свое 
управление, нанять профессиональную команду,  сформировать стратегию выхода из 
кризиса, найти эффективного инвестора. "Да, я прекрасно знаю, что КрАЗ выпускает 
устаревшие грузовики. Да, только у него была система сбыта  "приезжайте к нам на завод", 
которой нет уже нигде. Все это можно и нужно менять. Но я также знаю, что если КрАЗ 
сейчас погибнет, то построить такой завод полного цикла с нуля будет стоить $1 млрд. И 
его никто уже не построит", – резюмировал Омельницкий. 

Читать полностью >>> 
По материалам focus.ua 

 

В Украине могут запустить производство 
электромобилей 

17.06.2020 

Запуск в Украине полномасштабного производства электромобилей 
может принести огромный успех и послужить толчком в области развития 
автомобилестроения. Об этом пишет autotheme.info 

Также, производство электромобилей привлечет в страну около 110млн. долларов 
инвестиций и создаст более 1200 новых рабочих мест. Для запуска в Украине производства 
электромобилей есть огромный потенциал, желание и мощности на которых можно 
реализовать проект. При этом, заводы Украины смогут производить не только легковые 
электромобили, но и общественный транспорт. К примеру, одним из таких производителей 
может стать Концерн «Электрон». «Не в каждой стране мира есть возможность 
самостоятельно производить трамваи, троллейбусы или электробусы. Но, в Украине такие 
возможности есть. Например Концерн «Электрон» может и уже делает это. Мы производим 
комфортные и современные электрические машины для коммунальщиков и электрические 
скорые помощи. Мы должны наращивать способности и становится конкурентами на 
мировом рынке по производству электромобилей!», — говорит президент Концерна 
«Электрон» Юрий Бубес. Сейчас в Парламенте рассматривают несколько законопроектов, 
которые помогут стимулировать развитие и производство электромобилей в Украине. В 
правительстве уверенны, что это развитие автомобиле строения в направлении 
электромобилей помоет привлечь новые инвестиции в страну и создать рабочие места … 

Читать полностью >>> 
По материалам autotheme.info 
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Дубілет інвестував у бізнес із продажу 
вживаних авто в розстрочку 

17.06.2020 

Екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про новий 
бізнес, у який він інвестував, - продаж у розстрочку вживаних автомобілів. 
Про це повідомляє портал interfax.com.ua 

"Дуже крутий ринок виявився, між іншим. Компанія називається PlanetAvto. Нею 
займаються мої колишні колеги під керівництвом Андрія Ковтуна. Наразі компанія 
обслуговує кредитний портфель близько 1 млрд грн. Я хотів би, щоб ми наростили його до 
10 млрд грн упродовж одного-трьох років", - написав він на своїй сторінці у Facebook. 
Дубілет пояснив, що на сайті PlanetAvto публікується інформація про авто, яке можна 
купити в розстрочку, й перед публікацією здійснюється перевірка автомобіля за допомогою 
спецобладнання – перевіряється, чи не битий він, чи немає якихось поломок. Також, за його 
словами, в Україні є майданчики, де покупці можуть подивитися на автомобілі офлайн. 
"Ринок кредитування вживаних авто мені подобається тим, що він має сильно зрости. 
Банкіри-старожили пам'ятають, що до 2008 року в кредит продавалася приблизно кожна 
п'ята машина з пробігом. Тепер лише пару відсотків. З іншого боку, бізнес непростий і дуже 
технологічний. Необхідно ефективно управляти кредитними ризиками, процесом викупу 
авто, складом тощо", - написав він. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Ужгород придбає ще 7 автобусів  
Електрон 

08.06.2020 

Ще 7 автобусів Електрон А185 придбає Ужгород на умовах 
фінансового лізингу. Відповідне рішення підтримали депутати міської 
ради, передає портал shotam.info з посиланням на AllTransUA. 

Постачати автобуси буде лізингова компанія ТОВ “Ексімлізинг”, яка запропонувала 
найкращі умови. “На сесії депутати підтримали рішення про надання дозволу на купівлю 
міських автобусів на умовах фінансового лізингу. В Ужгороді будуть іще 7 нових, ще більш 
зручних, «Електронів», – написав на своїй фейсбук-сторінці міський голова Богдан Андріїв. 
Поставку автобусів очікують вже до осені. В Ужгороді вже курсує 20 автобусів Електрон 
А185, 10 з яких придбано на умовах фінансового лізингу, та ще 10 за кошти бюджету міста. 
Завод заснований в 1955 році як “Завод вимірювальних приладів”. В 1957 р. на базі “Заводу 
вимірювальних приладів” був створений “Львівський телевізійний завод”. Завод випускав 
телевізори “Львів”, “Рекорд”,”Львів-2”, “Верховина”, «Вогник», “Електрон” та ін. У середині 
1990-х років економічне становище “Електрону” різко погіршилось в умовах проникнення 
на внутрішній ринок країни телевізійної техніки іноземного виробництва, через 
припинення діяльності підприємств-постачальників комплектуючих та фінансово-
економічну кризу в державі. Керівництво змушене було вдатися до призупинення випуску 
телеприймачів та докорінної реструктуризації, модернізації та технічного переоснащення 
підприємств — частина виробництв була ліквідована, а на інших здійснено диверсифікацію 
виробництва та налагоджено випуск нових видів продукції. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 

 
Компанія «Богдан Моторс» готова випускати  

тролейбуси з локалізацією 50% 
25.06.2020 

У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону «Про 
внесення змін до ЗУ «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для 
сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості». 

Коментуючи загальну спрямованість законопроекту №3739, яким передбачено 
обов’язковий відсоток локалізації виробництва на території України для участі у 
державних закупівлях, у АТ «АК «Богдан Моторс» підкреслили, що компанія вже кілька 
років поспіль ініціює дискусії щодо необхідності прийняття законодавчих актів з 
регулювання ринку державних закупівель у частині громадського та комунального 
транспорту. Саме «Богдан Моторс» разом з іншими лідерами галузі виступає з такою 
ініціативою щонайменше останні три роки. Встановлення вимог щодо обов’язкової 
локалізації виробництва – абсолютно нормальна практика з точки зору розвитку 
виробництва та економіки держави у цілому. Досвід пандемії вірусу COVID-19 показав, 
наскільки вразливими можуть бути економіки країн, чиї виробничі потужності та ринки 
надто пов’язані з імпортом. Припинення транскордонного постачання комплектуючих за 
обставин форс-мажору ланцюговою реакцією б’є по виробниках та споживачах у інших 
країнах. Тож, чим більшого рівня локалізації буде досягнуто у виробництві техніки, тим 
більш стресостійкою буде і вітчизняна машинобудівна галузь, і економіка країни. Також в 
українському суспільстві існує хибне переконання, що відповідно до вимог Всесвітньої 
організації торгівлі ринок країни має бути абсолютно відкритим та незахищеним. 
Насправді установчі документи ВОТ не містять такої категоричної вимоги і, більше того, 
дозволяють це робити. Цим, на відміну від України, дуже вдало користуються інші держави-
члени ВОТ, встановлюючи загороджувальні мита або законодавчо закріплюючи вимоги з 
локалізації виробництва. Звісно, у сучасному глобалізованому світі досягнути абсолютної 
локалізації такого достатньо складного виробу як, наприклад, тролейбус навряд чи 
вдасться та й це і не потрібно, але досягати для держави більшого економічного ефекту у 
вигляді податків та зборів усіх рівнів безумовно допоможе. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації "Богдан" 
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Окружение Ляшко получит еще 590 миллионов  
за пожарные автомобили от ГСЧС 

19.06.2020 

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 
договорилась с ООО "ТД "Эгритек" о закупке партии пожарных автомобилей 
на 590,2 млн грн., передает БизнесЦензор. 

Согласно данным на на портале ProZorro, ГСЧС закупит 74 пожарных автоцистерны 
различных моделей для пожаротушения и проведения спасательных работ у компании "ТД 
"Эгритек". Производителем техники является ООО "Пожмашина". Как сообщалось, 
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в последние годы покупала 
у ООО "Промышленная компания "Пожмашина" пожарно-спасательные автомобили на 
сумму около 600 млн грн ежегодно. Однако в июле 2019 года Черниговское 
территориальное отделение АМКУ оштрафовало ООО "ПК "Пожмашина" и ООО "МАН Трак 
энд Бас Юкрейн" за сговор на тендере ГосЧС по закупке пожарной техники в 2015 году, а 
также запретило этим компаниям участвовать в торгах. Собственником ООО "ТД "Егритек" 
до апреля 2019 года был Александр Паляница – давний бизнес-партнер Аверьянова. Сейчас 
владельцем фирмы указан Александр Оскаленко. Сейчас ООО "Промышленная компания 
"Пожмашина" зарегистрирована на британскую компанию "Гартек Груп Лтд.", ее 
бенефициаром указан Олег Аверьянов, который в 2015 году был первым заместителем 
председателя ГосЧС, и до сих пор возглавляет Черниговское отделение "Радикальной 
партии Олега Ляшко". Его помещения в 2016 года обыскивали в связи другим тендером на 
поставку пожарной техники, однако дело против него не дошло до суда. Ранее фирма была 
записана на нынешнего директора Олега Борща, который баллотировался в Черниговский 
облсовет от "Радикальной партии Олега Ляшко". Ляшко в своей декларации указывал, что 
получил от связанной с Аверьяновым фирмы "Асфа лайн" 2 млн грн якобы за продажу 
здания гаража в Прилуках. Также известно, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко 
отказывался голосовать за законо о госбюджете на 2016 год,однако после того, как  в 
проект бюджета внесли почти 400 млн грн на закупку пожарной техники, "радикалы" сразу 
проголосовали "за". 

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

 
Українські будівельники отримали  

нову техніку Volvo 
26.06.2020 

Компанія ETS Group, офіційний дилер техніки Volvo CE на території 
України, доправила нову партію будівельної техніки українським 
замовникам. Про це пише specmachinery.com.ua 

Напередодні до нового власника попрямували колісний екскаватор Volvo EW205D та 
фронтальний навантажувач Volvo L120Gz, повідомили SpecMachinery.com.ua у прес-службі 
компанії. Як зазначається у повідомленні вже невдовзі машини будуть задіяні в роботі на 
будівельному майданчику замовника. Екскаватор Volvo EW205D, серед іншого, має 
спеціальний режим ECO, що дозволяє покращити паливну економічність, при цьому 
зберігаючи високу продуктивність у більшості робочих умов. Машина має вдосконалену 
гідравліку та може похвалитись великим арсеналом навісного обладнання. Екскаватор 
агрегатується дизельним мотором потужністю 129,5 кВт. Фронтальний навантажувач Volvo 
L120Gz створений на основі перевірених сучасних технологій, що включають гідравліку з 
саморегулюванням відповідно до навантаження, потужний Z-подібний механізм важеля і 
ідеально підібрану власну трансмісію Volvo. Під капотом в навантажувача встановлений 
двигун Volvo D7E LAE3 потужністю 180 кВт та максимальним крутним моментом 1065 Нм. 

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

 
ЗСУ поставили автоцистерни на базі МАЗ замість  

дешевших «Богдан» та КрАЗ 
26.06.2020 

Міноборони України отримало п'ять автоцистерн АЦ-12 63221 на шасі 
МАЗ-631727-272-000Р2 від 45-го експериментального механічного заводу. 
Про це повідомила прес-служба Укроборонпром у Facebook. 

Автоцистерни передані в рамках реалізації державного оборонного замовлення на 
закупівлю техніки та озброєння для Збройних Сил України. В лютому 2020 року стал відомо 
про закупівлю п'яти шасі з колісною формулою 6х6 для їх подальшого обладнання у 
автоцистерни АЦ-12 63221. За результатами тендеру переможцем стала компанія ТОВ 
«УкрЄвроМАЗ», що запропонувала п'ять автомобільних шасі МАЗ-631727-272-000Р2 по ціні 
у 11 375 100 гривень, що була найдорожчою на тендері. Найдешевшу у 8 799 000 гривень 
запропонувала ТОВ «АЛАРІТ ПРОМ», що виставила пропозицію у шасі МАЗ-6317, але згодом 
відмовилось від участі в тендері. Другу по найнижчій ціні в розмірі 8 800 000 гривень 
запропонувало вітчизняне підприємство «АвтоКрАЗ», проте йому було відмовлено 
Міністерством оборони відповідно до технічної умови виробу ТУ У 29.1-26605723-174:2017, 
яка не передбачає використання іншого шасі, хоча є готовий виріб на шасі цього виробника. 
За аналогічним трактуванням відмовлено Дочірньому підприємству «Автоскладальний 
завод №2» ПАТ «Богдан Моторс», хоча вони фактично здійснюють збирання у Черкасах 
вантажного автомобіля МАЗ-6317 під маркою «Богдан». Їх пропозиція склала 8 800 000 
гривень, тобто фактично за одні і ті ж шасі, Міністерство оборони переплатило понад 2 млн 
гривень. Відзначимо, Завод спецтехніки Техкомплект поставив своєму клієнтові – ПАТ 
«Промагролізинг» – партію з чотирьох автопаливозаправників з автоцистернами 10,5 куб. 
м на базі МАЗ-5340. Проект реалізований спільно з корпорацією «Укравтокомплект». 
Відзначимо, що автопаливозаправник (V = 10,5 м3) призначений для перевезення рідких 
нафтопродуктів щільністю до 860 кг / м3, а також заправки транспортних засобів через 
лічильник; зливу нафтопродуктів самопливом зі своєї цистерни в ємність, розташовану 
нижче рівня цистерни; зливу нафтопродуктів насосом, встановленим на автоцистерні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами specmachinery.com.ua 
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Завод Кобзаренка збільшив долю  
експорту до 52% 

16.06.2020 

Протягом останніх років «Завод Кобзаренка» розширив географію 
продажів. Зокрема, торік було експортовано 40% обладнання і техніки. На 
сьогодні частка експорту становить 52%, продажі в Україні — 48%.  

«Думаю, причина такого поділу криється частково в економічній кризі і обвалі 
гривні на 20%. Це вплинуло на закупівельні можливості українських компаній. Але 
європейські фермери продовжують купувати причепи, бункери тощо у «Заводу 
Кобзаренка»», - каже засновник і директор компанії Анатолій Кобзаренко. Він зазначив, що 
бонус для міжнародної експансії компанії дала участь у Agritechnica 2019, звідки було 
привезено кілька контрактів. А вже в січні цього року було поставлено 5 причепів до 
Південної Африки. Компанія відкрила для себе Грузію та Хорватію, а також збільшила 
продажі в Німеччині. ««Завод Кобзаренка» — гнучкий до запитів дилерів і клієнтів. Освоїти 
європейський ринок доволі складно, адже є суворі вимоги до сертифікації і є велика 
конкуренція з боку інших виробників сільгосптехніки», - розповідає Анатолій Кобзаренко. 
Основною задачею компанії є своєчасність поставки. Тобто в основі бізнес-моделі «Заводу 
Кобзаренка» лежить планування наперед. Щороку готується план випуску продукції і потім 
кожні 2-3 місяці відбувається коригування відповідно до потреб замовників. Незважаючи 
на кризу, спричинену поширенням COVID-19, компанія завжди має запас комплектуючих на 
рік для забезпечення безперебійного виробництва. Відзначимо, попри економічну кризу та 
пандемії корона вірусу, Анатолій Кобзаренко, засновник і директор одного із найбільш 
відомих вітчизняних виробників техніки та обладнання — «Завод Кобзаренка», планує 
запустити другу чергу заводу Kobzarenko sp. z o.o неподалік Лодзя. Про це йдеться у матеріалі 
«Анатолій Кобзаренко: Люди тримаються за землю ? вона дає прибуток» на Kurkul.com. 
Підприємець повідомив, що вже подано запит на часткове відшкодування у розмірі Є2 млн з 
коштів Євросоюзу. Якщо їх вдасться отримати, то невдовзі розпочнеться будівництво. 
Анатолій Кобзаренко є власником 4 заводів: «Завод Кобзаренка», «Компанія «Кобзаренко», 
«Кобзаренко Агро» та нещодавно відкритий завод Kobzarenko sp. z o.o. у Жлобниці. ...  

Читати повністю >>> 
За матеріалами traktorist.ua 

 
KMZ Industries отримав сертифікат ЄС  

на виготовлювану техніку 
22.06.2020 

Європейський сертифікаційний орган підтвердив відповідність 
продукції KMZ Industries вимогам відповідних директив ЄС, що дозволяє 
використовувати її на території країн Євросоюзу. 

«Нещодавно наш завод отримав сертифікати CЄ на всю лінійку виготовлюваних 
силосів (СМВУ та ВВК), зерносушарку Brice-Baker та всі типи транспортного обладнання, 
яке виготовляє KMZ Industries», — повідомляє прес-служба KMZ Industries. У компанії 
зазначають, що ринок Європи — вже довгий час один із тих напрямків, який активно 
розвиває завод. Лише за останніх півроку KMZ Industries отримав чотири замовлення з 
європейських країн. Також компанія була першим з українським виробником, хто здійснив 
комплексну поставку елеваторного обладнання до ЄС. «Як відомо, підтримка сільського 
господарства — основна стаття витрат ЄС. Тут передбачений значний бюджет на субсидії 
для аграріїв, а також безліч інноваційних програм, що допомагають оновлювати та 
розширювати парк обладнання як фермерам, так і великим агрокомпаніям із країн-
учасниць», — розповідає Сергій Блінов, керівник експортного напрямку KMZ Industries. 
Таким чином, отримання сертифікату дозволить KMZ Industries ще активніше просуватися 
на цей ринок, адже його наявність є обов’язковою для клієнтів з країн Євросоюзу, які мають 
намір брати участь в програмах субсидування елеваторного обладнання. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

 
 

 ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

 

Секретар РНБО презентував концепцію формування та  
реалізації військово-промислової політики 

28.05.2020 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій 
Данілов провів нараду щодо актуальних питань розвитку оборонно-
промислового комплексу, повідомляє прес-служба відомства. 

Секретар РНБО акцентував, що зміни організації роботи оборонно-промислового 
комплексу (ОПК) здійснюватимуться згідно з рішенням РНБО України від 18.02.2020 «Про 
основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 рр.», 
уведеного в дію Указом Президента від 27.02.2020 р. № 59. У цьому контексті О. Данілов 
презентував учасникам наради спільну позицію РНБО України та Офісу Президента щодо 
процесу реформування ОПК та розробки відповідних довгострокових та середньострокових 
документів оборонного планування – «Шляхи оптимізації управлінських функцій у рамках 
формування та реалізації військово-промислової політики». При цьому О.Данілов зазначив, 
що ця реформа має стати наймасштабнішою за останні десять років. За словами О.Данілова, 
на першому етапі реформування буде створено профільне міністерство, яке відповідатиме 
за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики, та 
запроваджено посаду віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій та 
інновацій, до повноважень якого буде віднесено питання реформування ОПК та розвитку 
космічної галузі. На другому етапі вирішуватимуться питання щодо організаційно-правової 
форми роботи підприємств, що входять до складу ДК «Укроборонпром». ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами РНБО 

 
СБУ викрила високопосадовця Міносвіти і науки на отриманні «відкатів» за 

фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері 
03.06.2020 

У Києві контррозвідники СБУ викрили високопосадовця Директорату 
науки Міносвіти на отриманні «відкатів» за прийняття рішень щодо 
фінансування науково-дослідних конструкторських робіт. 

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 10% від суми, 
виділеної на державне оборонне замовлення в інтересах Міністерства оборони України. 
Розробка стосувалась військових захисних технологій. Правоохоронці затримали 
чиновника у Шевченківському районі столиці, згідно зі ст. 208 Кримінального 
процесуального кодексу України, під час отримання 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень 
від директора одного з оборонно-промислових підприємств Київщини. У межах 
кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі 
дії. Приймається рішення щодо обрання посадовцю міри запобіжного заходу. Затримання 
проводилось під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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США доставили до України ракети Javelin,  
боєприпаси та засоби зв'язку 

17.06.2020 

Літаком прибуло американське обладнання на понад $60 млн 
призначене для передачі Україні, партія включає протитанкові ракети 
Javelin, боєприпаси та засоби зв'язку. Про це повідомило Посольство США. 

“Допомога США у сфері безпеки й співпраця з Україною під час #COVID19 тривають! 
Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на 
понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, 
боєприпаси й протитанкові ракети Javelin. Нагадаємо, що минулого місяця Сполучені Штати 
Америки передали Збройним Силам України пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та 
медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів. Місяцем раніше, у 
квітні, американці передали нашим військовим партію позашляховиків Toyota Land Cruiser. 
На початку року, українська Морська охорона отримала в якості допомоги від США 
бронежилети з позитивною плавучістю, костюми від гіпотермії, GPS-навігатори та інше 
обладнання на 29 млн. А у лютому цього року 142-й навчально-тренувальному центру Сил 
спеціальних операцій ЗС України отримав сучасне наметове містечко. Нагадаємо, що 
вперше ПТРК FGM-148 Javelin надійшли до України у квітні 2018 року, тоді США поставили 
37 пускових установок (з них 2 на запчастини) та 210 ракет на суму 47 млн дол. Згодом 
Міноборони направило запит на придбання додаткових комплексів Javelin, і 3 жовтня 2019 
року Державний департамент США погодив продаж Україні 150 керованих ракет Javelin та 
десяти пускових на загальну суму 39,2 млн дол, куди також входять транспортування, 
технічні та логістичні послуги, навчальне обладнання та навчання персоналу. У грудні 
міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що контракт підписаний та оплачений. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrmilitary.com 

 
Кабмін скасував узгодження цін експортерами  

озброєння з "Укроборонпромом" 
23.06.2020 

Уряд України скасував зобов'язання компаній, яким надані 
повноваження на експорт товарів військового призначення, здійснювати 
маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни. 

"Демонополізації експорту ОВТ (озброєння і військової техніки - ОВТ) таки бути", - 
прокоментувала в Facebook відповідну постанову Кабміну №504 від 8 квітня, опубліковану 
у вівторок, заступник голови Мінекономіки Світлана Панаіотіді, яка курирує цей напрям у 
відомстві. Рішення направлено на створення рівних умов для самостійного здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності, усунення штучних бар'єрів і підвищення 
конкурентоспроможності української продукції військового призначення на міжнародному 
ринку озброєння та військової техніки. Водночас внесені урядом зміни зберігають право 
суб'єктів господарювання, у разі необхідності і на свій розсуд, звертатися до 
держпідприємств-спецекспортерів для отримання відповідної інформаційної допомоги. 

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

 
Представники 20 підприємств увійшли до Науково- 

технічної ради Укроборонпрому 
26.06.2020 

Затверджено склад Науково-технічної ради ДК "Укроборонпром" – до 
неї увійшли представники 20 конструкторських бюро, науково-дослідних 
інститутів та підприємств-учасників Концерну з різних секторів. 

Відповідне рішення було прийнято на засіданні НТР, яке відбулося 24 червня в 
онлайн-режимі. Серед підприємств, які беруть участь у роботі цього дорадчого органу 
Концерну: Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова, ДП 
"Антонов", ДП "Запорізьке машинобудівне КБ "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка, "НВК 
"Іскра", ДП НВК "Зоря"-"Машпроект", ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування", 
ДП Держ ККБ Луч, ДАХК "Артем" та інші. "Цього місяця було затверджено Положення про 
Науково-технічну раду Укроборонпрому, одними з основних завдань якої є визначення 
перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності підприємств Концерну, а 
також надання науково-обґрунтованих рекомендацій формування та реалізації державних 
програм розвитку ОВТ та програм створення нових технологій. Попри карантин, за 2 місяці 
роботи нам вдалося побудувати ефективну співпрацю із представниками легендарних 
конструкторських бюро Укроборонпрому, передових підприємств та унікальних науково-
дослідних інститутів, які увійшли до складу Ради. Ми покладаємо великі сподівання на 
роботу НТР. Для нас це і консультаційна основа для конструкторської реформи, і 
передумова створення передового центру інновацій, і платформа для комунікації та 
координації дій у сфері новітніх розробок, – заявив генеральний директор ДК 
"Укроборонпром" Айварас Абромавичус. З моменту перезапуску роботи Науково-технічної 
ради було визначено перелік перспективних інноваційних продуктів, який стане основою 
продуктової стратегії Концерну, узгоджено новий формат подання ініціативних дослідно-
конструкторський робіт, запущено реформу конструкторського напрямку. "Ми розпочали 
велику трансформацію конструкторського напрямку, особливо в частині, яка стосується 
інтелектуальної власності та навчання конструкторів. Ми провели внутрішнє оцінювання і 
визначили, що однією з важливих сфер розвитку компетенцій наших конструкторів є 
проектний менеджмент. Тому ми розробили перший етап впровадження проектного 
менеджменту для конструкторських проектів, незабаром проведемо відповідне навчання. 
Це допоможе оновити інструменти та підходи до розробок за рахунок оптимізації процесів 
та суттєвого скорочення терміну таких робіт", – переконана заступник генерального 
директора з інновацій Концерну Надія Васильєва. Відзначимо, в першому кварталі 
поточного року підприємства-учасники державного концерну "Укроборонпром" сплатили 
1,62 млрд грн податків та зборів до бюджетів та фондів усіх рівнів. З них до державного 
бюджету було сплачено більше 1 млрд грн, до місцевих бюджетів – більше 33 млн грн та 
близько 573 млн грн –  до державних цільових фондів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДК "Укроборонпром" 

 
 

 АВТО & БРОНЕТЕХНІКА 

 
Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ  

чергову партію БРДМ-2Л1 
25.06.2020 

ДП "Миколаївський бронетанковий завод" передало Міністерству 
оборони України партію із більш ніж десяти одиниць капітально 
відновлених БРДМ із поліпшеними характеристиками БРДМ-2Л1. 

"Це вже третя партія техніки, яка пройшла капітальний ремонт та покращення 
характеристик на Миколаївському бронетанковому заводі у рамках цьогорічного 
державного оборонного замовлення", - йдеться в оприлюдненому в четвер увечері 
повідомленні. Протягом 2019 року у рамках ДОЗ на Миколаївському бронетанковому заводі 
відремонтували та модернізували близько 100 одиниць бронетанкової техніки, повідомили 
на підприємстві. Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" - одне з 
основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на ремонті та модернізації 
броньованої колісної техніки для ЗСУ. 

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

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ. ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ 

 
Прикордонники випробовують новий український  

пістолет-кулемет SMG-15 
12.06.2020 

Державна прикордонна служба України провела випробування 
нового пістолета-кулемета вітчизняного виробництва SMG-15, яким 
планують озброїти прикордонників. 

Пістолет-кулемет SMG-15 калібру 9х19-мм розроблений спеціалістами ТОВ «УКРОП», 
компанії виробника нової гвинтівки української армії UAR-10 (військова версія карабіну 
Zbroyar Z-10). За ініціативи Адміністрації Держприкордонслужби, із залученням експертів з 
інших силових відомств, протягом тижня було проведено визначальні відомчі 
випробування SMG-15. Під час яких було перевірено його тактико-технічні та ергономічні 
характеристики, а також можливості ведення стрільби при критичних умовах та 
екстремальних температурах (+500С та -400С). За результатами випробувань пістолет-
кулемет SMG-15 зарекомендував себе як надійний зразок озброєння та показав задовільні 
результати. За домовленістю з підприємством-виробником партію пістолетів-кулеметів 
SMG-15 буде передано до одного з підрозділів охорони кордону для підконтрольної 
експлуатації в реальних умовах служби. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrmilitary.com 

 
Поліція злила оточенню «Слуг народу» та Безсмертному  

33 мільйони на стріляючі шокери 
22.06.2020 

Національна поліція України 18 червня за результатами тендеру 
уклала угоду з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Система» про 
закупівлю електрошокерів на 32,85 млн грн.  

Цьогоріч протягом трьох місяців після виплати авансу в розмірі до 70% поставлять: 
200 електрошокових пристроїв контактно-дистанційної дії TASER X2 у комплекті з 
акумуляторною батареєю та кобурою по 65 540 грн. У США їх продавали по $1 399 з 
батареєю за $79 і кобурою за $90. Разом це становить $1 568, або 42 тис грн., що в півтора 
раза дешевше, але не включає доставку і податки. Натомість в Україні ціна тазера з двома 
картриджами, батареєю і кобурою в півтора раза вища – 98 тис грн.; 8 тис картриджів 
TASER зі щупами контактно-дистанційної дії по 2 456 грн. У США їх продають по $80, або 2 
141 грн. без доставки і податків, що на 15% дешевше.; 2 датакабелі для підключення через 
порт батареї та USB до комп’ютера по 8 700 грн. Шокер виробництва компанії «Axon 
Enterprise, Inc.» (США) у 2020 році має напругу при піковому навантаженні 840-1440 вольт 
та струм 1,2 мА, ліхтарик, подвійний лазерний приціл, запобіжник, перемикач дуги, 
дисплей, годинник з батареєю та систему журналу, яка реєструє події та імпульси. Дані з неї 
можна завантажити через USB до комп’ютера. «НВП «Система» отримало підряд без 
конкуренції, бо більше ніхто не прийшов на торги. Раніше анонімна компанія питала, чому 
ніхто не бере трубку за контактними номерами телефонів із тендерної документації. За її 
даними, департамент на вул. Інститутській був зачинений на карантин. Замовник у 
відповідь надав ще два контактні номери телефонів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Днепровские нардепы хотят списать долги  
"Южмаша" перед государством 

18.06.2020 

Народные депутаты с Днепропетровщины подписали согласованный 
с Кабинетом Министров законопроект о списании задолженности 
днепровского "Южного машиностроительного завода" ("Южмаша"). 

Речь идет о задолжености перед государством и выплате его работникам 
задолженности по зарплате. Как сообщил депутат из Павлограда Роман Каптелов, 
законопроект подписали сегодня, 18 июня, он, а также нардепы из Днепра Дмитрий 
Кисилевский и Максим Бужанский. "Межфракционное депутатское объединение "За 
развитие украинского ракетостроения" действует!" – поделился в Facebook Каптелов. 
Напомним, 20 мая, Кабмин выделил из резервного фонда 148,5 млн грн на утилизацию 
ракетного топлива на "Южмаше" и Павлоградском химическом заводе. Ранее мэр Днепра 
Борис Филатов и генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт просили предусмотреть в 
государственном бюджете дополнительно 210 млн грн для нужд предприятия. 
Государственное предприятие "ПО "Южный машиностроительный завод им. Макарова" – 
это украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой 
наукоемкой продукции, расположенное в Днепре. Последние годы, потеряв заказы от 
российских партнеров, "Южмаш" начал испытывать проблемы, и работникам месяцами не 
выплачивалась зарплата, в связи с чем они несколько раз выходили на митинги. 

Читать полностью >>> 
По материалам dnepr.news 

 
Мінекономіки працює над проєктами щодо корпоратизації  

підприємств космічної сфери 
19.06.2020 

Мінекономіки працює над законопроєктами щодо шляхів виведення з 
кризи вітчизняної космічної галузі, зокрема, погашення заборгованості із 
заробітної плати працівникам галузі та корпоратизації підприємств. 

Про це йшлося під час наради під керівництвом заступника міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства Світлани Панаіотіді, повідомляє пресслужба 
Мінекономіки у Facebook. «У Мінекономіки обговорено шляхи виведення з кризи 
вітчизняної космічної галузі… Сьогодні, 19 червня, заступниця Міністра Світлана Панаіотіді 
обговорила із народними депутатами України Максимом Бужанським, Дмитром 
Кисилевським, Романом Каптєловим законодавчі шляхи виведення космічної галузі із 
критичного стану… Зокрема, під час наради було обговорено законопроєкти, якими 
передбачається погашення заборгованості із заробітної плати працівникам галузі, 
перетворення підприємств космічної сфери в акціонерні товариства, узгодження 
управлінських функцій між центральним органами виконавчої влади», - йдеться у 
повідомленні. Зазначається, що такі кроки мають стати запорукою відновлення потенціалу 
галузі, гарантією платоспроможності підприємств. Все це надасть можливість залучити 
іноземних інвесторів та додаткове фінансування для розвитку вітчизняної космічної галузі. 
«Наявні проблеми та стан у космічній сфері може бути виправлений завдяки комплексному 
підходу шляхом прийняття пакета відповідних законопроєктів. Хотіла б висловити подяку 
народним депутатам та заступнику міністра фінансів України за конструктивну позицію та 
підтримку зазначених заходів, а також висловлене бажання подальшого сприяння у їх 
реалізації в галузі, яка має стратегічне значення для економіки, безпеки та 
обороноздатності країни», - зазначила Панаіотіді. У нараді також брали участь заступник 
міністра фінансів Василь Шкураков та голова Державного космічного агентства України 
Володимир Усов. У жовтні 2019 року Верховна Рада України скасувала обмеження на 
здійснення космічної діяльності для суб’єктів приватної форми власності. 
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Реквієм по «Морському старту»: чи втримає Україна  
статус провідної космічної держави 

22.06.2020 

Mind продовжує публікувати матеріали в рубриці Nota Bene. Цей 
формат передбачає дещо більше емоційне забарвлення, що, втім, 
компенсується глибиною експертизи автора в досліджуваному питанні.  

Інна Коваль, редактор відділу «Промисловість» Mind, розмірковує над реаліями та 
перспективами української космічної галузі на тлі успіхів Ілона Маска та змін геополітичних 
розкладів у всьому світі.  

Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX збирається будувати плавучі 
космодроми для польотів на Марс та Місяць, а також для переміщень навколо Землі на 
гіперзвуковій швидкості. Про це днями повідомив її засновник та генеральний директор 
Ілон Маск у своєму дописі у Twitter. Наразі SpaceX почала шукати інженерів для 
проектування та будівництва плавучих космодромів. Раніше компанія вже продемонстру-
вала концепцію свого майбутнього надважкого ракетного прискорювача Super Heavy разом 
з космічним кораблем Starship, які спочатку будуть використані для польотів над Землею. 
Таким чином, подорож між віддаленими точками забиратиме 25–45 хвилин, а оберт 
навколо самої Землі триватиме менше години. На тлі цих заяв й чергової перемоги Маска і 
його компанії SpaceX, яка 30 травня відправила на Міжнародну космічну станцію (МКС) 
перший пілотований космічний корабель приватної компанії – Crew Dragon з двома 
астронавтами на борту, ніхто не помітив одну сумну новину, що стосується України. А саме 
– фактичне закриття програми Sea Launch («Морський старт»), що й була першим в історії 
проектом запуску ракет з морської платформи – плавучого космодрому. Одним з учасників 
була і наша країна. Це історія про те, що космос – «справа президентів». Без найвищої 
державної підтримки такі галузі не можуть захищати себе на всю силу і втрачають цілі 
проекти, які вже стають бізнесом майбутнього. На жаль, космічну галузь України останні 20 
років президенти підтримували лише на свята. І змін щодо цієї тенденції не видно. 

Як міжнародний проект став суто російським? На початку червня 2020 року 
російська авіаційна компанія S7 заявила, що веде переговори з однією з держкорпорацій РФ 
про продаж проекту «Морський старт», бо сама не має ресурсів на його розвиток. У березні 
2020-го вся інфраструктура «Морського старту» – командне судно, пускова платформа 
Odissey, демонтоване обладнання наземної інфраструктури з майданчика в Каліфорнії 
прибули на Слов’янський судноремонтний завод у Примор’ї. А вже у квітні S7 заявила, що 
призупиняє проект на невизначений термін. «Морський старт» від початку був 
міжнародним проектом. У 1995 році чотири країни створили консорціум Sea Launch – 
аерокосмічна корпорація Boeing (США) мала 40% і забезпечувала загальне керівництво і 
фінансування, РКК «Енергія» (РФ) – 25% і космічний модуль та двигуни, КБ «Південне» та 
ПО «Південьмаш» (Україна) – 15% і ракети-носії «Зеніт», а також суднобудівна компанія 
«Акер Квернер» (Норвегія) – 20% і пускову платформу. Перший пуск відбувся у березні 1999 
року, останній – у лютому 2013-го, і закінчився аварією. Загалом було здійснено 36 пусків, 
під час яких сталося лише дві аварії.  У 2005 році міжнародна корпорація почала відчувати 
фінансові проблеми, що відбилися на виробництві та вартості запусків. Представники 
України та Росії намагалися врятувати проект. Було проведено цілу низку змін 
корпоративних прав, завдяки яким у 2016 році проект викупила російська авіакомпанія  S7. 
Варіанти подальшого її функціонування розглядалися до середини 2019 року. Рівно рік 
тому, під час прес-туру на КБ «Південне» генерального директора КБ Олександра 
Дегтярьова запитали щодо подальшої долі «Морського старту». Його слова виявилися 
пророчими: «Росіяни взяли тайм-аут, щоб визначитися, що робити далі. Сьогодні, хоча я 
офіційних документів не бачив, російське Космічне агентство прийняло рішення перевезти 
все обладнання на Далекий Схід. А це означає, що воно все вийде з території США вже без 
американської комплектації, і це буде просто металобрухт». 

Хто і як рятував «Морський старт»? Тоді ж, у червні 2019р., Олександр Дегтярьов 
розповів, як дніпровські інженери та ракетники відстоювали проект останні п’ять років. І 
яким чином той повністю опинився в руках у росіян. Рішення про закриття «Морського 
старту» було прийнято вже у 2014 році, його збиралися порізати на метал і продати. 
Українська сторона на Раді директорів умовила учасників дати можливість викупити 
проект, пообіцявши знайти інвесторів, які вкладуть необхідні кошти, а Україна візьме на 
себе відповідальність за організацію експлуатації. Російська ракетно-космічна корпорація 
«Енергія» – ще один акціонер проекту – підтримала ініціативу. У січні-лютому 2015 р. було 
погоджено всі базові та принципові умови як самої угоди, так і подальшого 
співробітництва. А в березні їх офіційно закріпили на території США. Вже в червні того ж 
року в Пекіні погоджували умови роботи з китайським інвестором. Передбачалося, що він 
стане власником проекту, а українці та росіяни повністю забезпечать експлуатацію. Далі 
виникла пауза, бо росіяни мали отримати погодження на найвищому рівні. І раптом 
з’явилася достатньо серйозна американська компанія, яка навіть погасила борг за стоянку у 
порту всієї інфраструктури «Морського старту». Стало зрозуміло, що без участі українських 
спеціалістів утримувати та експлуатувати платформу неможливо. На КБ «Південне» тоді 
сказали: не має значення, хто інвестор – головне, щоб усю матеріальну частину, передовсім 
ракети-носії, замовляли у самого КБ та заводу «Південьмаш». «Та раптом, напередодні 
заяви про принципову домовленість з американцями, з’явився новий покупець – доволі 
успішна російська авіаційна компанія S7, яка пообіцяла підтримувати. Ми, зі свого боку, 
закладали серйозні юридичні гарантії дотримання матеріальної частини, бо нам було 
необхідно ще 5-6 років для створення ракети нового покоління – «Маяк 3-9». Увесь цей час 
фінансування замовлень у українських підприємств мали забезпечуватися гарантіями 
російського уряду», – розповідав Олександр Дегтярьов. За його словами, власники компанії 
S7 – сімейна пара Владислав і Наталія Фільови – пообіцяли, що вирішать питання «по-
іншому». Але цього так і не сталося. «Зрештою, ми знайшли вихід – комплектування 
українських ракет російськими двигунами та системами керування, як і складання, мало 
відбуватися на території США, і ми вже закінчували випуск необхідних матеріалів. Але 
сталася трагедія: у квітні 2019 року в авіакатастрофі загинула Наталія Фільова», – додав 
Дегтярьов. Втім, ця обставина лише посилила непорозуміння, що почалися раніше. S7 
врешті відмовилася від контракту з «Південьмашем». Для цього була низка причин – 
політичні, економічні та технічні. «Проте, ми сподівалися владнати хоча б частину. А потім 
усе обладнання «Морського старту» вирішили перевезти на Далекий Схід. Ми намагаємося 
відстояти проект, ми не кинули. Це правильно з усіх точок зору – і ділових, і статусних. 
Адже це дійсно проект ХХІ століття», – ділився гендиректора КБ «Південне». 

Чому для кожної країни «свої ракети» означає «свої інтереси»? «Морський 
старт», як перший в історії подібний проект, ще на етапі підготовки зіткнувся з низкою 
технічних проблем, які потягнули за собою фінансові. Спочатку було перевищено бюджет 
на створення плавучої пускової платформи Odissey. Потім компанія Boeing не вельми 
успішно впоралася із своїми маркетинговими функціями: щоб проект вийшов на прибуток, 
він мав здійснювати як мінімум сім пусків на рік. Лише у 2006 та 2008-му вдалося 
організувати по п’ять пусків. В інші роки їх було менше – навіть по одному. Тобто, 
прибутковим проект так і не став. Крім того, і американці, і росіяни воліли б бачити на 
подібних проектах власні ракети-носії. А у світі на той час існувала лише одна така – 
українська ракета-носій «Зеніт» та її модифікації. У 2006 р. Boeing отримав альтернативний 
доступ до ринку комерційних пускових послуг через компанію Unated Launch Alliance. Тож 
«Морський старт» його вже не цікавив, адже з’явилася можливість створити американську 
важку ракету. До того ж, «Морський старт» передбачав виведення ракет лише на 
навколоземні орбіти, а американці вже тоді почали створення програм польотів на Місяць 
та Марс. У 2009 році Boeing передав усі свої повноваження щодо цього проекту до РКК 
«Енергія». Пуски поновилися у 2011-му, але прибутку все одно не принесли. … 
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Український аграрний експорт 
 цьогоріч зріс на 2% 

04.06.2020 

Український аграрний експорт за 5 місяців 2020 року зріс на 2% - до 
понад $9 млрд. Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК 
України, передає портал ukrinform.ua 

"За період січень-травень 2020 року експорт товарів АПК та харчової промисловості 
склав $9 072,3 млн, що на 2% або $180,3 млн більше, ніж за відповідний період 2019 року", - 
йдеться у повідомленні. Зазначається, що традиційно у структурі експорту переважає 
продукція рослинництва, зокрема, зернові культури, олії та продукти переробки. Загалом, у 
порівнянні з попереднім періодом збільшилося постачання на зовнішні ринки: олії 
соняшникової, сафлорової або бавовняної - на $421,3 млн (+22,4%); ячменю - на $107,6 млн 
(у 2,4 раза); пшениці - на $100,0 млн (+10,3%); макуха, тверді відходи від вилучення 
рослинних жирів і олій - на $44,2 млн (+9,2%). Крім того, суттєво збільшився попит на 
українську олію свиріпову, ріпакову та гірчичну (у 18,7 раза). Відзначимо, Україна у 2019-
2020 маркетинговому році експортувала 52,45 млн тонн зерна та зернобобових, що на 
18,4% більше, ніж за аналогічний період минулого МР. У тому числі було експортовано 
19,68 млн тонн пшениці (на 34,68% більше), 4,78 млн тонн ячменю (на 40,18% більше), 27,3 
млн тонн кукурудзи (на 8,01% більше). Експорт борошна за вказаний період збільшився на 
19,7%, ніж торік - до 306,3 тис. тонн. Україна у квітні 2020 р. експортувала також 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 
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В Україні планують вперше провести  
сільськогосподарський перепис 

04.06.2020 

Державна служба статистики України планує провести перепис 
сільськогосподарських домогосподарств. Про це під час зустрічі з 
журналістами заявив голова Держстату Ігор Вернер. 

"В Україні ще жодного разу не було сільськогосподарського перепису. В 2001 році у 
нас був Всеукраїнський перепис, у ході якого ми встановили точну кількість населення і 
його характеристики. На жаль, в сільському господарстві ми не мамо такої інформації. Мова 
йде про домогосподарства", - зазначив Вернер. За його словами, мета такого перепису – 
отримання інформації для прийняття управлінських рішень. "Нам потрібно знати, яких 
тварин тримають люди, які культури вирощують. Як пізнати увесь цей потенціал в 
сільському господарстві? Цей перепис робиться для прийняття обґрунтованих рішень, щоб 
було зрозуміло, куди потрібно вкладати гроші, що потрібно дотувати. Для побудови 
грамотної державної політики в певних областях", - підкреслив голова Держстату. Як 
повідомлялося, у квітні 2007 року Верховною Радою України був розглянутий в першому 
читанні і прийнятий за основу законопроєкт "Про сільськогосподарський перепис". Проте, у 
зв'язку із завершенням роботи Верховної Ради п'ятого скликання розгляд законопроєкту 
не було завершено. Основною метою проведення сільськогосподарського перепису 
називалося отримання цілісної, об'єктивної та достовірної інформації щодо різноманітних 
характеристик сільського господарства. Відповідно до положень законопроєкту, суб'єктами 
сільськогосподарського перепису мали стати: респонденти (виробники 
сільськогосподарської продукції); тимчасовий персонал (спеціально підготовлені особи, які 
залучаються до проведення сільськогосподарського перепису); центральні і місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; користувачі (юридичні або фізичні 
особи, які використовують дані, отримані під час сільськогосподарського перепису). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Бывшая и.о. министра АПК будет развивать  

агрохолдинг владельцев Эпицентра 
06.06.2020 

Владельцы компании Эпицентр Александр и Галина Гереги усиливают 
аграрной направление в компании. Об этом сообщает служба новостей 
портала biz.liga.net 

Как сообщили LIGA.net информированные участники аграрного рынка, в качестве 
директора по развитию агрохолдинга Эпицентр Агро они пригласили бывшего и.о. 
министра аграрной политики и продовольствия Ольгу Трофимцеву. В пресс-службе 
компании Эпицентр Агро  LIGA.net сообщили, что Трофимцева консультирует компанию, а 
главой холдинга по-прежнему остается Василий Мороз. Сама Трофимцева не ответила. 
Однако собеседники в компании Герег на условиях анонимности подтвердили, что, 
согласно приказу, с 6 июня Трофимцева назначена директором по развитию с 
испытательным сроком три месяца. 

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

 
АМКУ надав дозвіл «Західному Бугу» на придбання  

львівського агропідприємства 
09.06.2020 

Антимонопольний комітет України надав дозвіл приватному 
підприємству «Західний Буг» (с. Павлів, Львівська обл.) на набуття контролю 
над ТОВ «Агро-Лан» (м. Варяж, Львівська обл.). 

«Надано дозвіл приватному підприємству „Західний Буг“ (с. Павлів, Львівська обл., 
Україна) на набуття контролю над ТОВ „Агро-Лан“ (м. Варяж, Львівська обл., Україна) 
шляхом придбання часток в статутному капіталі ТОВ „Агро-Лан“, що забезпечує 100% 
голосів у вищому органі управління товариства», — інформує АМКУ. Варто зазначити, що за 
даними аналітичної системи YouControl, основний вид діяльності ТОВ «Агро-Лан» — 
вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. До 
другорядних видів діяльності також відноситься вирощування овочів і баштанних культур, 
коренеплодів і бульбоплодів, виробництво цукру, оптова торгівля зерном, необробленим 
тютюном, насінням і кормами для тварин, фруктами й овочами, а також надання в оренду 
сільськогосподарських машин і устаткування. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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ЕБРР намерен выделить компании 
Grain Alliance €7 млн 

10.06.2020 

ЕБРР планирует предоставить Grain Alliance («Барышевская зерновая 
компания») €7 млн кредита на финансирование потребностей группы в 
оборотном капитале на фоне неблагоприятного воздействия Covid-19. 

«Кредит поддержит ликвидность группы и поможет ей противостоять кризису, 
вызванному Covid19. Таким образом, это поможет компании сохранить свои планы 
капитальных затрат, которые были частью первоначального проекта между банком и Grain 
Alliance, утвержденного в 2019 году», - пояснили в ЕБРР. Статус проекта - ожидание 
окончательного обзора. Для справки: Grain Alliance занимается сельхозпроизводством на 50 
тыс. га в 4-х областях: Черниговской, Полтавской, Киевской и Черкасской. Мощности по 
единовременному хранению зерновых и масличных составляют 250 тыс. т, расположенные 
в Барышевке, Яготине, Березани, Пирятине, Нежине и Ярмолинцах. 100% акций 
украинского «Барышевской зерновой компании» принадлежит шведской холдинговой 
компании Grain Alliance. Ранее Grain Alliance заключила с Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) соглашение на €10 млн, которые пойдут на развитие 
элеваторных мощностей с использованием энергосберегающих технологий. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 

 
За полтора года «Росток-Холдинг» погасил  

кредиты на сумму более $10 млн 
17.06.2020 

Группа компаний «Росток-Холдинг» успешно обслуживает текущие 
кредитные обязательства и планирует наращивать свой кредитный 
портфель. Об этом заявил генеральный директор ГК Андрей Шваб. 

«За последние полтора года было погашено более $10 млн. Часть обязательств, на 
сумму около $4 млн, была выделена вместе с ичнянским кластером в рамках 
реструктуризации группы компаний. На сегодняшний день кредитная нагрузка составляет 
около $13 млн», - уточнил топ-менеджер. В числе основных кредиторов «Росток-Холдинг» 
А.Шваб назвал коммерческие банки и факторинговые компании. Последние выкупили 
кредитные обязательства у нескольких банков в период нестабильности в работе группы 
компаний. При этом он подчеркнул, что «Росток-Холдинг» добросовестно выполняет свои 
обязательства перед кредиторами и делает это в строгом соответствии с 
законодательством Украины и договорами с кредиторами. «В настоящее время компания 
работает стабильно, и по итогам 2020 г. выручка предприятий группы запланирована на 
уровне $40 млн», - резюмировал А.Шваб. Напомним, что «Росток-Холдинг» является 
вертикально интегрированной агропромышленной группой, созданной в 2010 г. и 
специализирующейся на выращивании и реализации зерновых культур, а также 
производстве и продаже молока. Основными бенефициарами ГК выступают Яков Грибов и 
Виктор Купавцев, владеющие по 49,9% акций компании, 0,2% - у Виктора Кияновского. 

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

 
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" назначил  

новых аудиторов Ernst & Young Cyprus 
18.06.2020 

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) назначил в качестве 
новых аудиторов Ernst & Young Cyprus Limited на 2020 год вместо Deloitte 
Limited. Об этом пишет fixygen.ua 

Соответствующее решение приняло ежегодное собрание акционеров, сообщает 
холдинг на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг. Акционеры также утвердили 
годовой отчет MHP SE за 2019 год и переизбрали всех директоров холдинга на срок до 
следующего ежегодного собрания в 2021 году. МХП - крупнейший производитель курятины 
в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов 
мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, 
которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В 
феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina 
Ptuj. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен 
Юрий Косюк. Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 
годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд. По итогам первого 
квартала 2020 года МХП получил $174 млн чистого убытка против $33 млн чистой прибыли 
за аналогичный период 2019 года. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Бывшие владельцы банка "Надра" покупают  

доли в 10 агрофирмах 
24.06.2020 

Бизнесмены Илья и Вадим Сегали, бывшие бенефициары банка 
"Надра", планируют приобрести доли в капитале 10 агропредприятий в 
Херсонской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях. 

Как свидетельствуют материалы АМКУ, в частности, Agro 1 LLC просит предоставить 
разрешение на покупку акций ЧАО "Фридом Фарм Интернешнл" и ООО "Имени Гагарина", 
доли в уставном капитале ООО Фирма "Универсал-Экспо", ООО "Агротехнологии", ООО 
"Украина Дивне", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления 
обществ. Сегали также могут приобрести через Agro 1 LLC доли в уставном капитале ООО 
"Орион Молоко", ООО "Полтаваэкопродукт-2", ООО "Фридом Фарм Терра", ООО 
"Магистраль-Сервис" и ЧАО "Производственное договорное объединение ассоциация 
"Пивденна", что также обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе 
управления обществ. По данным Единого госреетра физ. и юрлиц, конечным бенефициаром 
упомянутых агропредприятий через "Иденпарк Холдингс Лимитед", ООО "Агрофарм Юей 
Лимитед", компанию "Мокслей Продактс Лимитед" является Анастасия Куницына. … 

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

 
A.G.R.Group продлил кредитную  

линию в ПУМБ 
30.06.2020 

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) продлил 
кредитное соглашение с аграрным холдингом A.G.R.Group. Об этом 
говорится в сообщении компании, передает agroportal.ua 

В рамках ежегодного пересмотра финансирования A.G.R.Group успешно прошла 
процедуру ревью, в результате которого банк снизил процентную ставку по траншам 
кредитной линии, как в долларах, так и в гривнях. «Уже более трех лет A.G.R.Group 
кредитуется в ПУМБ. Мы гордимся тем, что за все время сотрудничества все взятые на себя 
по кредитным договорам обязательства агрохолдинг A.G.R.Group выполняет перед банком 
своевременно и в полном объеме», - сообщил председатель правления A.G.R.Group Игорь 
Шестопалов. Для справки: агрохолдинг A.G.R.Group работает в четырех областях Украины 
(Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской). Обрабатывает 28,8 тыс. га. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
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Україна отримає від МБРР $ 200 млн на  
інвентаризацію сільгоспземель 

16.06.2020 

Набула чинності кредитна угода з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку в рамках Програми «Прискорення приватних 
інвестицій в сільське господарство» на суму $ 200 млн.  

Позикові кошти уряд витратить на створення Державного аграрного реєстру з 
широким доступом, інвентаризацію державних сільгоспземель і внесення даних до 
Державного земельного кадастру, методології розробки планів землекористування для 
об’єднаних територіальних громад, проведення супутникового картографування території 
України, створення автоматизованої системи оповіщення про зміни в Державний 
земельний кадастр. Крім того, за рахунок кредиту Кабмін має намір підвищити рівень 
обізнаності власників і користувачів земельних ділянок про права на землю і способів їх 
захисту, посилити систему держконтролю на державному кордоні України з урахуванням 
вимог ЄС і передових світових практик, розробити і ввести в експлуатацію інтерактивну 
інформаційну систему безпеки харчових продуктів і вимог ринків експорту. Завершити 
виконання Програми планується до 2023 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами praktika-vlasti.com.ua 

 
Стратегія відновлення зволоження полів та дренажних  

систем в Україні: коли вона запрацює? 
18.06.2020 

Стратегія розвитку меліорації сільськогосподарських угідь в Україні 
вже майже рік перебуває на розгляді у Кабміні, але досі документ не 
затвердили, попри гостру необхідність. 

Докторка сільськогосподарських наук, професорка, директорка МГО Primavera Ольга 
Жовтоног в інтерв'ю для Агробізнесу Сьогодні розповіла, що уряд вже затвердив системну 
реформу галузі меліорації (управління зрошенням і дренажем). Йдеться про стратегію 
відновлення зрошення та дренажу до 2030 року. Стратегія розробили за підтримки 
Світового банку й участі команди міжнародних та українських фахівців, яка працювала в 
рамках міжвідомчої Координаційної ради. У розширеному документі Стратегії детально 
викладено п’ять основних напрямів реформи та поетапний план її упровадження. Основні 
напрями реформування це: інституціональні зміни на рівні формування водогосподарської 
політики та управління водними ресурсами; зміна відповідальності й обов’язків на рівні 
Держводагенства; створення регіональних організацій з керування державною частиною 
зрошувальних систем ( рівень водозабору та основних каналів), до управління якими 
можуть залучатись як державні, так і приватні акціонери й водокористувачі; створення на 
рівні внутрішньогосподарських систем і розподільчих каналів організацій 
водокористувачів, які також можуть мати різні моделі взаємодіє з державним і приватним 
секторами; економічні механізми сталого функціонування зрошувальних систем та 
залучення інвестицій. Науковці вважають, що проблема розвитку меліорації актуальна не 
лише для Півдня, де цьогоріч подекуди посуха «з'їла» до 80% врожаю, а й для центру, 
півночі та сходу України. На Черкащині великі господарства розвивають дощування, так 
само на Київщині та Вінниччині, на Закарпатті розвивають також крапельне зрошення. Це 
стає все більш потрібно й у Західних регіонах, де функціонують дренажні системи. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agro-business.com.ua 
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Поліція відкрила справу через розкрадання  
зерна у Держрезерві 

02.06.2020 

На трьох підприємствах Держрезерву відсутні майже 150 тисяч тонн 
зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації. Про це 
повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол. 

"Це кричущий факт, адже йдеться про державні запаси, розраховані забезпечити 
населення хлібом на випадок форс-мажорної ситуації. І цю так звану «подушку безпеки» 40-
мільйонної країни банально розікрали і розпродали. Мовчати про це – означає закрити очі 
й залишити злодіїв без справедливої кари за ці умисні дії. Так не можна, бо це - злочин 
проти власних громадян. А ці так звані "миші" мають імена, посади та повинні відповісти за 
свої дії по закону", - заявив радник. Радник міністра зазначив, що за документами певний 
товар на складах є, але під час перевірки з'ясувалося, що його вже немає. На одному з 
підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому — майже 20 тисяч тонн, на 
третьому — 112 тисяч тонн. "Загалом 150 тисяч тонн зерна, які буцімто у нас є, але 
насправді вже давно розкрадені та продані", - додав радник міністра.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Україна побила минулорічний рекорд  

експорту зернових 
30.06.2020 

Станом на 26 червня 2020 р. з початку 2019/2020 МР (липень 2019 р. - 
червень 2020 р.) Україна експортувала 56,2 млн т зернових. Про це 
повідомляє Latifundist.com, передає agropolit.com 

Цього року обсяг експорту українського зерна на 13,4% (6,63 млн т) перевищив 
торішній, що складав 49,58 млн т. Також на звітний період експорт культур становить: 
пшениці - 20,4 млн т (більше на 4,83 млн т або 31% аналогічного періоду 2018/19 МР); 
ячменю - 4,98 млн т (+1,45 млн т, 41%); кукурудзи - 30,12 млн т (+391 тис. т, 1,3%); жита - 
8,2 тис. т (-80 тис. т, 91%). Зокрема повідомляється, що всього експортовано і підготовлено 
до експорту 57,14 тис. т зернових, у тому числі: 20,87 тис. т пшениці (з неї 13,3 тис. т 
продовольчої), 5 тис. т ячменю і 30,56 тис. т кукурудзи. Нагадаємо, Україні в поточному 
маркетинговому році заробила $9,6 млрд на постачання зернових і стала другою країною у 
світі за валютної виручки від експорту зерна. Про це на прес-конференції повідомив голова 
Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов. «Україна не обійшла лише США, але 
для прикладу – США вирощують 350 млн т кукурудзи та експортують понад 50 млн т. 
Україна ж цього року зібрала 35 млн т кукурудзи й експортувала 30 млн т. Ще є куди 
зростати. Але ми вже залишили позаду такі великі країни, як Росія, Аргентина, Бразилія», - 
сказав він. За прогнозами Горбачова, в наступному сезоні картина експорту зернових 
глобально не зміниться й Україна залишиться в лідерах. Глава УЗА зазначив, що Україна 
може вийти на нові ринки збуту зерна і наростити обсяги поставок у Європу, де цього року 
був низький урожай. За словами Горбачова, Україна виробляє в три рази більше зернових, 
ніж споживає, і в найближчі роки навряд чи зможе збільшити внутрішнє споживання, тому 
потенційно може збільшувати експорт і доходи у валюті. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 
 

 

https://www.mhp.com.ua/ru/home
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/ebrr-nameren-vydelit-grain-alliance----7-mln/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511826
http://www.fixygen.ua/news/20200618/mironovskij-hleboprodukt.html
https://biz.censor.net.ua/news/3204100/byvshie_vladeltsy_banka_nadra_pokupayut_doli_v_10_agrofirmah
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/agrgroup-prodlil-kreditnuyu-liniyu-v-pumb/
https://praktika-vlasti.com.ua/27766-2/
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/17928-stratehiia-vidnovlennia-zvolozhennia-poliv-ta-drenazhnykh-system-v-ukraini-koly-vona-zapratsiuie.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3038195-misi-maut-imena-policia-vidkrila-spravu-cerez-rozkradanna-zerna-u-derzrezervi.html
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https://agropolit.com/news/16977-ukrayina-potrapila-do-top-2-za-valyutnoyu-viruchkoyu-vid-eksportu-zerna
https://agropolit.com/news/16977-ukrayina-potrapila-do-top-2-za-valyutnoyu-viruchkoyu-vid-eksportu-zerna
https://agropolit.com/news/17031-ukrayina-pobila-minulorichniy-rekord-eksportu-zernovih
http://www.grainalliance.com/ua/
http://rostokholding.com/
https://agr-holding.com/
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 ІНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕВАТОРИ & ХПП. ТЕРМІНАЛИ РІЧКОВІ, МОРСЬКІ) 

 
Louis Dreyfus продала два крупных  

элеватора в Украине 
12.06.2020 

Начавшаяся масштабная оптимизация операционной деятельности и 
активов мирового агротрейдера Louis Dreyfus в глобальном масштабе нашла 
отражение и в Украине.  

Так, инвестиционная компания Atlas Advisors выступила эксклюзивным советником 
ООО «Украинская Элеваторная Компания» (входит в состав международной группы Louis 
Dreyfus в Украине) по продаже ее активов – Гайсинского зерносклада (Винницкая обл.) и 
Михайловского зерносклада (Запорожская обл.). Об этом 12 июня сообщил портал 
InVenture. Уточняется, что мощности единовременного хранения Гайсинского зерносклада 
составляют 72 тыс. тонн, Михайловского – 97,45 тыс. тонн. Покупателями активов 
выступили ООО «Теувес Риэл Истейт» (г. Киев) и ООО «Агромаркет-А» (г. Днепр) 
соответственно. «Нашей компании удалось привлечь интерес со стороны сразу нескольких 
потенциальных покупателей по каждому из данных активов, так как в настоящее время 
наблюдается рост спроса на зернохранилища в Украине со стороны отечественных 
зернотрейдеров», - отметил вице-президент Atlas Advisors Павел Мишустин. Суммы 
заключенных сделок купли-продажи активов не раскрываются. По оценкам InVenture, 
совокупная стоимость обеих сделок может составлять порядка $9-11 млн. 

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

 
Компанія «Нібулон» відкрила річковий 

термінал вартістю $22 млн 
13.06.2020 

Компанія «Нібулон» відкрила новий зерновий річковий термінал у с. 
Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області. Про це 
повідомила прес-служба компанії, пише agronews.ua. 

Комплекс у Дніпропетровській області має потужність 76 тис тон одночасного 
зберігання і здатен відвантажувати по 12 тис тон і висушувати по 3,6 тис тон зерна на добу. 
Підприємство, яке забезпечить робочими місцями більше сотні оcіб, може одночасно 
зберігати 76 тис тон зерна, щодоби просушувати 3,6 тис тон та відвантажувати на водний 
транспорт 12 тис тон збіжжя. Загальна потужність мар’янського терміналу становить 
близько 300 тис тон зерна на рік. У компанії підкреслили, що введення об’єкта в 
експлуатацію напередодні нового сільськогосподарського сезону і періоду активного 
експорту зернових, розвантажить внутрішньообласні та міжобласні автошляхи на понад 
12,5 тис автовантажівок- зерновозів. Зведення комплексу фінансувалось як безпосередньо 
«Нібулоном», так і за підтримки постійних міжнародних фінансових партнерів компаныъ – 
Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку. 
Загальна вартість інвестицій у термінал склала $22 млн. «Щоб звести цей об’єкт, виконано 
колосальний обсяг робіт – забито 3311 паль, забетоновано близько 25 тис кв м площі, 
змонтовано більше 5 тис тон металоконструкцій, прокладено біля 6,5 км мереж 
водопроводу та каналізації, 7,5 км мереж газопостачання та більше 95 км мереж 
електропостачання, збудовано вантажний причал довжиною 150 м», – повідомляють у 
компанії. Додатково ще буде виконано днопоглиблення акваторії причалу площею більше 8 
га та частини водного підходу до акваторії довжиною близько 1 км. Також буде 
облаштовано новий додатковий судновий хід на р. Дніпро – водний підхід до акваторії 
причалу довжиною більше 5 км. Компанія «Нібулон» активно реалізує масштабну 
інвестиційну програму відродження суднобудівної галузі і розвитку судноплавства на 
внутрішніх водних шляхах України з 2009 року. Заналом, у рамках програми вже створено 
1500 робочих місць для будівельників з 73 різних організацій. Завдяки приходу компанії у с. 
Мар’янське, місцева отримала потужного інвестора – 11 млн грн у рамках соціальної угоди 
буде направлено на вирішення проблеми водопостачання до населеного пункту. Наразі вже 
виконана заміна частини старого технічного водопроводу і ведеться підготовка проєкту 
прокладання нового водопроводу для питної води. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
Группа компаний "Прометей" закрыла сделку с Glencore Agriculture 

по приобретению элеватора в Лебедине 
20.06.2020 

Группа компаний "Прометей" в начале июня закрыла сделку с 
компанией Glencore Agriculture по приобретению элеватора в Лебедине 
(Сумская обл.) общей мощностью хранения 53 тыс. тонн.  

Согласно пресс-релизу группы, приобретенный комплекс увеличил элеваторный 
арсенал компании до 24, а Сумская область стала девятым регионом, где будет представлен 
"Прометей". В группе отметили, что элеватор Лебедин расположен на территории 15 га и 
состоит из 20 механизированных зернохранилищ напольного типа, общей накопительной 
мощностью 53 тыс. тонн. Зернохранилища оснащены девятью специализированными 
точками автоотгрузки с мощностью линий 500 т/сутки и 5 точками с мощностью линий 
автоприема 950 т/сутки. Также комплекс имеет 6 пунктов ж/д отгрузки мощностью 525 
т/сутки. Как заметил председатель правления ГК "Прометей" Рафаэль Гороян, элеватор не 
требует капитальных вложений и модернизаций. "Рынок пока не требует дорогих 
элеваторов. Идем в ногу с технологиями и проводим модернизации плавно, по мере 
надобности", - цитируется Гороян в сообщении. По данным группы, по состоянию на начало 
2020 года группа занимала пятое место в Украине по объему единовременного хранения и 
в ее планах продолжить расширять элеваторные мощностей в разных регионах Украины, 
прежде всего там, где компания пока не представлена. "Планируем за год-два обеспечить 
свое присутствие в разных областях Украины. Имеем амбиции стать №1 по мощности 
единовременного хранения. Наша цель – чтобы компанию "Прометей" знали по всей 
стране", — резюмировал Гороян. ГК "Прометей" предоставляет услуги по хранению, 
доработке и логистике зерновых культур и подсолнечника на базе 24 элеваторов в 
Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и 
Днепропетровской областях. Общий объем зернохранилищ составляет более 1,2 млн тонн. 
В планах группы - в ближайшие годы нарастить элеваторные мощности до 2 млн тонн. 
"Прометей" также выращивает подсолнечник, пшеницу, рапс и ячмень на 10 тыс. га. 
Основателем и собственником группы является Рафаэль Гороян. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Одеський агроном вирощує 6 українських  
сортів мигдалю 

18.06.2020 

Дванадцять років тому агроном Володимир Балабан разом з колегами 
посадив в Ізмаїльському районі Одеської області мигдальний сад на 
території 26 га. Зараз там ростуть вже 6 сортів мигдалю. 

“Мигдаль невибаглива культура. Тема мигдалю дуже актуальна і цікава. У зв’язку з 
різко мінливими умовами клімату мигдаль отримав більш широке поширення – ареал. Це 
вже не тільки на Півдні Бессарабії, але вже і Закарпатті, Вінниці. Не тільки в Південно-
Східній частині України”, – зазначає Володимир. Зараз в його саду представлені тільки 
вітчизняні сорти, а ось восени чоловік планує закласти два каліфорніскіх сорти мигдалю, 
які дають 2 т ядра з гектара і вважаються одними з найбільш врожайних. В середньому сад 
дає – в залежності від сорту і плода – 1-1,5 тонни в ядрі. “Варто вирощувати таку культуру, 
вона невибаглива: вона посухостійка, жаростійка. За своїми властивостями вона 
відноситься до групи сукулентів і прирівнюється по жаростійкості до кактусів. Має великі 
шанси на життя і тривалий, довголітнє існування”, – розповідає Володимир. Починаючи з 
третього року мигдаль вступає в плодоношення. Уже з 5 року – товарне плодоношення в 
виробничих масштабах. В цілому культура мигдалю дуже легка – трикратного 
обприскування в середньому за вегетацію вистачає, щоб уникнути від навали хвороб або 
шкідників. “У нас не за горами той час, коли ми досягнемо великих висот на ринку 
вирощування мигдалю. Всі кліматичні умови цьому сприяють, – зазначає Володимир. 

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

 
В Україні близько 40 великих компаній планують  

наростити експорт горіхів 
23.06.2020 

Ще 10 років тому в Україні значну частину горіхового ринку 
формували невеличкі партії врожаю, зібрані людьми у лісосмугах, власних 
садах чи поблизу доріг і полів. Про це повідомляє agronews.ua. 

Нині на ринок починають виходити серйозні гравці – власники промислових садів, 
де збирають сортовий горіх – потужний конкурент для світових виробників. Наразі кілька 
десятків промислових виробників горіхів планують експорт за заздалегідь спланованою 
стратегією та переробка напівфабрикату. Цьогоріч Україна всьоме презентувала вітчизняні 
компанії на міжнародній продуктовій виставці GULFOOD у Дубаї. 33 українські компанії 
представили свою продукцію на двох національних стендах, організованих Центром 
підтримки експорту Київської ТПП та проєктом Міжнародного торгового центру (ІТС) в 
Україні. Ще 5 компаній знайомили відвідувачів зі своєю продукцією від імені локальної 
української компанії UBH General Trading з реєстрацією в ОАЕ (на стенді UBH General 
Trading). Вперше у всесвітній виставці продовольства GULFOOD 2020 дебютувала зі своїм 
стендом також і Українська горіхова асоціація. Українські виробники горіхів розглядають 
експорт на Близький Схід як прибуткову нішу та можливість активного просування 
українського горіху у світі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
Украина полностью избавилась от зависимости  

от рынка РФ в плодоовощной сфере 
24.06.2020 

В сезоне 2012/13 гг. в РФ направлялось более 29% всего украинского 
плодоовощного экспорта. Сейчас удельный вес российского рынка в 
поставках овощей и фруктов из Украины составляет от 3 до 5% 

По информации аналитиков EastFruit, за годы действий российского эмбарго на 
поставки плодоовощной продукции на рынок РФ, украинские садоводы и овощеводы 
полностью избавились от зависимости от данного рынка и даже нарастили объёмы 
экспорта. В сезоне 2012/13 годов Россия была основным рынком сбыта плодоовощной 
продукции из Украины. В эту страну направлялось более 29% всего плодоовощного 
экспорта на сумму около $75 млн. долларов США. Ещё около 3% экспорта украинских 
овощей, фруктов, ягод и орехов направлялось в Беларусь. В сезоне 2019/20 годов главным 
рынком сбыта для плодоовощной продукции украинского производства были страны 
Евросоюза. На страны ЕС приходится уже 67% объёма экспорта фруктов, ягод, овощей и 
орехов из Украины. Ещё 14% приходится на поставки плодоовощной продукции 
украинского производства в страны Ближнего Востока, и лишь около 7% - в Беларусь, 
которая, частично, реэкспортирует украинскую продукцию на рынок России. По оценкам 
трейдеров, реальный удельный вес российского рынка в поставках овощей и фруктов из 
Украины составляет от 3 до 5% в стоимостном измерении. Т.е. за семь лет зависимость 
украинского плодоовощного бизнеса от поставок на рынок РФ сократилась 
приблизительно в семь раз, а Россия впервые выпала из десятки основных стран-
покупателей украинской плодоовощной продукции по итогам сезона 2019/20. На данный 
момент Польша остаётся основным рынком сбыта украинской продукции в этой категории 
с удельным весом около 17%. Турция занимает второе место, во многом благодаря 
масштабным закупкам украинских грецких орехов, с удельным весом около 10%, а 
Франция третье – с долей более 7%. Франция, в основном, импортирует из Украины 
замороженные ягоды и грецкие орехи, а также закупает украинское яблоко и наращивает 
импорт замороженных овощей. Польша тоже импортирует украинские замороженные 
ягоды, фрукты и овощи, а также свежие тепличные помидоры и огурцы. В ассортимент 
украинского плодоовощного экспорта в Польшу входят также грибы, сухофрукты, лук, 
арбузы, дыни, капусты, свекла, черешня, чеснок и даже яблоки. 

Читать полностью >>> 
По материалам east-fruit.com 
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В Украине продолжает сокращаться поголовье  
коров, свиней, птицы 

17.06.2020 

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 
1 июня 2020 года составило 3,47 млн голов, что на 6,6% меньше, чем на 
аналогичную дату 2019 года.  

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), поголовье коров к 
указанной дате сократилось на 6,3% – до 1,78 млн голов.Поголовье крупного рогатого скота 
(КРС) в Украине по состоянию на 1 июня 2020 года составило 3,47 млн голов, что на 6,6% 
меньше, чем на аналогичную дату 2019 года. Согласно данным Государственной службы 
статистики (Госстат), поголовье коров к указанной дате сократилось на 6,3% – до 1,78 млн 
голов. Поголовье свиней снизилось на 5,9% – до 5,97 млн голов, поголовье овец и коз - на 
6,3%, до 1,49 млн голов. Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 июня 2019 года 
сократилось на 1,5% – до 231,12 млн голов. По данным Госстата, поголовье КРС в Украине в 
2019 году составило 3,12 млн голов, что на 6,5% меньше, чем в 2018 году. 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 

 
В Україні тваринницькі ферми працюють  

без прибутків 
19.06.2020 

Керівники галузевих асоціацій у тваринництві заявляють, що 
основна маса великих, середніх і малих тваринницьких ферм працюють «у 
нуль» або «в мінус», пише agronews.ua. 

“Підприємства тваринництва є постачальниками сировини чи не для 90% 
переробників, тож м’ясна і молочна галузі є заручниками цієї ситуації. Однією з головних 
причин збитковості тваринницького бізнесу називають низьку закупівельну ціну на 
сировину”, – підкреслив Микола Бабенко, генеральний директор Центру підвищення 
ефективності в тваринництві та виконавчий директор Асоціації «М’ясної галузі». Експерт 
наголосив, що галузеві асоціації тваринників і свинарів розгойдують тему підвищення 
закупівельних цін для виведення бізнесу в тваринництві «хоча б у нуль». Проте сподіватися 
на лобістів підвищення цін – це хибний шлях розвитку тваринництва. «По-перше, переробні 
підприємства в Україні закуповують свиней і сире молоко за одними з найвищих у світі 
цінами. По-друге, безпідставне, не пов’язане зі зростанням платоспроможності населення 
підвищення цін – це шлях в нікуди», – зазначив він. Фахівець додав, що такі кроки відразу 
позначаються на кінцевій продукції – м’ясі, ковбасах, сирах та інших продуктах переробки 
м’яса та молока. Обсяг споживання м’яса і молока різко падає, у м’ясних і молочних 
продуктах зростає частка низькоякісної сировини, і про конкурентоспроможність на 
європейському ринку, та і на внутрішньому в конкуренції з продуктами з ЄС, говорити не 
доводиться. “Споживання молока і м’яса в Україні вже вдвічі менше від потреби людини”, – 
прокоментував Микола Бабенко. Він підкреслив, що альтернативним і єдиним вірним 
рішенням проблеми має стати підвищення ефективності у тваринництві, усунення 
перевитрат та зменшення собівартості, підвищення рентабельності за рахунок менших 
витрат, створення партнерських, прогнозованих, довгострокових відносин між 
виробниками і переробниками. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
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Villa Milk запустила роботизовану  
ферму на Вінниччині 

16.06.2020 

ТОВ Villa Milk (Вінницька область) ввело в експлуатацію 
роботизовану ферму. Про це повідомив директор агрофірми «України – О» 
Михайло Федчишен, інформує видання «День». 

Тут встановили обладнання компанії «ДеЛаваль» VMS V300, яке наразі не має 
аналогів ані в Україні, ані на пострадянському просторі, як запевнив співзасновник Villa 
Milk, директор агрофірми «України – О» Михайло Федчишен. На комплексі працює два 
роботи, уточнив він. Усі виробничі процеси на фермі повністю автоматизовані, керувати 
ними можна як безпосередньо на місці, так і віддалено. Робот-дояр обладнаний 
контрольною функцією InControl, яка фіксує великий обсяг даних від кожної корови під час 
кожного доїння, обробляє їх, аналізує і передає у вигляді візуальних звітів. Таке обладнання 
дозволяє отримати молоко найвищої якості. Корови на фермі перебувають на 
безприв’язному утриманні, вода та їжа доступні їм цілодобово, а акомпанементом звучить 
класична музика. Тваринницький комплекс розрахований на 144 голови дійного стада. «За 
використання сучасної системи доїння надої від кожної корови збільшилися на 1,5-2 л, – 
зазначив Михайло Федчишен. – Сьогодні продуктивність становить у середньому 30 л на 
добу. Тобто загальна потужність цього комплексу – понад 4 тонни молока». Роботизована 
ферма – це другий комплекс Villa Milk. Першу – напівзруйновану – молочну ферму повністю 
модернізували у 2015 р. Дійне стадо наразі нараховує 275 корів, а загальне поголів’я ВРХ – 
660 голів. У майбутньому компанія має намір вийти на 360 голів дійного стада. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 
Полтавська ферма планує експортувати  

молоко до Китаю 
11.06.2020 

Сільськогосподарське товариство «Воскобійники» у Полтавській 
області має намір розширити ринки збуту й експортувати молоко до 
Китаю. Про це пише Agravery. 

«Наше молоко відповідним чином сертифіковане. Ми тричі на тиждень продаємо 
кошерне молоко до Ізраїлю. Решту молока продаємо на Білоцерківський молокозавод», — 
зазначає генеральний директор фермерського господарства валерій Капленко. Варто 
додати, що також щороку з ферми продають 600 тонн м’яса. М’ясо бичків експортують до: 
Туреччини, Грузії, Таджикистану, Узбекистану, ОАЕ. Також господарство є племінним 
заводом із розведення великої рогатої худоби української чорнорябої молочної породи. 
Внаслідок схрещення з голштинськими бугаями сформувало три внутрішньопородні типи 
нової породи, які вирізняються високою молочною продуктивністю. «Продуктивність 
дійного стада ми підвищуємо і забезпечуємо якісні умови безприв’язного утримання за 
європейськими стандартами. Якщо на прив’язі надої були 6 тис. кг, то через чотири роки на 
безприв’язному утриманні вони зросли до 9 тис. кг», — підсумував Валерій Капленко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 
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KSG Agro инвестирует 25 млн грн в строительство откормочного 
 цеха и маточника на свинокомплексе 

14.06.2020 

KSG Agro инвестирует 25 млн грн в строительство откормочного цеха 
и маточника на свинокомплексе в Днепропетровской области, запуск 
которых запланирован в августе и октябре 2020 года соответственно. 

Согласно пресс-релизу компании, создание дополнительного откормочного цеха, в 
соответствии с предварительным планом, завершится в августе нынешнего года, его 
мощности рассчитаны на содержание 2,34 тыс. голов для откармливания свинеи? – поросят 
от 30 кг и свинеи? убои?нои? кондиции до 100-110 кг. По информации KSG Agro, введение в 
строи? дополнительного маточника улучшит условия содержания свиноматок и даст 
возможность увеличить производство поросят и их характеристики. Маточник, которыи? 
будет введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, рассчитан на 360 голов. В агрохолдинге 
уточнили, что в ходе создания двух объектов свинокомплекса используется продукция и 
услуги компании? Skiold и DACS (обе - Дания), WEDA и Big Dutchman (обе - Германия). 
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством и 
производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур. По 
состоянию на 30 июня 2019 г. земельный банк холдинга в Украине составлял около 27 тыс. 
га. Собственником и председателем совета директоров KSG Agro является Сергей Касьянов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" заявляет, что  
угрозы закрытия предприятия сейчас нет 

11.06.2020 

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика", один из крупнейших 
производителей куриного мяса в Украине, заявляет, что угрозы закрытия 
предприятия сейчас нет, ситуация находится под полным контролем.  

"На предприятии еще с начала карантина введен особый режим: обязательный 
температурный скрининг, сотрудники обеспечили дополнительными средствами 
индивидуальной защиты, проводим регулярные экспресс тесты на COVID-19, усилили 
дезинфекцию офисных помещений и транспорта (после каждого рейса), а также 
производственных помещений и цехов. Однако 53 человека птицефабрики из 1300 ее 
сотрудников с начала карантина заболели коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-
службе компании в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". По данным предприятия, 
после первых случаев заболевания все работники с малейшими признаками ОРЗ или 
другими простудными симптомами сразу были направлены к врачу, они находились на 
самоизоляции до получения результатов теста ПЦР. "Тестирование в государственной 
лаборатории - длительный процесс и занимает почти три недели. Все это время работники 
находились на самоизоляции. В то же время было принято решение за счет предприятия 
проводить анализы в частных лабораториях. Также все сотрудники обеспечены 
медицинским страхованием. На сегодня уже получены первые негативные тесты. Согласно 
протоколу ВОЗ, уже после двух отрицательных результатов тестирования работники могут 
быть допущены к работе", - сообщили во Владимир-Волынской птицефабрике. В компании 
добавили, что после обследования и консультаций с врачами все больные отправлены на 
самоизоляцию и проходят лечение дома. Их состояние - удовлетворительное, заболевания 
перетекает в легкой форме. "Держим связь с теми, у кого подтверждено заболевание, и 
теми, кто вошел в контактную группу. Следим за их состоянием здоровья и финансово 
помогаем в случае необходимости. Отметим, что по предприятию нет увеличения 
количества больничных. В части лиц из контактного круга результаты тестирования были 
отрицательные и они возвращаются к работе", - заметили на предприятии. Кроме того, в 
пресс-службе уточнили, что, согласно исследованиям и заявлению Европейского агентства 
по безопасности продуктов питания (EFSA), инфекция коронавируса не передается через 
пищу, поэтому вымытые и термически обработаны должным образом продукты не 
представляют опасности. "Уверяем, что угрозы закрытия фабрики сейчас нет и ситуация на 
производстве находится под полным контролем. "Эпикур" производится в достаточных 
объемах и в безопасных условиях для того, чтобы вовремя появляться на полках магазинов 
и на столе у потребителя. Просим не паниковать и заверяем, что ситуация взята под 
контроль", - заявили на предприятии. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Дві птахофабрики МХП маркуватимуть свою  
продукцією «Без антибіотиків» 

18.06.2020 

Асоціація «Союз птахівників України» завершила аудит на ПрАТ 
«Миронівська птахофабрика» та ТОВ «Вінницька птахофабрика», які 
входять до агрохолдингу МХП, щодо підтвердження вирощування птиці без 
застосування антибіотиків. 

За висновками аудиту, Миронівська та Вінницька птахофабрики відповідають 
задекларованим Добровільним вимогам до птахогосподарств із вирощування птиці та 
забійного (переробного) підприємства з технологією отримання продукції птахівництва 
без застосування антимікробних засобів та їх залишків. Виходячи з результатів аудиту, 
Союз птахівників України надав право наносити додаткове маркування класу «А» на 
продукцію Миронівської та Вінницької птахофабрик із 16 червня. Водночас профільна 
асоціація залишає за собою право робити самостійні відбори зразків продукції цих 
підприємств, які є членами Союзу птахівників України, на будь-якому етапі вирощування, 
виробництва, реалізації для зовнішнього моніторингу дієвості контролю, запровадженого 
оператором ринку. Асоціація повідомила Держпродспоживслужбу щодо результатів аудиту 
згаданих підприємств. За стандартною процедурою вона також має право здійснювати 
нагляд на будь-якому виробничому етапі щодо дотримання виробниками вимог 
вирощування птиці й отримання продукції без застосування антибіотиків. Аудит двох 
птахофабрик здійснювало представництво міжнародного органу з сертифікації «Бюро 
Верітас Сертифікейшн Україна» з 25 по 28 травня. Відповідно до Вимог до 
птахопідприємств із технологією вирощування птиці без застосування антимікробних 
засобів, підприємства затвердили та погодили з асоціацією плани моніторингу залишків 
інгібіторів та токсинів у кормах, воді, кінцевій продукції та продуктах життєдіяльності 
птиці, які є основою для підтвердження відповідності зазначеним вимогам. Крім цього, 
результати аудиту ґрунтувалися на переліках питань щодо відповідності Добровільним 
вимогам до птахогосподарств із вирощування птиці та забійного (переробного) 
підприємства з технологією отримання продукції птахівництва без застосування 
антимікробних засобів та їхніх залишків. На їхній основі визначалися критерії відповідності 
принципам вирощування птиці й отримання продукції без застосування антибіотиків. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 
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Співвласник АТБ може отримати тисячі гектарів лісу  
на Київщині в 49-річне користування 

19.06.2020 

Товариство “Спілка мисливців “Фауна” може отримати майже 9 тисяч 
гектар мисливських угідь на Поліссі у 49-річне користування. Про це KV 
стало відомо з проєкту рішення Київської обласної ради (КОР). 

 

Для чого земля. Згідно до проєкту, мисливські угіддя, що знаходяться на території 
Іванківського району Київської області загальною площею 8900 га строком на 49 років 
надаються у користування ТОВ “Спілка мисливців “Фауна”. Як зазначив під час засідання 
земельно-аграрної комісії КОР старший єгер “Фауни” Володимир Ольшевський, цими 
угіддями підприємство користується давно (за даними KV з 2000-го року). Тож, як давній 
користувач, “Фауна” просить, аби облрада продовжила термін користування угіддями на 49 
років. За його словами, це потрібно, щоб мати вдосталь часу на реконструкцію лісових угідь 
(висадити дерева різних порід для зміни ярусності лісу – один з заходів протипожежної 
безпеки KV), докупити більше тварин, зокрема, косуль та оленів до існуючого огородженого 
вольєра площею 905 га, та залучити на ці витрати кошти спонсорів. Загалом ТОВ розводить 
лосів, козуль, ланей, муфлонів, благородних оленів, бізонів – поголів’я майже сягає від 200 
до півтори тисячі голів дичини. Цікаво, що, за словами Ольшевського, всі місцеві мисливці 
полюють безкоштовно за умови отримання карток та ліцензій на відповідну дичину. 
Робиться це, каже він, для попередження браконьєрства. Депутат Київоблради Віталій 
Карлюк (фракція “Блок Петра Порошенка “Солідарність”) запевнив членів комісії, що дане 
товариство роками поспіль працювало у рамках закону і є зразковим у Київській області.  

 

Історія землеволодіння. Слід зазначити, що територія, якою користується ТОВ, 
могла б бути більшою за 8900 га. Як стало відомо KV, 21 грудня 2017 року Іванківська 
районна рада ухвалила рішення № VІІ-30/372 згідно із яким “Фауні” надавалося 11 043 га 
угідь у користування строком на 49 років. Для отримання землі мисливське господарство 
зобов'язали відшкодовувати збитки за пошкоджені сільськогосподарські посіви, які були 
заподіяні мисливськими тваринами сільгоспвиробникам та селянським господарствам. 
Крім цього, ТОВ поставили умови по наданню можливості безкоштовного колективного 
полювання місцевим мисливцям на території відповідних угідь, а також попросили не 
перешкоджати вільному доступу місцевого населення в ліс у будь-яку пору року на всій 
території мисливських угідь. Але щось пішло не так. Як писала KV, рівно за два роки, 19 
грудня 2019-го Київська обласна рада корегує рішення колег з Іванківщини. 48 обранців 
проголосували за зменшення площі угідь, наданих у користування ТОВ “Спілка мисливців 
“Фауна”, з 11043 га до 8900 га. Як пояснив Володимир Ольшевський, майже 2,2 тис. га, на які 
“схудла” ділянка у їх використанні – це надані у користування “Фауні” земельні паї фізичних 
осіб-жителів громад району, з якими вона періодично до 2019 року укладала договори про 
користування цими ділянками, та території, що близько підходили до меж населених 
пунктів. Власне цю урізану ділянку і збираються оформити “Фауні” на найближчій сесії КОР. 

 

Місцеві претензії до мисливців.А от за словами депутата Іванківської райради 
Олега Берегового (фракція ВО “Свобода”), у 2016 році на громадських зборах у селі Рудня-
Шпилівська місцеві жителі були не задоволені тим, що “Фауна” огороджує чималу ділянку 
лісу парканом. Представник ТОВ, у свою чергу, зазначав, що натомість “Фауна” багато 
робить для села. “Шпилівська сільська рада надала дозвіл “Фауні” на облаштування вольєру 
площею 1200 га — першим дозволом на 800, згодом ще на 400 га. З цього приводу я 
звернувся до тодішнього голови комісії КОР з питань АПК Євгена Чубука, щоби та дала 
оцінку законності вчиненого. Комісія папери вивчила і звернулася до Броварської місцевої 
прокуратури, а та згодом порушила справу проти Шпилівської сільської ради по частині 
перевищення повноважень: згідно закону, повноважень надавати такі дозволи у сільради 
немає. Утім, справа лишається без руху і досі”, – каже Береговий. За його словами, 
славнозвісний вольєр, яким так пишається “Фауна” викликає дуже неоднозначні думки у 
місцевих. “Була історія: одна місцева жителька якимось чином потрапила до цього вольєру і 
кілька днів не могла вибратися через те, що там була огорожа. Коли її знайшли, довелося 
різати металевий паркан вольєру”, – розповів Береговий. Неоднозначні відгуки про 
мисливське товариство і на профільних форумах. Зокрема на форумі “Український сервер 
мисливця” про “Фауну” кажуть, що полювання тут можна порівняти із полюванням у 
зоопарку, розраховане на елітних грошовитих клієнтів. “За рахунок достатку дичини 
полювати не так вже й цікаво і вартує цей "зоопарк" дуже дорого – місце полювання 
чиновників вищої ланки і мільйонерів”, – коментує користувач Sergo_Kiev. Зазначимо, що, 
згідно наказу Мінагрополітики від 21 травня 2019 року № 529/33500, для ТОВ “Спілка 
мисливців “Фауна” були затверджені наступні ліміти використання мисливських тварин 
державного мисливського фонду у сезон полювання 2019 – 2020 років: 15 європейських 
оленів, 4 лані, 15 козуль, 4 кабани, 2 бобри. 

 

Власник з АТБ. За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “Спілка мисливців 
“Фауна” засновано в 2002 р. в селі Білий Берег Іванківського району зі статутним капіталом 
в 16,5 тис. гривень. Його керівник – Денис Бєляєв, засновник – уродженець Дніпра Геннадій 
Буткевич. Буткевич – співвласник мережі магазинів АТБ, у 2015 року Forbes оцінив статки 
Буткевича в $ 155 млн. У рейтингу найбагатших українців, який журнал НВ і компанія 
Dragon Capital опублікували в жовтні 2019 року, Буткевич займає 32-е місце, його статки 
оцінюють у $ 172 млн. Крім АТБ, у Буткевича у власності кінно-спортивний клуб "Eguides" у 
селі Лісники Києво-Святошинського району Київської області. До речі, цей об’єкт також 
пов’язаний із мисливською "Фауною". За інформацією місцевих ЗМІ ТОВ орендує у 
Лісниківської сільради майже 10 га, на яких, власне, розташовується кінно-спортивний 
клуб "Equides". Полювання – давня і запекла пристрасть Буткевича і його партнера по АТБ 
Євгена Єрмакова. Наприкінці 2018 року ЗМІ повідомляли, що через позов підконтрольної 
співвласникові магазинів "АТБ" Євгену Єрмакову компанії, окружний адміністративний суд 
виключив лося європейського із Червоної книги України і дозволив полювання на нього.  

Читати повністю >>>                                                                                             © Влад Григор’єв 
За матеріалами kievvlast.com.ua  
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Мінекономіки та UkraineInvest допоможуть підприємцям  
залучити іноземні інвестиції 

22.06.2020 

«Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest шукає 
проекти в аграрній та харчовій галузі, які будуть глибоко економічно 
обґрунтовані та можна буде презентувати іноземним партнерам. 

На нараді під головуванням Тараса Висоцького, заступника міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства за участі представників «Офісу із залучення 
та підтримки інвестицій» UkraineInvest та представників профільних аграрних асоціацій, 
були представлені проекти в аграрному секторі, які потребують залучення інвестицій. 
Зазначимо, що UkraineInvest є підрозділом секретаріату Кабміну, створений у 2018 році та 
відповідає за залучення та супроводження іноземних інвестицій. «Аграрна та харчова 
промисловості цікавлять іноземних інвесторів, водночас, українські підприємства 
потребують залучення капіталу. Завдання „Офісу із залучення та підтримки інвестицій“ - 
звести українських підприємців з інвесторами та дати можливість співпрацювати», - 
зауважив Сергій Цівкач, керівник UkraineInvest. Він додав, що відомство шукає проекти, 
глибоко економічно обґрунтовані, які можна буде презентувати іноземним партнерам. 
«Після презентації проекту, проводимо його оцінювання і даємо свої пропозиції. Також до 
нас можна звертатися з питань удосконалення регуляторної політики. Якщо ви бачите, що 
ваш проект важливий, але існує регуляторне обмеження чи інший адміністративний бар'єр, 
ви можете звертатися до нас», - підкреслив Цівкач. На нараді були представлені проекти з 
насінництва, переробки картоплі, виробництва ветеринарних вакцин, глибокої заморозки 
ягід, грибів та овочів, виробництва ферментованих сирів, модернізація системи зрошення, 
будівництва заводу дитячого харчування та інші. «Дані проекти мають гарний потенціал по 
залученню іноземних інвестицій та реалізації. Дуже добре, що сегменти представлених 
проектів відповідають пріоритетам уряду, у нас є молочний напрям, зрошення, 
садівництво, овочівництво. Для нас важливо підтримувати проекти, які створюють додану 
вартість у сільському господарстві», - підсумував Висоцький. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Грузинське вино та італійське морозиво з України. Чи варто підтримувати 

українських виробників з іноземним брендом? 
22.06.2020 

Український продукт з іноземною назвою цілком може вам сподо-
батися. Та краще знати, що саме купуєш, аніж потім почуватися ошука-
ним. Індикатор «місцевого іноземного» продукту - суттєво нижча ціна. 

 
 

Створювати тепличні умови на внутрішньому ринку та надавати держпідтримку 
національному виробнику, аби той підкорював міжнародні ринки - у цьому суть протекціо-
нізмму. Свого часу цей підхід допоміг державам-азійським тиграм виростити так званих 
національних чемпіонів - відомих в усьому світі Hyundai, Daewoo, Samsung та LG. В Україні є 
достатньо компаній, що претендують на державну підтримку і мають всі шанси здобути 
світове визнання у своїй галузі. Деяким національним виробникам це вже вдається. Проте 
не кожна українська компанія прагне використовувати свою ідентичність як конкурентну 
перевагу. Тому споживач бачить на полицях магазинів українські сири, які виробник 
намагається видати за швейцарські чи французькі, або українське морозиво, що позиціону-
ється як італійське джелато. Погодьтеся, важко уявити, щоб Samsung на початку свого роз-
витку намагався видавати свою техніку за японську. То чи має моральне право на державну 
підтримку національний виробник, який позиціонує свої продукти як неукраїнські?  

 
 

Українське грузинське вино. Азнаурі, Аджарі, Шереулі - звучить, як меню грузинсь-
кого ресторану. Але ні, це вина українського виробництва. Щоправда, на етикетках трапля-
ються грузинські букви, а в рекламних роликах - грузинські мелодії і танці. Проблема у 
тому, що грузинське вино має власну міцну репутацію. Багато українських вин також її 
мають, однак деякі місцеві винороби продають свій продукт, користуючись перевагами 
репутації грузинського. За цінами українського, звісно. Це не означає, що в Україні не можна 
робити нічого грузинського. Інакше, слід було б заборонити ресторани грузинської кухні, в 
які борошно для хачапурі не імпортується з Грузії. Наприклад, у Вінниці працює 
підприємство «Грузинські традиції» з франшизною мережею по західній Україні, яке серед 
інших продуктів виробляє випічку за грузинськими рецептами. Проте ситуація з винами 
зовсім інша. Коли споживач бачить грузинські слова на етикетці, то думає, що вино 
вироблене в Грузії або принаймні з грузинського виноматеріалу. Для маленької, але гордої 
Сакартвело винна галузь - пріоритетна, і грузини будуть захищати честь знакового для 
держави продукту. Чи варто українським виробникам вдаватися до наслідування і 
присвоювати своїм продуктам імідж популярних іноземних? І чи потрібен українським 
споживачам такий «чемпіон», навіть якщо він активно продається?  

 
 

La pasta di Млинів, il gelato d’Україна. Схожа ситуація відбувається і з іншими 
категоріями продуктів харчування. Наприклад, вибираючи макарони, можна побачити 
написи італійською і венеційські пейзажі на упаковках. Утім, оформлення all’italiano далеко 
не завжди гарантує, що макарони в цих упаковках коли-небудь чули італійську мову. Або ж 
морозиво. На мій особистий смак, у селі Мила Київської області роблять морозиво, що нічим 
не гірше за італійське джелато. Проте це все-таки село Мила під Києвом, а не містечко 
Монделло, передмістя Палермо. Тому питання, чи може український виробник називати 
свій продукт La Gelateria Italiana, лишається відкритим.  

 
 

Панове Бергшлосс, Зіберт та Домс. Деякі західноєвропейські країни - Бельгія, 
Німеччина, Чехія - вважаються еталонними пивоварами. Тому зрозуміло, що виробники 
хочуть пов’язати свій продукт зі старовинними традиціями виготовлення пива. Українсь-
ким пивоварам у цьому сенсі пощастило - на території України багато пивоварень було 
засновано етнічними німцями. Однак у рекламних кампаніях українські пивні бренди 
завжди розповідали full story, навіть якщо персони засновників - напівлегендарні 
особистості, або спадковість сучасного заводу за «батьком-засновником» сумнівна. Тому 
навряд чи можна стверджувати, що такі виробники вводять споживачів в оману. Радше 
вони створюють певну атмосферу «європейськості», яка, по-перше, реально продається 
(приклад - Львівська майстерня шоколаду), а по-друге, нагадує українцям про причетність 
до європейської традиції. 

 
 

Чи є рішення? Для гравців ринку — це спостережливість та проактивна позиція. 
Якщо ви виявили конкурента, чий продукт мімікрує під фірмовий продукт іншої країни і 
при цьому явно не використовує сировину з тієї країни, можна сміливо звертатися до 
Антимонопольного комітету. АМКУ вже не раз ставив на місце подібних «фрірайдерів»: 
була і «грузинська» аджика, і «камчатська» ікра і, знову ж, «грузинські» вина. Комітет буде 
детально вивчати, чи є в продукті іноземна сировина, наскільки технології виробництва 
відповідають традиційним технологіям відповідної країни, який ефект має таке 
позиціонування на поведінку споживачів. Якщо АМКУ дійде висновку, що позиціонування 
продукту завдало шкоди конкуренції, то на порушників чекають суворі штрафи. Вони 
можуть становити десятки відсотків від вартості реалізованої продукції. 

 

Читати повністю >>>                                                                       © Микола Бойчук, юрист Integrites 
За матеріалами nv.ua 
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Nestle в Украине вложит 7 млн грн на поддержку малого и  
среднего бизнеса в сфере общественного питания 

03.06.2020 

Малый и средний бизнес в канале HoReCa может получить от 
подразделения Nestle Professional в Украине restart-kit, который поможет 
предпринимателям выйти из карантина "в короткие сроки и с малыми 
финансовыми вложениями".  

Поддержка от Nestle Professional предусматривает: отмену арендной платы за 
оборудование для приготовления кофе для дистрибьюторов, которые обслуживают 
рестораны, кафе, пекарни, отели и киоски, а также предложение "рестарт", а именно, 
бесплатные наборы продуктов для приготовления блюд и кофе для ускорения открытия 
заведений. Как указали в компании, инициатива была запущена компанией Nestle в зоне 
Европа, Северная Африка и Ближний Восток, чтобы помочь небольшим ресторанным 
заведениям восстановиться по всему региону. Инвестиции составляют около 500 млн 
швейцарских франков. Кроме этого, за два последних месяца компания предоставила более 
2 тонн продукции для ресторанов, пекарен и кафе, которые готовят бесплатные обеды для 
врачей в Киеве и Львове. Nestle –одна из крупнейших компаний мира в сфере производства 
продуктов питания и напитков, которая представлена в 187 странах. Предлагает широкий 
ассортимент продуктов и услуг для семей и домашних животных. Имеет более 2000 
торговых марок. Nestle начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия 
представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как 
NESCAFE, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др. В 1998 году Nestle S.A. приобрела контрольный 
пакет акций ЗАО "Львовская кондитерская фабрика "Свиточ", а с 2018 владеет 100% акций 
предприятия. В мае 2003 года в Киеве основано ООО "Нестле Украина". В конце 2003 года 
Nestle S.A. приобрела 100% акций предприятия "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"). В 2010 
году Nestle S.A. приобрела ООО "Техноком", производителя продуктов быстрого 
приготовления под ТМ "Мивина". В 2012 году во Львове был создан Nestle Business Service 
(NBS Europe), который является одним из пяти сервисных центров Nestle в мире и 
предоставляет услуги по поддержке подразделений компании Nestle в более чем 40 странах 
мира. Бизнес Nestle в Украине представлен такими направлениями: кофе и напитки, 
кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого 
приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних 
животных, а также профессиональные кофейные решения и холодные соусы в 
профессиональных форматах для заведений общественного питания. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Верховний суд відмовився закрити справу про банкрутство  

виробника пельменів "Геркулес" 
15.06.2020 

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги 
Райффайзен Банку Аваль і банку “Кредит Дніпро” та залишив рішення, 
якими було відкрито провадження в справі №905/2030/19 про банкрутство 
ПрАТ "Геркулес". 

Згідно з судовими матеріалами, за інформацією ПрАТ “Геркулес” обсяг його 
заборгованості як основного боржника становить близько 616 млн грн, як поручителя - 329 
млн грн (тобто сукупно - 945 млн грн), а на балансі обліковується майно на 430,5 млн грн. 
При цьому боржник зазначав, що переважна частина цього майна розташована на 
тимчасово непідконтрольній уряду України території, не використовується в господарській 
діяльності ПрАТ "Геркулес" та деякі об`єкти можуть не існувати. Як писав Finbalance, 
ініціатором відкриття справи про банкрутство ПрАТ “Геркулес” було приватне 
підприємство “Маріната”, яке посилалося на наявність у боржника заборгованості за 
договором безвідсоткової фінансової допомоги №ФП/09-04 від 09.04.2015 у розмірі 3,42 
млн грн, а також на наявність заборгованості за рішенням господарських судів по справам:  
№905/2666/15 (18 млн грн, кредитор - банк “Південний”); №910/14279/18 (2,3 млн грн, 
кредитор - банк “Кредит Дніпро”); №908/1049/15 (21 млн грн, кредитор - Укрексімбанк);  
№905/2919/17 (3 млн дол, кредитор - Райффайзен Банк Аваль);  №905/1051/16 (27 млн 
грн, кредитор - банк “Кредит Дніпро”). 22.02.2019 Госпсуд Донецької області видав наказ 
про примусове виконання рішення цього ж суду від 24.01.2019 в справі №908/2784/15 про 
звернення стягнення на предмети іпотеки в рахунок погашення заборгованості ПрАТ 
“Геркулес”, ПАТ “Донецький міський молочний завод №2”, ПП «Украинский продукт» перед 
Райффайзен Банком Аваль на суму 14,37 млн дол (за генеральним кредитним договором 
№012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 та укладеними в його рамках кредитними договорами 
№012/01-03-3/00120, №012/01-03-3/1436, №012/01-03-3/1437, №012/01-03-3/00121). 
Крім того, Госпсуд Донецької області розглядає справу №905/2235/17 за позовом Фонду 
гарантування, що діє в інтересах банку “Петроммерц-Україна” (на ліквідації), до ПрАТ 
“Геркулес”, ПАТ “Донецький міський молочний завод №2”, ТОВ “Добриня-Продукти”, ПП 
“Український продукт”, ТОВ Агрофірма “Горняк” про солідарне стягнення 10,5 млн дол 
заборгованості за кредитним договором № 011-03-12 від 23.07.2012. У держреєстрі 
кінцевими бенефіціарами ПрАТ “Геркулес” (зареєстроване в Краматорську) значиться 
Віктор Гашпар; ПАТ “Донецький міський молочний завод №2” - Віктор Гашпар, Юрій Рубан, 
Геннадій Узбек; ПП “Украинский продукт” - Ігор Андрєєв. Власне, з бізнесменом Ігорем 
Андрєєвим і пов’язували “Геркулес” - одного з найбільших в Україні виробників морозива 
та напівфабрикатів. Також з І. Андрєєвим пов’язують металургійні підприємства, які мають 
значні борги перед збанкрутілим ВТБ Банком. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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ЄБРР надав €3 млн кредиту українському  
виробнику сухих сніданків 

26.05.2020 

Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит обсягом 
€3 млн компанії «Лантманнен Акса». Про це повідомив старший радник з 
зовнішніх зв’язків ЄБРР Антон Усов. 

Кошти ЄБРР забезпечать фінансову стабільність компанії, що дозволить їй 
реалізовувати інвестиційну програму, спрямовану на розширення асортименту продукції 
(який в даний час включає в себе мюслі, гранолу та злакові батончики), а також проведення 
заходів щодо підвищення енергоефективності та подальше розширення виробництва. 
Технічна допомога фінансується зі Спільного фонду співпраці ЄБРР та Японії. Він також 
зазначає, що «Лантманнен Акса» є провідним виробником сухих сніданків в Україні та 
належить найбільшому сільськогосподарському кооперативу Швеції Lantmannen. 
Lantmannen – сільськогосподарський кооператив-лідер Північної Європи у галузі сільського 
господарства, машинобудування, біоенергетики та харчових продуктів. Ним володіють 25 
тисяч шведських фермерів, які надають робочі місця 10 тисячам працівників, здійснюють 
операції в понад 20 країнах та мають щорічний оборот у розмірі 45 млрд шведських крон. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 
Країни Азії нарощують імпорт  

вітчизняних круп 
18.06.2020 

Протягом січня-травня поточного року Україна експортувала 12,8 
тис. тонн круп із зерна зернових культур на суму $4,47 млн. Про це свідчать 
дані Державної митної служби. 

У грошовому вимірі це на 49,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, 
коли цієї продукції було експортовано на $2,99 млн. Зокрема, у травні експорт круп склав 
1,8 тис. тонн на суму $770,9 тис. Поставки круп на ринок ЄС у грошовому вимірі 
скоротилися на 13% – з $517 тис. у січні-травні 2019 року до $450,8 тис. 2020-го. Натомість 
експорт цієї продукції до країн Азії за звітний період зріс на 110,7% – з $0,57 млн до $1,2 
млн. На 34,9% збільшили закупівлі українських круп і країни Африки – із $479 тис. до $646 
тис. Більш ніж удвічі наростили імпорт цієї продукції й країни Америки – з $308 тис. у січні-
травні 2019 року до $710 тис. за аналогічний період 2020-го. Найбільше вітчизняних круп 
за перші чотири місяці 2020 року експортували Ізраїль (19,3%), Молдова (17,2%) та Коста-
Ріка (13,7%).  Нагадаємо, у березні експорт круп більш ніж удвічі перевищив показник 
попередніх двох місяців. А у 2019 році вітчизняний експорт круп скоротився на 10%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 
«Агріком груп» планує відкрити другу 

 чергу заводу у 2021 році 
19.06.2020 

Петро Мельник, виконавчий директор «Агріком груп», розповів про 
роботу переробного підприємства у Київській області, що виготовляє 
продукти під ТМ «Добродія» і ТМ «Сан Грано».  

Він зауважив, що продукція бренду за останній рік подорожчала у середньому на 
10% – це спричинило скорочення посівних площ в Україні під вівсом на 30%. Також 
зменшилася якість сировини, що потребує від переробників додаткових зусиль для її 
доопрацювання. Якщо ще кілька років тому овес підприємство закуповувало в аграріїв по 
$110 за тонну, то у 2019 році ціна зросла до 180 дол. США/т. Очікується, що 60% сировини у 
нинішньому році компанія забезпечить завдяки власному виробництву. Водночас зростає 
попит на продукцію підприємства як в Україні, так і закордоном. Експорт продукції ТМ 
«Добродія» до країн СЄ у 2020 році складає більш ніж 150 тонн на місяць. Загальні обсяги 
постачання на світовий ринок продукції цього українського виробника перевищили понад 
400 тонн. Серед ринків, де вже добре знають продукцію компанії, Петро Мельник відзначив 
Європу, Африку, Азію та Північну Америку. Так, американський ринок нині потребує 
класичний геркулес з гарною українською упаковкою та латинською транслітерацією. 
Наступного року «Агріком груп» планує відкрити другу чергу власного переробного заводу, 
що виготовляє продукцію під брендами ТМ «Добродія» і ТМ «Сан Грано». «Це буде 
нетрадиційна цікава упаковка та нові смаки відомої продукції», – анонсував Петро Мельник. 

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

 
 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

A'SPIK Group продолжает внедрять энерго- 
эффективные технологии 

15.06.2020 

Главным акцентом межсезонья на ООО «Староконстантиновсахар» 
является обновление выпарной станции, благодаря которому планируется 
существенно повысить энергоэффективность производства. 

 «Установка нового выпарного аппарата пленочного типа позволить сократить 
расход пара на 3 тонны в час, ведь современное оборудование будет компенсировать эти 
потери. Такой показатель станет весомым фактором в производственный сезон», — 
рассказывает главный инженер ООО «Староконстантиновсахар» Виталий Кирик. 
Следовательно, для твердотопливных котлов теплоэлектроцентрали понадобится меньше 
угля, импортируемого из Польши. Сейчас монтажные работы по установке вакуум-
конденсационного оборудования отечественного производства подходят к завершению, 
вскоре его будут ждать испытания. В то же время сэкономить на энергоресурсах поможет и 
замена насосов на станции подачи технической воды, поскольку новое оборудование также 
отмечается экономным использованием электроэнергии. Кроме того, на предприятии на 
финишную прямую вышли работы по модернизации сушильного отделения, благодаря 
которым «сладкий» продукт староконстантиновского производства добавит в качестве. В 
A'SPIK Group рассчитывают, что такие шаги улучшат показатели рентабельности. 
«Экономия энергоресурсов и улучшение качества конечного продукта — главные 
приоритеты «сахарного» межсезонье для завода. От того насколько успешно мы справимся 
с этими задачами сегодня, будут зависеть результаты нашей работы завтра», — отмечает 
генеральный директор группы компаний A'SPIK Group Александр Спивак. A'SPIK group 
занимается производством сахара, выращиванием сахарной свеклы, зерновой группы, сои, 
кукурузы. ООО «Старокостянтинивцукор» и ЗАО «Шепетовский сахарный комбинат», 
входящих в группу, специализирующихся на переработке сахарной свеклы, производстве 
сахара, патоки, гранулированного жома. Предприятия производят 5% общего 
государственного объема сахара, что позволило войти в ТОП-5 крупнейших 
производителей сахара. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
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Веревський знову бореться в суді за олійно- 

жирові активи Дельта Банку 
05.06.2020 

Госпсуд Києва відкрив провадження за позовом ТОВ “ФК “Скай” до 
ФГВФО та НБУ про визнання укладеним договору за результатами аукціону з 
продажу активів Дельта Банку, який відбувся влітку 2019 року. 

ТОВ “ФК “Скай” (кінцевий бенефіціар - Андрій Веревський) стало переможцем 
аукціону з продажу пулу активів Дельта Банку на 4,9 млрд грн, який відбувся 07.06.2019, 
запропонувавши за нього 182,5 млн грн (відповідно дисконт становив 96%). Ця ж структура 
в березні вже перемагала на аукціоні ФГВФО (з пропозицією 906 млн грн), на якому 
продавалися ці ж активи Дельта Банку. Однак відповідна угода була заблокована судом на 
вимогу третьої особи. ФГВФО повідомляв, що деякі активи із вказаного пулу перебувають у 
заставі НБУ та Укрексімбанку. Йшлося про заборгованість за кредитними договорами ПАТ 
"Іллічівський олійножировий комбінат", ПАТ "Одеський олійножировий комбінат" та ТОВ 
"ВКФ "Олір" ЛТД". У забезпеченні – в т.ч. 39 тис. м? промислової нерухомості 
(олійножировий комбінат з обладнанням) та земельна ділянка (площа 8,6 га) в м. 
Чорноморськ Одеської області; олійножировий комбінат площею 31 тис. м?, з обладнанням 
з виробництва маргарину, кулінарних та кондитерських жирів, соняшникової олії та 
майонезу, розташований в м. Одеса на земельній ділянці площею 5,34 га. 08.07.2019 НБУ 
скасував своє рішення щодо погодження реалізації вказаного пулу активів, мотивуючи тим, 
що “проведений аукціон відбувся з наявністю обставин та можливих маніпуляцій зі 
сторони покупця, які могли вплинути на результат торгів та реалізацію майна за 
заниженою вартістю” (цитата). 09.07.2019 ФГВФО ухвалив рішення про скасування 
результатів торгів, проведених 07.06.2019. Фонд зауважив, що керувався при цьому в т.ч. 
рішенням правління НБУ про скасування погодження продажу відповідного пулу активів. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Борг "Галичини" перед Укрексімбанком  
залишився непогашеним - суд 

01.06.2020 

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про ліквідацію 
ПрАТ “Галичина”; при цьому непогашеними залишилися 1,24 млрд грн боргу 
підприємства перед державним Укрексімбанком. 

Госпсуд Львівської області 25 травня затвердив ліквідаційний баланс збанкрутілого 
ПрАТ “Галичина” й ліквідував цю компанію (справа №914/3734/15). Суд констатував, що з 
огляду на недостатність майна боржника, вимоги низки кредиторів (у т.ч. Укрексімбанку - 
на 1,24 млрд грн), які не були погашені в ході ліквідаційної процедури, вважаються 
погашеними відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу з процедур банкрутства. Як писав Finbalance, 5 
березня 2020 року відбувся другий повторний аукціон з продажу ліквідатором ПрАТ 
“Галичина” прав вимоги підприємства до ПАТ “Ковельмолоко” в розмірі 86,25 млн грн 
(виникло на підставі договору купівлі-продажу товарів від 31.12.2009 №31/12-03. 
(Покупцем з пропозицією 517,5 тис грн стало ТОВ “Мідас Інвестиції” (у держреєстрі 
бенефіціаром значиться Пазяк Ірина). Частина відповідних прав вимоги (29%) була в 
заставі Укрексімбанку. ПрАТ “Галичина” було визнане банкрутом постановою Госпсуду 
Львівської області від 30 серпня 2018 року. Госпсуд Волинської області ще 9 жовтня 2019 
року визнав банкрутом згадане ПАТ “Ковельмолоко” та відкрив ліквідаційну процедуру 
(справа №903/426/16). 18 вересня 2019 року суд затвердив реєстр вимог кредиторів 
боржника, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку на 743,7 млн грн (як забезпечені 
заставою майна боржника), ТОВ “Мідас Інвестиції” - 111,5 млн грн (черга не уточнювалася), 
ПрАТ "Галичина" - 85,8 млн грн (четверта черга), ТОВ "Молочна компанія "Галичина" - 20,7 
млн грн (четверта черга). Раніше "Молочна компанія "Галичина" заявляла, що ліквідація 
ПрАТ "Галичина" не позначиться на виробництві, якості продукції та її дистрибуції. 
"Починаючи з 2015 року і по даний час власником готової молочної продукції, торгової 
марки "Галичина" та унікальних рецептур є ТОВ "Молочна компанія "Галичина", яка 
продовжує та розширює свою діяльність на ринку молочної продукції", - йшлося в 
повідомленні компанії. ПрАТ “Галичина” і ПАТ “Ковельмолоко” пов’язані з групою 
“Континіум”. Справи про банкрутство ПАТ «Ковельмолоко» та ПрАТ «Галичина» - не єдині в 
історії молочного бізнесу групи «Континіум». ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Акционеры Милкиленда одобрили  

«переезд» на Кипр 
30.06.2020 

Компания «Милкиленд» (Milkiland) изменит место регистрации с 
Нидерландов на Кипр. Такое решение приняли акционеры компании, 
сообщается на Варшавской фондовой бирже.  

Предложение поддержали более 24,5 млн голосов, что составляет 78,52% 
акционерного капитала. «Утвердить трансграничную миграцию Milkiland NV из 
Нидерландов в Республику Кипр и преобразовать юридическую форму из публичной 
компании, организованной в соответствии с законодательством Нидерландов, в публичную 
компанию с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Кипра», - 
говорится в резолюции. Акции компании будут по-прежнему котироваться на Варшавской 
фондовой бирже. Другим решением акционеры изменили название компании на Milkiland 
Public Limited Company. Напомним, Павел Шеремета покинул пост неисполнительного 
директора компании Milkiland N.V («Милкиленд»). В сообщении компании на Варшавской 
фондовой бирже отмечается, что соглашение между Milkiland и Павлом Шереметой, 
заключенное в 2017 г., было расторгнуто по взаимному согласию сторон 30 апреля 2020 г. 
Для справки: группа компаний «Милкиленд» - один из 5 крупнейших ведущих 
производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Среди продукции: 
молоко, сыр, масло и др. В Украине группе принадлежат 10 заводов, изготавливающих 
широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты 
и масло. В Польше «Милкиленд» контролирует Мазовецкий сыродельный завод 
«Островия», расположенный в городе Острув-Мазовецка одноименного воеводства. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВАЦІЯ & КУЛІНАРІЯ  
 

 
 

Яскраві новинки Olkom: колекція  
майонезних соусів STYLE 

23.06.2020 

Бренд Olkom, слідуючи сучасним food-трендам, випустив новинку – 
колекцію майонезних соусів STYLE. Про це повідомляє служба новин 
Асоціації рітейлерів України 

Новий продукт зайняв золоту середину між інноваційними соусами і традиційними 
майонезами та має жирність 50%, а його склад збагачений добавками, які створюють три 
яскравих смаки: «Сирний стиль», «Аджика стиль» і «Бургер стиль». На рішення групи 
компаній Olkom щодо розширення асортиментного портфеля вплинули кілька факторів. 
Зокрема, поступове зниження не стільки споживання майонезу в цілому, скільки 
висококалорійних продуктів. Українські покупці все частіше віддають перевагу легким 
дієтичним майонезним соусам. Це пов’язано з трендом, спрямованим на здоровий спосіб 
життя. Ще одним з факторів, які вплинули на рішення про випуск нового продукту, став 
високий інтерес українських покупців до смакових соусів. Вони прагнуть до 
різноманітності, спрощення процесу приготування і хочуть готувати вдома такі ж смачні 
страви, як в ресторані. «Дотримуючись трендів food-індустрії, які дають можливість вийти 
за межі стандартних поєднань, технологам Olkom Group вдалося отримати нові яскраві 
смаки, які будуть цікаві різним цільовим аудиторіям», – прокоментувала Ніна Лещенко, СОО 
Olkom Group. Ексклюзивний смак соусів підкреслений унікальною і сміливою упаковкою, 
що відрізняється від звичних рішень бренду Olkom. Матова текстура, чорний фон і 
контрастні відтінки підкреслюють преміальність продукту і виділяють соуси на полиці. 
Стилізована плашка і індивідуальні колірні рішення допомагають диференціювати смаки 
соусів всередині лінійки. «Упаковка виглядає стильною і відповідає актуальним трендам в 
дизайні. Вона підкреслює унікальність смакових переваг і індивідуальність кожного 
покупця», – розповідає Ольга Твердохліб, директор по маркетингу Olkom Group. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Компания "Киевхлеб" начала экспортировать свою  
продукцию в Великобританию 

10.06.2020 

Крупный украинский производитель хлеба и хлебобулочных изделий 
– компания "Киевхлеб" начала экспортировать свою продукцию и в 
Великобританию. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно пресс-релизу компании в среду, первая партия объемом четыре тонны 
была отправлена на прошлой неделе. "Мы отправили в Великобританию сушки, соломку, 
пряники, печенье и крендели нескольких видов. К концу года мы планируем нарастить 
экспорт в эту страну как минимум на четверть и выйти на объемы поставок в среднем 10-
15 тонн ежемесячно", - сообщил руководитель экспортного управления компании 
Александр Микитенко, которого цитирует пресс-служба. По его словам, в настоящее время 
компания экспортирует продукцию в более чем 28 стран, преимущественно в Европе, а 
также в Азии и Северной Америке. Общий объем экспортных поставок продукции 
длительного хранения составляет около 1,5 тыс. тонн в год. Микитенко отметил, что до 
конца года компания планирует открыть до пяти новых направлений экспорта. ЧАО 
"Киевхлеб" создано в 1996 году путем преобразования государственного предприятия 
"Киевхлебпром". В его состав входят девять производственных площадок в столице и 
Киевской области, мощность которых позволяет ежедневно производить более 400 тонн 
хлебобулочных изделий и 10 тонн кондитерских изделий. Ассортимент продукции 
насчитывает около 250 наименований, которые реализуются под ТМ "Київхліб". По данным 
Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечными 
бенефициарами ЧАО являются Александр Волченко и Марк Родес. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Україна за п'ять місяців скоротила виробництво  
хліба майже на 14% 

25.06.2020 

За січень-травень 2020 р. в країні було вироблено 314,5 тис. тонн 
хліба і хлібобулочних виробів, що на 13,8% нижче аналогічного показника 
попереднього року.  

За даними Державної служби статистики України, зокрема, пшеничного хліба за 
звітний період було вироблено 127,1 тис.тонн, що на 14,5% менше, ніж роком раніше. При 
цьому в травні було вироблено 61,7 тис. тонн хліба і хлібобулочних виробів нетривалого 
зберігання (-15,6%). І станом на кінець місяця запаси продукції на складах підприємств-
виробників досягали 377,3 тонн. Крім того, обсяг виробництва борошна за п'ять місяців 
склав 609,2 тис.тонн (-11,2%), в т. ч. за травень – 100,2 тис. тонн (-24,7%). Запаси борошна 
на українських складах на кінець травня досягали 44,8 тис. тонн. 

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

 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Компанія «АВК» запустила нову кондитерську  
фабрику в Дніпропетровській області 

15.06.2020 

Кондитерська компанія «АВК» побудувала і ввела в експлуатацію 
нову фабрику в Дніпропетровській області потужністю 1800 тонн 
продукції на місяць. Стара фабрика в Дніпрі не функціонує.  

«Стара фабрика нерентабельна, прийшов час будувати нову», – прокоментували в 
«АВК». Також, за інформацією «АВК», в перспективі на заводі також обладнають офісні 
приміщення, окремий склад для зберігання сировини і склад готової продукції. Як 
повідомлялося раніше, кондитерську фабрику «АВК» в окупованому Донецьку відсудив 
Сбербанк. «АВК» належали кондфабрики в Донецьку і Луганську, контроль над якими 
втрачено і фабрика в Дніпрі, яку в грудні 2018 року Промінвестбанк відсудив у «АВК». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://finbalance.com.ua/news/verevskiy-vidnoviv-borotbu-v-sudakh-za-oliyno-zhirovi-aktivi-delta-banku
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3037078-borg-galicini-pered-ukreksimbankom-zalisivsa-nepogasenim-sud.html
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/sheremeta-ushel-iz-milkilenda/
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/sheremeta-ushel-iz-milkilenda/
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/aktsionery-milkilenda-odobrili-pereezd-na-kipr/
https://rau.ua/novyni/olkom-2/
http://www.fixygen.ua/news/20200610/kompaniya-kievhleb.html
https://www.ukrmillers.com/ukrajina/ukrajina-za-p-yat-misyatsiv-skorotila-virobnitstvo-khliba-majzhe-na-14
https://mind.ua/news/20212036-avk-zapustila-novu-konditersku-fabriku-v-dnipropetrovskij-oblasti
http://ukrhlibprom.org.ua/
https://www.galychyna.com.ua/
http://www.milkiland.nl/ru
http://www.olkom.ua/
https://kyivkhlib.ua/about/
http://ukrmillers.com/
http://www.avk.ua/


 

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

 

 
 СНЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Президента просят защитить производителей  
снеков от рейдеров 

16.06.2020 

Трудовые коллективы предприятий-производителей снеков 
обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой 
защитить их от  попытки рейдерского захвата.  

Группа компаний является крупнейшим украинским производителем продуктов 
питания и товаров для дома, в том числе популярных торговых марок "Семки" и "Казацкая 
слава". Производственные мощности группы расположены в Синельниково 
Днепропетровской области, на производстве заняты сотни работников. На прошлой неделе 
предприниматели узнали, что на завод наложен арест решением Заречного районного суда 
города Сумы (судья Капкин А.Б.). Дело, по которому вынесено соответствующее решение – 
не имеет никакого отношения к собственнику производственных помещений – ООО 
"Волана", и касается обвинений физического лица в "покушения на изменение границ 
государственной границы Украины". По мнению представителей производителей, таким 
образом реализуется преступная схема по завладению их имуществом, и исполнители этой 
схемы – сотрудники сумской прокуратуры и СБУ, которые и включили имущество 
предприятия в дело, которое годами не расследовалось в Сумской области. Теперь 
имущество должно быть через АРМА переданное во "временное управление" новым 
владельцам, что поставит под угрозу рабочие места сотен сотрудников. Представители 
трудовых коллективов просят президента Украины предоставить соответствующие 
поручения, прекратить рейдерство и дать предприятиям спокойно работать и платить 
налоги. Сотрудники предприятия уже сейчас выходят на акции протеста и готовы 
защищать свое право на труд от преступных посягательств. 

Читать полностью >>> 
По материалам 112.ua 
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Компания "Кормотех" осуществила первые отгрузки  
продукции в Испанию и Италию 

05.06.2020 

Крупный украинский производитель кормов для кошек и собак ООО 
"Кормотех" (Львовская обл.) осуществил первые отгрузки продукции в 
Испанию и Италию.  

Согласно пресс-релизу компании в пятницу,до конца года в этих двух странах 
"Кормотех" планирует реализовать по 1,5 тонны премиальных и суперпремиальных 
рационов для кошек и собак. "Первая отгрузка в Италию состоялась в среду, 3 июня. Сухие и 
влажные рационы для кошек и собак под брендом Optimeal в сегменте суперпремиум будут 
реализовывать через интернет-магазин Healthy Pet Italy. В Испании компания будет 
реализовывать продукцию сразу под двумя украинскими брендами : Optimeal и "Клуб 4 
лапы", - отметил в компании. ООО "Кормотех" – крупный украинский производитель 
кормов для кошек и собак. Компания экспортирует продукцию в 31 страну, в том числе в 
США, Великобританию, Германию, Францию, Финляндию, Швецию, Нидерланды, Испанию, 
Италию, Польшу, Турцию, Иран и Чили. Мощности предприятия включают два завода по 
изготовлению сухих и влажных кормов во Львовской области. Компания производит 
продукты для кошек и собак под собственными брендами Optimeal, "Клуб 4 лапы" (ТМ 
"Мяу!" и "Гав!") и по направлению private label. В планах компании открыть в июне 2020 
года завод по производству кормов за $10 млн в Литве. Его плановые мощности - 5 тыс. 
тонн мокрых кормов в год. Бенефициарами "Кормотех" являются Елена и Ростислав Вовк. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Ринок безалкогольних напоїв  
в Україн 

16.06.2020 

Особливістю ринку безалкогольних напоїв є сезонне зростання 
продажів, яке зазвичай щороку припадає на період з травня до серпня. Про 
це пише Sostav.ua, передає ua-retail.com 

Обираючи напій для втамування спраги, як і з багатьма іншими продуктами, 
споживач звертає увагу на певні критерії:  ціну, наявність промо-акцій, а також на склад 
продукту, його смак, пакування, упізнаваність бренду. Він також приймає рішення каналу 
продажів у якому придбати товар: це буде магазин біля дому чи, наприклад, гіпермаркет. 
Вочевидь, попит на продукцію зростає у «високому сезоні», проте чи змінюється характер 
споживання?  І якщо так, то що впливає на такі зміни? Спершу варто звернути увагу на те, 
що найвищий ріст «важливості» (тобто частка у сумарних продажах відповідного року у 
грошовому виразі) високого сезону характерна для категорії холодного чаю – у 2019 році 
вона склала 46%, а найменш сезональними серед безалкогольних напоїв стали соки – 34%. 
Сезональність в індустрії  безалкогольних напоїв подібна до щомісячного розподілу 
продажів у категорії пива. Тут ми бачимо, що 39% усіх грошових продажів припадають на 
теплу пору року. Зауважимо, що безалкогольний сегмент пива демонструє навіть вищу 
сезональність, у порівнянні з рештою категорії. Враховуючи тенденцію до зростання 
популярності здорового способу життя, а також все більшої уваги як самих споживачів, так і 
ключових виробників до сегменту безалкогольного пива, варто звернути увагу на 
потенційний перехід від споживання традиційних безалкогольних напоїв до цього 
продуктового сегменту. Загалом, протягом травня-серпня 2019 року сумарне споживання 
безалкогольних напоїв в Україні становило 982 млн. літрів. Таким чином, сезон склав 40% 
від продажів у натуральному об’ємі усього минулого року. Протягом останніх чотирьох 
років ми спостерігаємо зростання грошових продажів внаслідок зростання цін, а також 
розширення споживання напоїв. Однак, попри позитивну динаміку, темпи обох показників 
сповільнилися у сезоні 2019 р. Єдина категорія, яка у сезон 2019 р. прискорила темпи 
зростання споживання – це соки. Найбільш позитивний вплив на зростання продажів у 
грошовому виразі у категорії соків справило зростання середньої ціни за літр. Однак, 
власне для динаміки споживання важливим фактором стало зростання попиту. Одночасно з 
цим відбулося скорочення асортименту, що стримувало зростання категорії. Це свідчить 
про те, що в категорії був змінений асортимент в бік дорожчих варіантів та водночас таких, 
що мають більший попит, відповідають трендам, а отже споживач готовий платити за них 
більше. Найшвидші темпи зростання грошових продажів спостерігаємо у категорії 
енергетичних напоїв, у першу чергу внаслідок розширення асортименту та зростання 
середньої ціни за літр. Вміло підібрані нові смаки, що стали до вподоби споживажу, навіть в 
трохи вищій ціні ніж аналоги змогли завоювати полицю та споживача. … 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами ua-retail.com 
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В Україні з 1 липня скасовують монополію  
на виробництво спирту 

22.06.2020 

В Україні з 1 липня 2020 р. виробництво спирту можуть здійснювати 
суб'єкти господарювання незалежно від форми власності за наявності 
відповідної ліцензії. Про це інформує Державна податкова служба України.  

Законом України від 3 грудня 2019 №318-IX внесено зміни до Закону України від 
19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». «Метою 
зазначених змін є скасування державної монополії на виробництво спирту та сприяння 
детінізації ринку спирту та лікеро-горілчаної продукції, а також становлення в Україні 
цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів», — йдеться в 
повідомленні. Зазначені зміни, зокрема, передбачають: скасування державної монополії на 
виробництво спирту; надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми 
власності здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови одержання відповідної 
ліцензії; повну лібералізацію експорту спирту з України. «Для захисту вітчизняного 
товаровиробника Законом також передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2024 року 
зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні 
підприємства», — додають у відомстві. Також, з 1 липня 2021 року дозволяється введення в 
експлуатацію та надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту 
етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового 
ректифікованого плодового. «З 1 липня 2020 року виробництво спирту етилового (у тому 
числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу може 
здійснюватися суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають 
відповідну ліцензію», — йдеться в тексті документу. Крім цього, з 1 липня 2020 року: 
експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового здійснюється суб'єктами господарювання, які 
отримали ліцензію на виробництво такого спирту. Імпорт та оптова торгівля на території 
України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом 
етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензії на право оптової 
торгівлі таким спиртом. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі 
може здійснюватися за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим 
закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) 
зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру 
зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання (організацій) 
зооветеринарного постачання встановлює Кабінет міністрів; суб'єкт господарювання, який 
є одночасно виробником спирту етилового та алкогольних напоїв та отримав ліцензію на 
виробництво спирту етилового, ліцензії на виробництво алкогольних напоїв і ліцензію на 
оптову торгівлю алкогольними напоями, має право реалізувати спирт власного 
виробництва для виробництва зазначених алкогольних напоїв на підставі ліцензії на 
виробництво спирту; річні обсяги спирту етилового, спирту етилового ректифікованого 
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, що імпортуються суб'єктами 
господарювання — виробниками спирту етилового, не можуть перевищувати 10% від 
річного обсягу вироблених спирту етилового, спирту етилового ректифікованого 
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового такими суб'єктами 
господарювання — виробниками спирту етилового … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

 
 ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

 

У Домі марочних коньяків «Таврія» повідомили  
про зростання виробництва на 47% 

17.06.2020 

За 4 місяці поточного року, Дім марочних коньяків (ДМК) "Таврія" 
виготовив 150 тис. дал коньяку та бренді, що на 48 тис. дал більше, ніж за 
аналогічний період в 2019 році. Зростання виробництва склало 47%. 

"В умовах кризи, спровокованої пандемією, ми робимо все можливе для збереження 
постійних обсягів виробництва і популяризації бренду "Таврія" у всьому світі", - сказав 
генеральний директор ДМК "Таврія" Андрій Сердюк. За результатами 2019 року, частка 
Дому марочних коньяків "Таврія" в загальному експорті коньяків та бренді склала 27%. 
Увагу іноземних споживачів приваблюють класичні технології виробництва і висока якість 
продукції. У червні компанія зробила першу поставку продукції до Чехії. Чеському 
споживачеві представлені коньяки віком від 3 до 30 років, вироблені за класичною 
технологією з власних спиртів, витриманих в 6 500 дубових бутах і бочках, в т.ч. - крафтові 
продукти компанії. Крім країн Європейського Союзу, таврійські коньяки сьогодні 
представлені на торгових полицях Ізраїлю, Китаю, Білорусі, Канади, Нігерії.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 

 

У Харкові СБУ викрила вітчизняного дистриб`ютора  
на спробі продажу контрафактної горілки 

18.06.2020 

У Харкові співробітники СБУ викрили на спробі продажу контрафакту 
одного із відомих вітчизняних дистриб`юторів алкоголю. У постачальника 
вилучено партію фальсифікату на 2,5 мільйона гривень. 

За даними досудового слідства, оборудку організувало керівництво регіональної 
філії компанії, яка займається поставками алкогольних напоїв по всій території України. 
Встановлено, що одночасно із продажем легальної продукції зловмисники планували 
збувати товар невідомого походження із підробленими марками акцизного податку. 
Реалізація підакцизних виробів мала проходити в обхід податкового законодавства та з 
використанням фальшивих товарно-супроводжувальних документів. Збувати горілку 
планували своїм постійним клієнтам – до торговельних мереж та закладів громадського 
харчування області. Під час обшуків на орендованому складі у Харкові правоохоронці 
вилучили понад 30 тисяч пляшок готового для продажу фальсифікату. Наразі всю партію 
контрафакту вилучено для проведення відповідних експертиз. У межах кримінального 
провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, 
яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. 
Встановлюються всі обставини справи, особи, причетні до протиправної діяльності, та 
джерела походження фальсифікату. Викриття та припинення незаконних оборудок 
проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури. 
Відзначимо, Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській 
областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору. 
Оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес топ-менеджмент 
одного з легальних виробників алкоголю. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
 

 

https://112.ua/obshchestvo/prezidenta-prosyat-zashhitit-proizvoditeley-snekov-ot-reyderov-539599.html
http://www.fixygen.ua/news/20200605/kormoteh-osushestvil.html
https://ua-retail.com/2020/06/rinok-bezalkogolnix-napo%d1%97v-v-ukra%d1%97ni-rozvitok/
https://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-z-1-lipna-skasovuut-monopoliu-na-virobnictvo-spirtu
https://ukranews.com/ua/news/709252-za-4-misyatsi-dmk-tavriya-vygotovyv-150-tys-dal-konyaku-ta-brendi
https://ssu.gov.ua/ua/news/2/category/21/view/7625
https://ssu.gov.ua/ua/news/2/category/21/view/7625
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7713
http://ukraine-import.net/
http://kormotech.com/ru/
http://www.ukrspirt.com/
http://www.tavria.ua/
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Популярне вино: українці визначилися з ТОП-5 
найупізнаваніших на ринку брендів 

15.06.2020 

Соціологи назвали ТОП-5 найбільш впізнаваних вітчизняних винних 
брендів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані соціологічного 
дослідження "ММІ Україна". 

Так, перше місце у списку належить вину ТМ "Коблево" (71,8%). На другому місці – 
ТМ "Koktebel" (62,6%), на третьому – "Шабо" (62,1%). Четверте та п'яте місця у списку 
належать вину ТМ "Inkerman" (61,2%) та "Micado" (57,2%). Менш впізнаваними брендами 
українського вина є Oreanda (56%), Bolgrad (52,7%), Villa Krim (50,4%). Відзначимо, за рік 
Україна наростила експорт вин виноградних на 49,3%, у грошовому вираженні.  Дані 
Державної митної служби свідчать, що за 5 місяців цього року Украіїна експортувала вина 
на 5,4 млн дол., тоді як у січні-травні 2019 року - на 3,6 млн дол. Таким чином за рік Україна 
збільшила поставки вина за кордон на 49,3%. Імпорт вина також зріс: за рік - на 28%, до 
54,8 млн дол. Найбільшими постачальниками вина в Україну є Італія, Франція та Німеччина. 
Нагадаємо, офіційні українські виробники за 2019 рік випустили 9,8 дал виноматеріалів для 
вин і бренді. Зокрема, виробництво виноматеріалів для ігристих вин склало 1,9 млн дал, 
коньячних виноматеріалів – 2,4 млн дал, столових – 5,01 млн дал, кріплених – 311 тис. дал. В 
цілому за рік в Україні на виноматеріали було перероблено 124,2 тис. тонн винограду, 
зокрема: 14 тис. тонн сорту "Аліготе"; 6,6 тис. тонн сорту "Мерло"; 5,4 тис. тонн сорту 
"Ркацителі"; 5 тис. тонн сорту "Піно (білий, чорний, сірий)"; 3,1 тис. тонн сорту "Одеський 
чорний"; 954 тонн сорту "Сухолиманський" та ін. Найактивніше були підприємці в Одеській 
області, де переробили 83,4 тис. тонн винограду. Друге і третє місце по продуктивності 
займають Миколаївська і Херсонська область, де за рік переробили на виноматеріали 20,9 
тис. тонн винограду і 14,9 тис. тонн ягід. 

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

 
 

 ПИВОВАРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Carlsberg Ukraine публікує звіт зі  
сталого розвитку за 2019 рік 

19.06.2020 

Глобальна програма зі сталого розвитку в Carlsberg Group 
розпочалася в 2017 році. Вона включає чотири основних цілі: НУЛЬ 
вуглецевого сліду, НУЛЬ втрат води, НУЛЬ безвідповідального споживання і 
НУЛЬ нещасних випадків.  

Програма є частиною стратегії компанії і має чіткі цілі до 2022 і до 2030 року. Її 
розробили у партнерстві з провідними експертами, зокрема Вуглецевим фондом (Carbon 
Trust) та Фондом дикої природи (WWF). Програма відповідає Цілям сталого розвитку ООН. 
Звіт включає результати діяльності зі сталого розвитку Carlsberg Group та Carlsberg Ukraine, 
в тому числі соціальні, екологічні проекти за 2019 рік. Щороку всі компанії Групи, що 
об’єднані єдиною програмою зі сталого розвитку,публікують нефінансові звіти. Результати 
Carlsberg Ukraine в рамках програми за 2019 рік: Фокус на упаковці — спосіб знизити викиди 
вуглецю. Упаковка з найменшим вуглецевим слідом — оборотна скляна пляшка. За 
результатами 2019 року в компанії повернули і повторно використали 44% скляної тари. 
Також Carlsberg Ukraine виробляє один з видів біопалива — біогаз. У 2019 році біогазом 
було заміщено 11% природного газу.  Carlsberg Ukraine впроваджує рішення з 
водозбереження на виробництвах. Які вже дають результати: у 2019 році компанією було 
досягнуто цілі Групи до 2022 року. Наразі Carlsberg Ukraine використовує 2,45 гл/гл для 
виготовлення пива, що випереджає ціль встановлену Групою до 2022 року — 
використовувати 2,5 гл/гл. Carlsberg Ukraine розширює асортимент безалкогольної 
продукції, щоб споживач завжди мав альтернативу вибору. У 2019 році портфель 
безалкогольних брендів компанії розширився на 4% у порівнянні з 2015 роком.  НУЛЬ 
нещасних випадків. Захист життя і здоров’я співробітників та підрядників — пріоритет для 
компанії. Жоден результат не може бути прийнятним, крім 0 нещасних випадків. Компанія 
звітує про проведене навчання, заходи безпеки. «Сенс існування нашої компанії — варити 
пиво для кращого сьогодні і завтра. У даному звіті ми розказуємо, як втілювали це на справі 
у 2019 році.» — коментує Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine. 
Діяльність Carlsberg Ukraine за 2019 рік було відзначено високим рівнем корпоративної 
сталості. Carlsberg Ukraine увійшла в ТОП-5 кращий компаній України за результатами 
рейтингу Sustainable Ukraine. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua 

Читайте також: Звіт Carlsberg Ukraine зі 
сталого розвитку за 2019 р. >>> 
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Податкова анонсувала активну боротьбу  
з тіньовим ринком тютюну 

25.06.2020 

У Державній податковій службі (ДПС) найближчим часом планують 
низку заходів, спрямованих на детінізацію ринку підакцизних товарів. Про 
це повідомляє портал ukranews.com 

З цією метою податкова налагоджує діалог з представниками компаній тютюнової 
галузі, адже боротьба з нелегальним ринком неможлива без участі сумлінних платників 
податків. Про це неодноразово заявляв голова податкової служби Олексій Любченко. "Ми 
оголосили боротьбу з нелегальною продукцією на ринку підакцизних товарів. Проаналізу-
вали роботу галузі, окреслили проблемні моменти, виявили схеми і зараз починаємо їх 
руйнувати. Це будуть непопулярні заходи, але ми їх проведемо, звісно, враховуючи 
карантинні перестороги", - сказав Любченко під час зустрічі з тютюновими компаніями. У 
Податковій підкреслюють, що платежі тютюнових компаній до держбюджету сягають 
понад 10% серед усіх надходжень, й завдяки налагодженій роботі цього місяця теж 
очікується виконання плану. "За минулий місяць усі планові показники було виконано, за 
цей місяць – теж бачимо, що виконання плану буде позитивним. Тому проблем з 
доведеними показниками у нас немає, ринок загалом працює ефективно. Крім того, ми 
домовилися на рівні технічних спеціалістів створити робочі групи, щоб більш детально 
опрацювати проблемні питання. Усі компанії позитивно відгукнулися на цю пропозицію, 
тому діалог відбувся успішно", - заявив голова Офісу великих платників податків Микола 
Чмерук. За його словами, боротьба з нелегальним ринком неможлива без участі бізнесу, 
який веде свою діяльність прозоро, адже саме чесні платники податків зазнають збитків 
через махінації та використання різноманітних схем тіньовим ринком. Своєю чергою, 
тютюнові компанії висловили готовність співпрацювати з податківцями в цьому напрямку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 
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Компанія "Біофарма" інвестує у будівництво нового  
лабораторного комплексу $7 млн 

16.06.2020 

Біофармацевтична компанія "Біофарма" (Київ) має намір інвестувати 
в будівництво нового офісно-лабораторного комплексу $7 млн. Комплекс 
буде побудований на території заводу в місті Біла Церква (Київська обл.). 

"Частину об'єктів на території науково-виробничого комплексу (у Білій Церкві - ІФ) 
було продано компанії "STADA Україна", ми прийняли рішення побудувати новий корпус. 
Це буде будівля, окрема від корпусу заводу-фракціонатора", - повідомили в компанії. Крім 
того, в компанії повідомили, що "Біофарма" спрямувала на закупівлю лабораторного 
обладнання для діагностики COVID-19, тест-систем, ШВЛ, аналізатори газів у крові $500 
тис. Як повідомлялося, "Біофарма" розпочала клінічні випробування свого препарату 
"Біовен" для лікування ускладнень, спричинених COVID-19. Наразі в дослідження залучені 
20 осіб. Крім того, "Біофарма" залучає донорів з антитілами до COVID-19. На сьогодні 
компанія протестувала 9400 осіб (антитіла виявлено в 54 осіб, або 0,59%) і зібрала 37 літрів 
реконвалесцентної плазми. "Біофарма" розпочала розробку гіперімунного імуноглобуліну 
на основі плазми людей, котрі перенесли COVID-19, цей препарат може бути ефективним 
для специфічного лікування COVID-19. Розробка препарату здійснюється в рамках участі 
"Біофарми" в роботі Міжнародного альянсу компаній, що спеціалізуються на виробництві 
препаратів із плазми крові, до якого також входять Takeda і CSL, Octapharma, Biotest, BPL, 
LFB, Sanquin, GreenCros, ADMA Biologics. Заготівлю такої плазми проводять плазмоцентри в 
Сумах, Черкасах, Дніпрі, Харкові. "Біофарма" також розпочала клінічні дослідження з оцінки 
ефективності препарату "Біовен" виробництва ТОВ "Біофарма Плазма" в комплексній 
терапії пацієнтів із пневмонією, спричиненою коронавірусною інфекцією COVID-19/SARS-
CoV-2. Biopharma - українська біотехнологічна компанія, єдиний завод у Східній Європі, 
який має сучасні технології, виробляє і розробляє препарати з донорської плазми вже 
майже 50 років. Компанія зосереджена на забезпеченні ліками України й за контрактним 
принципом постачає свою продукцію до більше ніж 30 країн світу. Восени 2019 року 
Biopharma перенесла своє виробництво в новий науково-виробничий комплекс у Білій 
Церкві. Компанія розвиває мережу власних плазмоцентрів. Нині вони працюють у Сумах, 
Шостці, Конотопі, Черкасах, Дніпрі та Харкові. 

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

 
ФГВФО продає фармборги Жеваго  

на 1,65 млрд грн 
25.06.2020 

У системі ProZorro.Продажі заплановано проведення "голландського" 
аукціону з продажу прав вимоги за десятьма кредитними договорами, що 
укладені з юридичними особами.  

Усі активи перебувають на балансі АТ «Банк «Фінанси та кредит». В забезпеченні за 
кредитними договорами – єдиний майновий комплекс - нерухоме майно, рухоме майно, 
основні засоби підприємства, що знаходиться у м. Львів; об’єкти нерухомості та основні 
засоби, що розташовані у м. Київ; земельні ділянки, які знаходяться у Київській області; 
товари в обігу; акції інших компаній та майнові права за договорами поставки. Всі кредитні 
справи мають прострочену заборгованість. Стартова ціна пулу – 1,65 млрд грн. У ході торгів 
вона може знизитися до 1,15 млрд грн. Як випливає із судових матеріалів, йдеться в т.ч. про 
заборгованість "Київмедпрепарату" та "Галичфарм", які входять у фармкорпорацію 
"Артеріум" Костянтина Жеваго (він же контролював банк "Фінанси та кредит"). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Невидимий одяг: як гуманітарна допомога з Європи  
губиться у фондах родини радника Авакова 

05.06.2020 

Благодійний фонд «Надія живе», засновником якого є син радника 
міністра внутрішніх справ, протягом останніх 7 місяців отримав майже 179 
тон вживаного одягу й білизни з-за кордону у вигляді гуманітарної допомоги.  

Однак організації, яким згодом мали безоплатно передавати вживані речі, досі 
допомоги не отримали. Про це йдеться в новому блозі «Таємниці слідства». Наприкінці 2019 
року Міністерство соціальної політики України, яке контролює надходження в країну 
гуманітарної допомоги, заявило про початок боротьби зі схемами в цій сфері. Зокрема, із 
масовим ввезенням вживаного одягу під виглядом благодійної допомоги для українців. 
Адже, за словами тодішнього заступника міністра Олега Коваля, після перетину кордону 
такий одяг часто потрапляє не до нужденних, а на ринок. Таким чином підприємці, які 
торгують вживаними речами, уникають додаткових витрат. Адже, за законом, податки з 
гуманітарної допомоги сплачувати не потрібно. Журналісти проаналізували документи, які 
публікує Мінсоцполітики щодо надходження гуманітарної допомоги та з’ясували, що 
вживаний одяг ввозять в Україну великими партіями навіть під час карантину. Одним із 
регулярних отримувачів такої допомоги є благодійний фонд «Надія живе». Його 
засновником і директором є Ігор Апостол - син радника міністра Авакова Михайла 
Апостола. Із листопада 2019-го по травень 2020 р. фонд отримав 10 вантажів із уживаним 
одягом, білизною та іграшками з Польщі. Це майже 179 тон. За офіційними документами, 
далі ці речі фонд мав передати центрам соціального обслуговування Тернопільщини, іншим 
благодійним фондам, дитячим будинкам. Наприклад, майже три тонни вживаних речей іще 
торік мав отримати місцевий Мельнице-Подільський будинок-інтернат. Це приблизно 6 
тисяч одиниць одягу або білизни. Однак в інтернаті нам повідомили, що допомоги не 
отримували й про фонд «Надія живе» нічого не знають. Хоча потреба у вживаному одязі в 
закладі дійсно є. Не отримали гуманітарної допомоги від фонду й два центри соціального 
обслуговування на Тернопільщині, які в офіційних документах вказувались як кінцеві 
набувачі вживаних речей. Засновник та директор фонду Ігор Апостол на питання щодо долі 
завезеної допомоги відповів, що багато речей знаходяться на складі організації й набувачі 
їх ще отримають. І додав, що вже після того, як Мінсоцполітики перевіряє документи та 
погоджує ввезення допомоги, списки з кінцевими набувачами гуманітарки фонд іноді 
змінює. Отримує гуманітарну допомогу з-за кордону й благодійний фонд «Апостол», 
засновником якого є вже сам радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. 
Наприклад, у минулому році фонд мав передати теребовлянському інтернату з 
Тернопільщини картоплю, вживаний одяг та ополіскувач для прання. Протягом 7 місяців 
допомога до закладу так і не дійшла, хоча Мінсоцполітики погодило вантаж іще в листопаді 
минулого року. Директор інтернату повідомив, що про цей фонд знає, але допомоги ще 
очікує. Не отримали допомогу від фонду «Апостол» і в лікарні на Одещині. Туди благодійна 
організація мала передати ліжка, які приїхали з-за кордону вже цьогоріч. Однак у 
державному закладі журналістам повідомили, що нічого про цей факт не знають. Михайло 
Апостол повідомив «Слідству.Інфо», що вже рік майже не займаться фондом і порадив 
спілкуватися з його сином. … 
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Швейники України проти COVID-19: зберегти бізнес,  
захистити від вірусу 

05.06.2020 

Як українські підприємства легкої промисловості вберігають своїх 
працівників від ризиків і дбають про здоров’я співвітчизників? Про це 
розповідає Зоя Казанжи на сторінках видання epravda.com.ua 

 

Компанія "Санта-Україна" – одне з найбільших українських підприємств легкої 
промисловості, яке виготовляє блузки, спідниці, сорочки. Підприємство знаходиться в 
Первомайську Миколаївської області і має 75-річну історію. Одна серйозна криза тут вже 
була. В середині 90-х років перед фабрикою постала загроза справжнього банкрутства. Але 
тоді вдалось втриматися на плаву, а в 2000-х почати нарощувати обсяги виробництва 
продукції, закуповувати нове обладнання відомих виробників "Маренго", "Бразер", 
"Штробель". Тоді ж фабрика почала шити одяг для компаній Steilmann, Quelle, Otto. Розквіт 
підприємства тісно пов’язаний із його директором Євгеном Дирдіним. Євген Михайлович 
став генеральним директором ПрАТ "Санта-Україна" в 1997 році і до сьогодні є тією 
людиною, яка започатковує зміни і не боїться ризиків. Два роки тому ЄБРР підтримав 
"Санта-Україну", надавши консультації європейських експертів. Як результат, компанії 
стало простіше виготовляти шаблони для свого одягу за допомогою програмного 
забезпечення. І саме коли процес пішов, та ще й якнайкращим чином, світ зіткнувся з 
викликом на ім’я COVID-19. "Протягом доби ми зуміли переналаштувати своє виробництво 
на виготовлення захисних масок. За допомогою сучасної технології CAD ми можемо швидко 
змінити виробництво. Звісно, ми продовжуємо шити одяг, як і до цього шили, бо є 
замовники і контракти, але ще додали новий асортимент. Швачки стали залишатися після 
роботи. І це теж був їхній внесок у боротьбу з подолання коронавірусу. Перші захисні маски 
безкоштовно передавали медичним працівникам, людям похилого віку, малозабезпеченим, 
сім’ям працівників "Санта-України". А далі почали продавати гуртом місцевим 
підприємствам та державним установам. Ціну формували, виходячи із собівартості, маржу 
не додавали і таким чином втримали доступну ціну без торговельних накруток. Понад 70 
000 масок – якісних і недорогих – вже виготовлені для медичного та приватного 
використання. Попит не зменшується", - розповідає Генеральний директор Євген Дирдін. 
Приклад "Санта-України" не поодинокий. Підприємства текстильної галузі одні з перших 
почали переорієнтовувати свої виробництва, відгукуючись на потреби дня. Дуже яскравим 
у цьому сенсі є приклад кластерів текстильних та швейних підприємств Західної України, 
що об’єдналися  завдяки проєкту "Підтримка кластерних ініціатив у текстильній галузі" за 
сприяння ЄБРР та ініціативи ЄС EU4Business протягом 2016–2019 років. 

 

Трохи передісторії.  Через високу щільність підприємств легкої промисловості та 
конкуренцію на заході країни кожному з них було досить складно розвиватися. Зокрема і 
через кінцеву вартість продукції. Європейський досвід у таких випадках радить створювати 
економічні кластери: виробники схожих товарів та супутніх послуг об’єднують свої ресурси 
в межах регіону. Отже, можна отримати більше замовлень, раціонально використовувати 
свої потужності, уніфікувати ризики, витрачати менше коштів на проведення навчань і 
професійних виставок. Але найважливіше, що пришвидшує рух вперед – це спільне 
навчання і розвиток. У Хмельницькому виробники жіночого одягу об’єдналися в 
Подільський кластер виробників жіночих суконь Podillya Women Apparel Cluster, а 
виробники весільних суконь - в Подільський весільний кластер Podillya Wedding Group.  
Львів’яни створили  Західноукраїнський кластер індустрії моди, який об'єднав 40 компаній 
в регіоні. Для розуміння обсягів: тисячі суконь – від весільних до повсякденних – 
виготовляли ці кластери щоденно. Наприклад, Подільський кластер виробників жіночих 
суконь став одним із найвпливовіших серед виробників жіночого одягу в Україні лише за 
два роки. І це за високої конкуренції. За підтримки ЄБРР та EU4Business кластери розробили 
сайти, почали відвідувати не лише національні виставки, а й міжнародні, отримали чимало 
корисних порад від європейських експертів щодо розбудови процесів та комунікацій. 
Нинішня криза легко могла згубити напрацьоване, змусити підприємців втратити цінні 
виробничі кадри. На щастя, гнучкість і правильні управлінські рішення дозволили 
переорієнтувати підприємства із цих кластерів на пошив захисних масок та спеціальних 
костюмів для лікарів. І це дозволило на 100 відсотків зберегти робочі місця. А ще – 
виготовити 1 мільйон масок і 12 тисяч спеціальних костюмів для лікарів. Підприємства 
Західноукраїнського кластера індустрії моди спільно з представниками бізнесу та місцевою 
владою організували виготовлення захисних костюмів і масок, щоб швидко забезпечити 
лікарів засобами захисту, втримати на необхідному рівні життєздатність підприємств та 
забезпечити роботою місцеве населення. Юрій Самець, голова наглядової ради 
Західноукраїнського кластера індустрії моди, розповідає: "У нас був вибір: зупиняти роботу 
й відпускати людей чи знаходити нові ідеї, як ми можемо бути корисними в період 
карантину. Спільно ми обрали другий варіант. Разом із львівськими підприємцями та 
місцевою владою ми забезпечили лікарні масками та спеціальними костюмами. Це був наш 
шанс зберегти роботу працівникам підприємств. 5 компаній із нашого кластера повністю 
переорієнтували своє виробництво на пошиття масок. Загалом вони пошили понад 180 000 
штук. Згодом ми виконали замовлення і на пошив спеціальних захисних костюмів для 
лікарів. За два тижні 9 наших фабрик виготовили 9000 костюмів". А підприємства 
Подільського весільного кластера, які мали контракти з Китаєм, від початку пандемії 
зіткнулись із тим, що замовники почали просити разом із сукнями надсилати… захисні 
маски. "Ми розуміли, що на нас чекає, коли дивилися на своїх партнерів із Китаю, – 
розповідає Катерина Марковська, керівниця кластера і власниця компанії Victoria Soprano, 
яка входить до кластеру. – Ми почали шити маски для лікарень Хмельницького. А 
замовлень ставало дедалі більше. Зараз ми вже пошили 300 000 масок та 3000 костюмів для 
лікарів. І надалі працюємо в цьому напрямку. Бо навряд чи попит спаде найближчими 
місяцями. Моє підприємство Victoria Soprano на кожну тисячу масок, які замовляють 
лікарні, додатково дає ще 200–300 штук безкоштовно". Такий саме приклад наводить і 
Дмитро Василенко, представник Подільського кластера виробників жіночих суконь: 
"Компаніям кластеру також довелось частково переорієнтуватися. Половина компаній 
наполовину чи повністю призупинило профільне виробництво. Попит на одяг знизився, і 
досить відчутно. Тому, учасникам кластеру довелось переорієнтовуватися. В часи кризи 
бізнесу особливо важливо зберегти як замовників, так і кадри. Звісно, високопрофесійним 
швачкам не так цікаво виконувати прості операції. Але у них є робота і заробітна плата. До 
того ж, у нас всіх є розуміння, що ми виконуємо важливу і необхідну роботу задля 
убезпечення від вірусу людей – медиків, стареньких, дітей - самих себе, в результаті. В 
нашому кластері половина компаній почали шити маски. Зазвичай, підприємство із 10 
працівників виготовляло мінімум по 10 000 масок на день. Таким великим був попит від 
бізнесу, органів місцевого самоврядування, медичних закладів. На сьогодні кластер вже 
виготовив 700 000 захисних масок для обличчя". Отже, станом на зараз, 70 підприємств за 
два роки спільної праці з ЄБРР в межах EU4Business створили три потужних кластери. І за 
два місяці карантину зуміли переорієнтувати свої виробництва таким чином, що 
забезпечили один мільйон громадян України захисними масками, а 12 000 медичних 
працівників – спеціальними захисними костюмами. Окрім того, на початку квітня в три 
області – Вінницьку, Тернопільську та Хмельницьку, прибули 10 000 експрес-тестів на 
COVID-19. Це стало можливим саме завдяки підприємцям. Шість малих підприємств, які 
входять до "Подільського весільного кластера", змогли організувати весь процес – від 
пошуку тестів до їхньої доставки. Лише за один день підприємцям вдалося зібрати 40 000 
доларів. А завдяки міжнародному співробітництву змогли звернутися до партнерів із 
Китаю. І ті своєю чергою допомогли знайти надійного постачальника тестів на COVID-19, 
який також постачав тести на фабрику в Німеччині. … 
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ПСГ "Ковальская" инвестировала в собственное 
 развитие 853 млн грн 

26.06.2020 

ПСГ "Ковальская" в 2019 г. инвестировала в собственное развитие 853 
млн грн, в том числе 430 млн в покупку завода по производству 
железобетона ООО "Энерджи Продакт" в Новой Каховке. 

"Чистая прибыль группы "Ковальская" по итогам прошлого года составила 44 млн 
грн. В 2019 году компании, входящие в ее состав, пересчитали в бюджеты всех уровней 378 
млн грн. Также уплачено 146 млн грн налогов и сборов с заработных плат сотрудников", - 
цитируется в сообщении генеральный директор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко. 
Кроме того, выручка группы в прошлом году составила 5,4 млрл грн, инвестиции в 
собственное развитие – 853 млн грн. Пилипенко напомнил о приобретении в 2019 году 
завода по производству железобетона ООО "Энерджи Продакт" в Новой Каховке за 430 млн 
грн. "Эта сделка имеет стратегическое значение для компании. Мы и в дальнейшем 
планируем расширять свое присутствие на региональных рынках и осваивать новые для 
нас направления", - добавил он. ПСГ также инвестировала 203 млн грн в обновление 
спецтехники, в частности в 2019 году было приобретено 30 бетоносмесителей, 15 
самосвалов, 10 тягачей и др. 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 
 

 
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

 

 
 

Асфальтобетонный завод Тигипко увеличил  
чистую прибыль на 53% 

16.06.2020 

ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный" в 2019 году 
увеличило чистую прибыль на 53% по сравнению с 2018 годом – до 59,3 
млн грн. Об этом сообщает портал biz.censor.net.ua 

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход по итогам года сократился на 13,3% – до 314,6 млн грн, передает 
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Нераспределенная прибыль предприятия 
к концу 2019 года сократилась на 27,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 
117 млн грн, активы сократились на 0,69% – до 176 млн грн. Текущие обязательства 
компании за год сократились на 32,% и составили 26,6 млн грн. Долгосрочные 
обязательства сократились в 12 раз – до 1,2 млн грн. Согласно отчету, в 2019 году 
предприятие произвело 151 тыс. тоннг асфальтобетонных смесей, 3,9 тыс. кв. м бетонных 
изделий, 6,4 тыс. кв. м железобетонной продукции и 2,7 тыс. кв. м товарного бетона. Кроме 
того, "АБ Столичный" в 2019 году выплатил 35,98 млн грн дивидендов. АБЗ "АБ 
Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод 
бетонных изделий"). Специализируется на выпуске асфальтобетонной смеси для 
строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК для подземных переходов, 
коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов дорожного строительства. 
Основными акционерами ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" по состоянию на первый квартал 2020 
года являлись T.A.S. Overseas Investments Limited и Сергей Тигипко с долями 49% и 22,6% 
соответственно, а также ООО "Специализированное управление "Стройэлектромонтаж" и 
ООО "Торговая компания "Партнер-1" с долями 9,9%. Конечным бенефициаром компании 
по состоянию на июнь 2020 года числится Тигипко. 

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

 
Компания «Укрсталь Конструкция» окончила работы  

по реновации бывшей фабрики Voronin 
16.06.2020 

Компания «Укрсталь Конструкция» в полном объеме завершила 
изготовление и монтаж металлоконструкций для нового бизнес-центра 
«Платформа», расположенного в Киеве на месте бывшей швейной 
фабрики Voronin. Об этом компания сообщила на своей странице в сети Facebook. 

«Работы были выполнены по заказу известного девелопера City Capital Group. Мы 
работали в тесном сотрудничестве с генподрядчиком проекта и нашим многолетним 
партнером «АК Инжиниринг», который любезно доверил нам все работы с 
металлоконструкциями: проектирование, изготовление и монтаж. Соответствующие 
документы о завершении работ сегодня подписаны руководителями предприятий», – 
говорится в сообщении. В частности, компания поставила и смонтировала около 1000 т 
металлоконструкций. Причем изначально другие подрядчики оценивали емкость проекта в 
1800 т металлоконструкций. «Инновационные решения по усилению существующего 
каркаса здания металлоконструкциями, а также скрупулезная работа в стадии КМ и КМД 
позволила выполнить строительно-монтажные работы в срок и сэкономить колоссальное 
количество металла. Причем несущая способность и долговечность здания только 
выиграли», – подчеркивают в «Укрсталь Конструкции». Новое здание представляет собой 
современный офисный центр «Платформа» с коворкингом и ресторанами, расположенный 
в Киеве по адресу ул. Короленковская, 3. Ранее это здание принадлежало ЧАО «Швейная 
фабрика «Воронин». «Перед нашими инженерами стояла непростая задача провести 
реновацию ветхого здания, придав ему современный облик в крайне сжатые сроки – начало 
в августе 2019, окончание в феврале 2020», – рассказывают в «Укрсталь Конструкции». 
Пять этажей бизнес-центра были усилены, новые шесть этажей смонтированы 
исключительно из стальных конструкций с бетонными перекрытиями. Площадь здания 
при этом была увеличена вдвое и составила порядка 20 тыс. кв. м. «Наша работа окончена 
на 100%, и сейчас строительство находится в стадии завершения – выполнено остекление 
фасада, ведется монтаж вентилируемого фасада, заканчиваются работы по прокладке 
инженерии и отделке», – поясняют в компании. Девелоперская компания City Capital Group 
приобрела здание бывшей швейной фабрики Voronin в Киеве в начале прошлого года. По 
данным СМИ, в течение четырех лет компания планировала инвестировать более $50 млн в 
открытие новых офисов в Киеве. Как сообщал GMK Center, офисный сегмент недвижимости 
в результате карантинных ограничений пострадал меньше, чем торговый сектор. По 
данным консалтинговой компании Cushman & Wakefield в Украине, в первом квартале 
спрос на офисы существенно снизился, но вакантность и арендные ставки на качественные 
офисы остались на прежнем уровне. Но и этот сегмент ждет как минимум 
переформатирование и миграция арендаторов. По данным исследования компании CBRE 
Ukraine, по состоянию на конец марта подавляющее большинство респондентов (43,8%) 
заявили о намерении договариваться о снижении стоимости аренды. Еще 14,6% 
респондентов планировали сократить арендную площадь. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center  

https://www.epravda.com.ua/projects/ecomm/2020/06/5/661293/
http://www.fixygen.ua/news/20200626/psg-kovalskaya.html
https://biz.censor.net.ua/news/3202388/asfaltobetonnyyi_zavod_tigipko_uvelichil_chistuyu_pribyl_na_53
https://gmk.center/news/ukrstal-konstrukciya-okonchila-raboty-po-renovacii-byvshej-fabriki-voronin/
http://kovalska.com/ua
http://www.ab-asfalt.com.ua/
http://www.steelwork.com.ua/ru/home.html
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Компанія "ФерроМет1" намагається отримати спецдозвіл на  
Мар'янський вапняковий кар'єр поза конкурсом 

16.06.2020 

Глава інвестгрупи Concorde Capital Ігор Мазепа заявив про спробу 
компанії "ФерроМет1" отримати дозвіл на використання Мар'янського 
вапнякового кар'єру (Дніпропетровська обл.) без проведення аукціону. 

"Квазі-бізнесмен Кац / Повалінський під дахом четвертого президента України 
Януковича та нинішнього депутата Ради і судового Бога Зе-Команди Задорожного, а також 
деяких корумпованих суддів намагається знову за копійки, без конкурсу і нишком відібрати 
у держави Мар'янський вапняковий кар'єр. Всупереч обіцянці президента Зеленського і вже 
давньому рішенню Кабміну продавати будь-які родовища копалин тільки через відкриті 
аукціони на ПроЗорро", - написав Мазепа в Facebook у вівторок, коментуючи заяву ГО "Стоп 
корупції" про рейдерство бізнесмена щодо кар'єра. За його словами, посередницька 
діяльність ТОВ "ФерроМет1" щодо поставок сировини за завищеними цінами призвела в 
2019 році до відходу з ринку України одного зі світових лідерів виробника будматеріалів 
HeidelbergCement, українські активи якого пізніше викупила Concorde Capital з партнерами. 
За даними ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", збитки "ХайдельбергЦемент Україна" в 2018 році 
склали 613,7 млн грн. ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна" (зараз - ПрАТ "Кривий Ріг 
Цемент") неодноразово намагалося отримати спеціальний дозвіл на використання надр 
Мар'янського родовища, розвідка і експертиза запасів якого була проведена ВАТ "Кривий 
Ріг Цемент" ще в 2006 році, проте підприємство отримувало необґрунтовані відмови, 
повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії. До того ж ТОВ "ФерроМет1", яке не є 
виробником цементу, провело геолого-економічну оцінку родовища, а також оцінку впливу 
на довкілля видобутку вапняку Мар'янського родовища для виробництва 
портландцементу, повідомив "Кривий Ріг Цемент". "У східній Україні єдиним виробником 
портландцементу є ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", що свідчить про те, що ТОВ "ФерроМет1" 
докладає всіх зусиль для придбання Мар'янського родовища вапняків, щоб у подальшому 
перепродувати сировину безпосередньо ПрАТ, як основному споживачу", - повідомили в 
компанії. Зі свого боку, "ФерроМет1" подав позов до Державної служби геології та надр 
України з метою отримати дозвіл на видобуток у кар'єрі, а також заборонити Держкомісії з 
запасів корисних копалин при Держгеонадра проводити аукціон з продажу спецдозволів 
для Мар'янського родовища. Згідно з даними в судовому реєстрі, позов був задоволений 
рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 8 листопада 2019 року та 
постановою Третього апеляційного адмінсуду від 10 лютого 2020 року. Нині триває розгляд 
касації ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" у Верховному суді. Позиція "ФерроМет1" полягає в тому, 
що компанія провела геологічні роботи і виділила частину Мар'янського родовища 
вапняків в окремий об'єкт надрокористування і, користуючись своїм першочерговим 
правом на отримання спецдозволу, в 2018 році подала заявку в Держгеонадра на видобуток 
вапняку на виділеній частині родовища. Згідно з даними опонентів Мазепи, Держгеонадра, 
перш за все, просто блокували видачу спецдозволу підприємству, що змусило компанію 
звернутися до суду, однак його вердикт досі не виконано. Обвинувачення на адресу глави 
Держгеонадр і Мазепи полягають у тому, що вони нібито за сумнівними правовими 
підставами ввели в оману суддів, домоглися арешту кар'єра і намагаються відібрати майно 
"Ферромет1". За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, власником і 
кінцевим бенефіціаром ТОВ "ФерроМет1" є Фелікс Повалінський. … 

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

 
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

ГБР провело обыски в офисе киевского  
застройщика Ваврыша 

12.06.2020 

Киевский застройшик Андрей Ваврыш заявил, что представители ГБР 
пришли в офис его компании с обыском. Об этом издание “ОЛИГАРХ”узнало 
из сообщения “НВ”. 

Предприниматель опубликовал соответствующие фото, фрагмент судебного 
решения и прокомментировал обыски в саркастическом тоне. «Мои сотрудники поймали 
кучу инвестнянь от ГБР, пришедших поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, 
показали предприятие без бумажных документов, полностью диджитализированное — они 
были поражены», — написал Ваврыш в Фейсбуке. В копии судебного постановления об 
обыске, которое он опубликовал, указано, что «в ходе досудебного следствия проверяются 
сведения о законности строительства на земельных участках города Киева» (с указанием 
адресов таких объектов). По данным источников Цензор.нет, в качестве вероятного 
правонарушения правоохранители рассматривают якобы завладение Ваврышем 
девелоперским проектом Новый Подол в Речном порту, и земли жилого комплекса О2 
Residence. О том, что компании «из орбиты» Богдана и Ваврыша возводят жилой комплекс 
почти на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел, еще 
осенью 2019 года сообщал проект Наші гроші с Денисом Бигусом. Отметим, Директор 
девелоперской компании SAGA Development Андрей Ваврыш через месяц-полтора может 
стать ее собственником. «Я в процессе оформления документов, сделка произойдет через 
месяц-полтора. Я уже стал собственником панамской компании Trevor Business A., которая 
владеет SAGA Development», — сообщил он. И добавил, что после завершения сделки ему 
будет принадлежать 100% компании напрямую. … 
 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

Читайте также: Андрей Ваврыш открестился 
от наследия Максима Микитася >>> 

 
ЧАО "Позняки-Жил-Буд" получил 17,6 млн грн  

чистого убытка 
14.06.2020 

ЧАО "Позняки-Жил-Буд", входящее в корпорацию "Познякижилбуд" 
(оба – Киев), по итогам 2019 года получило 17,6 млн грн чистого убытка 
против 55,4 млн грн чистой прибыли в 2018-м году.  

Согласно годовому финансовому отчету компании в системе раскрытия информации 
НКЦБФР, ее выручка в прошлом году составила 32,6 млн грн, что в 14 раз меньше 
результата за предыдущий год. Убыток от операционной деятельности в 2019 году 
составил 37,4 млн грн. Нераспределенная прибыль в 2019 году сократилась в пять раз – до 
4,2 млн грн Долгосрочные обязательства ЧАО в прошлом году снизились в 1,7 раза – до 270 
млн грн. Текущие обязательства компании за год возросли в 8,3 раза – до 672,6 млн грн. 
Активы "Позняки-Жил-Буд" в 2019 году возросли на 64% и составили 948 млн грн. ЧАО 
"Позняки-Жил-Буд" основано в 2002 году. По данным НКЦБФР, на первый квартал 2020 
года акционером и конечным бенефициаром является Рузанна Каграманян (100%). 
Зарегистрированный капитал на июнь-2020 составляет 175 тыс. грн. Корпорация 
"Познякижилбуд" специализируется на строительстве элитной жилой недвижимости, 
объектов коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры в Украине. Согласно 
описанию бизнеса в отчете компании, ее портфель реализованных строительных проектов 
включает жилые и офисные комплексы площадью более 1 млн кв. м. Среди текущих 
проектов – ЖК Taryan Towers на три дома на ул. Иоанна Павла ІІ, 12 (ввод в эксплуатацию 
первой башни – в четвертом квартале 2020 года, всего комплекса – в конце 2023 года). С 
декабря 2015 года корпорация "Познякижилбуд" входит в инвестиционно-девелоперскую 
группу компаний Taryan Group (Киев)… 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА & СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

СБУ получила разрешение на строительство  
жилого дома в центре Киева 

26.05.2020 

В КГГА выдали СБУ градостроительные условия и ограничения для 
реконструкции общежития под жилой дом (корректировка) по адресу: 
Лабораторный переулок, 6, в Печерском районе Киева. 

Предельная высота объекта здания в предоставленных ГУО определена не выше 27 
м, что соответствует ограничениям для центрального исторического ареала столицы. 
Окончательная высота будет утверждена проектной документацией. Строительство 
запланировано на участке площадью 0,22 га. Проект жилого дома застройщику 
рекомендовано предоставить на рассмотрение научно-методического совета 
Минкультуры, а также получить заключение по этой проектной документации от 
соответствующих уполномоченных органов охраны культурного наследия. Как указано в 
ГУО, участок расположен на оползнеопасных территориях, при проектировании здания 
необходимо предусмотреть меры, направленные на защиту территории от оползней и 
сохранение зданий и сооружений. Также проектирование необходимо вести с учетом норм 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях и объектами социальной 
сферы. А строительство вести с сохранением инсоляции и освещенности соседних домов. 
Как отмечает издание, это уже второй общежитие, которое СБУ реконструирует с помощью 
инвестора под жилье. Первое общежитие под жилой комплекс площадью 24 тыс. кв. м с 
2003 года по договору с Национальной академией СБУ реконструировало ООО "Будова-
Центр-1", владельцами которого является Владимир Пидгирняк, Квитана Пидгирняк и 
Нэлина Прудкая. Сейчас этот комплекс введен в эксплуатацию…. 

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

 

Незаконну 11-поверхівку на ділянці Білозір  
знову арештовано 

27.05.2020 

Шевченківський райсуд м. Києва повторно наклав арешт на 
незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. 
Мирній, 2/1, що став відомий як «будинок Білозір».  

Про це на своїх сторінках у Facebook повідомили депутат Київради Ольга Балицька 
та радник столичного міського голови Максим Бахматов. Балицька повідомила, що сьогодні 
вранці суд розглянув нове клопотання прокурора про арешт забудови у рамках 
кримінального провадження за фактами самоправства та шахрайства. «Під час розгляду 
клопотання представник забудовника на стенограму заявив, що будівництво є законним і 
має всього чотири поверхи. Відповідно до и?ого слів, усе, що надбудовано вище, є … 
антресолями! Однак, незважаючи на ці нахабні намагання видати одинадцять поверхів за 
чотири, суд все-таки наклав повторно арешт на будівництво», – написала Балицька. У свою 
чергу Бахматов зазначив, що суд заарештував забудову і заборонив проводити там будь-які 
будівельні роботи. Він також додав, що прокурор надав суду усі докази, які йому передали з 
Київради, а це: «І про порушення МУО: цільового призначення (тільки садибна забудова) та 
про обмеження у 4 поверхи, і про необхідність затвердження в департаменті культури і 
мінкульті проєкт, і про ігнорування обговорення проєкту на громадських слуханнях та інші 
докази очевидно незаконного «бєспрєдєла». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 

У «Київміськбуді» розказали, як змінилися обсяги  
продажів житла під час карантину 

17.06.2020 

Президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір розповів в інтерв’ю 
«Главкому», що обсяги продажу житла впали лише на початку карантину. 
Про це пише портал glavcom.ua 

«Впродовж першого тижня після запровадження карантину дзвінків у відділ 
продажу щодо купівлі практично не було. У суспільстві панували панічні настрої, люди 
розгубились і за нерухомістю не поспішали. Проте вже через тиждень ситуація почала 
вирівнюватись: отямившись, люди почали думати, куди вкладати кошти. Якщо під час 
першого тижня карантину ми надавали 3-5 онлайн-консультацій на день, то у середині 
квітня їхня кількість зросла до 20-25», - зазначив президент будівельного холдингу. Кушнір 
каже, якщо ж брати динаміку за останні три місяці, то у березні продажі були незначною 
мірою нижчими, ніж у докарантинний період. «Квітень був провальним, а у травні ситуація 
вирівнялась – кількість угод щодо купівлі квартир була приблизно такою ж, як у березні», - 
стверджує голова правління «Київміськбуду». Кушнір зауважив, що останнім часом покупці 
стали більш прискіпливими. «Цікавляться документами на будівництво, його законністю, 
часто приходять із юристами. Щоправда, такий тренд розпочався задовго до карантину. На 
мою думку, це дуже хороша тенденція», - наголосив президент будівельного холдингу. У 
середині грудня минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки 
однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – добудує «Київміськбуд».  

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 
 

В Кабмине разработают проект соглашений для  
достройки объектов “Укрбуда” 

18.06.2020 

Минобороны совместно с Минюстом в течение двух недель 
разработают проект для заключения необходимых соглашений для 
достройки объектов строительной корпорации “Укрбуд”. 

“Сегодня Кабмин поддержал проект распоряжения, который дает старт процессу 
решения этой проблемы. В течение двух недель Минобороны совместно с Минюстом 
должны разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, что 
позволит завершить строительство объектов "Укрбуд" и защитит имущественные права 
инвесторов”, – написал Денис Шмыгаль в Telegram-канале. Он добавил, что правительство в 
понедельник, 15 июня, провело встречу с инициативной группой инвесторов жилых 
комплексов корпорации “Укрбуд”, где обсуждались пути урегулирования вопроса 
достройки объектов. Ранее президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир в интервью 
Glavkom.ua сказал, что на ситуацию с “УкрБуд” смотрит со сдержанным оптимизмом. “Есть 
понимание того, сколько нужно денег на достройку объектов. Есть понимание проблемных 
вопросов. Есть план их решения. Правительству и другим органам власти, в компетенции 
которых эти вопросы находятся, давно ориентированы письма с изложением ситуации. Но 
все сдвинется с места, когда преодолеем три основных препятствия: подписание договоров 
на тех же условиях, определение источников финансирования и снятие препятствий по 
вводу в эксплуатацию достроенных объектов”, – рассказал Игорь Кушнир. Напомним, на 
сегодняшний день “Киевгорстроем” принято 5 объектов. Это  ЖК “Пектораль”, 
“Новомостицкий”, “Солнечная Ривьера”, “Харьковский”, “Гармония”. Как сообщалось, 15 
июня инвесторы строительной корпорации “Укрбуд” провели под зданием Офиса 
Президента и Домом правительства акцию, Требуя возобновить строительство жилых 
комплексов. В целом, свое жильё ждут 13 тысяч семей, среди которых много 
военнослужащих, членов семей погибших в зоне проведения ООС. 

Читать полностью >>> 
По материалам kievvlast.com.ua 
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Строк розслідування по забудові фірмою Бондара схилу над 
Олександрівською лікарнею продовжено до грудня 

20.06.2020 

Печерський райсуд м. Києва за клопотанням слідчого Головного 
слідчого управління Нацполіції України продовжив на шість місяців, до 3 
грудня 2020 року, строк досудового розслідування. 

Мова йде про розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання 
повноваженнями посадовими особами ТОВ «БУДІНФОРМ» під час будівництва 
багатоповерхового будинку по вул. Мечникова, 7-Б у Печерському районі столиці. Про це 
свідчить ухвала суду від 2 червня. За ці півроку слідство витребувати в КМДА містобудівні 
умови та обмеження забудови ділянки; у Мінкультури – дозвіл н проведення бужівельних, 
земляних робіт; у Госпсуді м. Києва – рішення про поновлення договору оренди ділянки. 
Крім того, слідчі збираються допитати посадових осіб «Будінформу», ініціювати 
проведення перевірки новоствореним органом – Державною інспекцією містобудування 
України, та інші слідчі дії. Нагадаємо, у лютому 2019 року суд надав слідчим доступ до 
дозволу виконання будівельних робіт, який видало ДАБІ України, до містобудівних умов та 
обмежень, які у 2010 році видало Управління містобудування КМДА, а також до кадастрової 
карти щодо відведення ділянки (8000000000:82:026:0013) по вул. Мечникова, 7-Б фірмі 
«Будінформ». Кримінальне провадження № 42018101060000228 Нацполіція розпочала 
03.12.2018. Як повідомлялося, «Будінформ» хоче звести багатоповерховий житловий 
будинок на ділянці, що знаходиться на схилі Кловського яру над Олександрівською 
лікарнею. У компанії заявляють, що запланована висота – 18 поверхів. Разом з тим, у 
центральній історичній частині Києва існує обмеження на рівні 27 м (орієнтовно 9 
поверхів). «Будінформ» у серпні 2018 року отримав дозвіл на будівництво. Однак, 15 
жовтня 2019 року суд визнав його протиправним та скасував. Апеляційний суд 24 грудня 
залишив це рішення без змін. Крім того, у серпні 2019 року закінчився договір оренди між 
Київрадою і ТОВ «Будінформ». 14 листопада 2019 року Київрада проголосувала за відмову у 
поновленні оренди ділянки. Втім, 21 лютого цього року суд скасував вказане рішення 
Київради і визнав оренду поновленою. Власниками ТОВ «Будінформ» є Лариса Деревянко 
та Віктор Бондар, народний депутат, співголова депутатської групи «За майбутнє». 
Керівником фірми є Олександр Падалка, який у 2015 році неуспішно балотувався до 
Київради від партії «Відродження». 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Киевский застройщик через суд отменил решение о создании  

парка вместо строительства многоэтажек 
23.06.2020 

Суд отменил решение Киевсовета о расторжении договоров аренды 
двух участков общей площадью 4,39 га в переулке Феофановский, 14-Б, и по 
ул. Метрологическая, 14-Д, в Голосеевском районе Киева. 

Об этом свидетельствуют решения Хозяйственного суда Киева от 29 апреля и 10 
июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші. В марте 2007 года Киевсовет 
передал в аренду ООО "Конкорд-К" 1,34 га на ул. Метрологическая, 14-Д, а ООО "Компания 
"Новый дом" – 3,05 га в переулке Феофановский, 14-Б. Фирмы получили землю на 15 лет 
для строительства жилых домов. В 2015 году "Компания "Новый дом" и ООО "Конкорд-К" 
заключили с ООО "База-Урс" договор, по которому передали последнему функции заказчика 
строительства. "База-Урс" также должно было профинансировать работы. И в июле 2016 
года Киевсовет принял решение о расторжении договоров аренды с "Новым домом" и 
"Конкорд-К". Основанием этого было указано, в частности, незавершение застройки 
участков в срок в три года после заключения договоров, использование участков не по 
целевому назначению. С требованием отменить эти решения Киевсовета в конце 2019 года 
в суд обратилась компания "База-Урс". Суд ее иски удовлетворил. Судьи пришли к выводу, 
что Киевсовет не предоставил доказательств причинения ему какого-либо вреда из-за 
нарушения сроков завершения строительства, что свидетельствует об отсутствии 
существенного нарушения компаниями условий договоров аренды и исключает 
возможность одностороннего расторжения договоров. Также суд отклонил доводы об 
использовании участков не по целевому назначению. Суд согласился, что фирмы платили 
вовремя арендную плату, осуществили комплекс действий с целью застройки, а 
несоблюдение сроков произошло из-за длительного непредоставления уполномоченными 
органами технических условий, разработки проектно-строительной документации, 
неосуществления регистрации деклараций о начале выполнения строительных работ, а 
также протестов общественности против строительства , то есть не по вине компаний. Как 
отмечает издание, "Компания "Новый дом" и "Конкорд-К" также пытались отменить 
решение Киевсовета о расторжении договоров с ними, однако получили отказ – суды 
признали решение Киевсовета законными. Напомним, 6 июля 2017 года Киевсовет принял 
решение о предоставлении статуса парка отдыха участкам по ул. Метрологической, 14-Д и в 
пер. Феофановском, 14-Б. Киевсовет сообщал, что это сделано по многочисленным 
просьбам жителей жилого массива Голосеевского района, которые активно отстаивали 
позицию относительно сохранения участков от застройки. Также в Киевсовете замечали, 
что статус парка делает невозможным застройку этих участков. Владельцем и 
руководителем ООО "База-Урс" является Алексей Константинов – брат бывшего 
заместителя прокурора Киева Назара Константинова (в 2014-2015 годах), который до того 
в 2013-2014 годах был прокурором Голосеевского района столицы, а до этого – первым 
заместителем прокурора Деснянского района. При этом на должности прокурор 
Константинов занимался самозахватами земель в Киеве и скандальными застройками. 
Жена Назара Константинова Ирина Константинова тоже работает прокурором 
прокуратуры Киева. В своих декларациях с 2017 года она указывает, что ее муж занимается 
предпринимательской деятельностью. С 2016 по 2019 год владельцем фирмы был 
Александр Заголюк, который ранее владел ООО "Зим Кэпитал Групп" (девелоперская 
компания ZIM Capital Group) совместно с Андреем Мацийчуком. На сегодня владельцами 
"Зим Кэпитал Групп" является Андрей Мацийчук и кипрская компания Querbinello Holdings 
Ltd., руководителем – Евгений Степанюк. ZIM Capital Group связывают с экс-нардепом от 
БПП Дмитрием Андриевским. Он неоднократно проводил мероприятия от имени себя и 
этой компании. Владельцем компании "Новый дом" и "Конкорд-К" значится ООО "Клермон 
финанс", а руководителем – Евгений Степанюк. Конечным владельцем "Клермон финанс" 
(через "Далимар Сервис") является Галина Жигайло-Мацийчук. 

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

 

Добудуй або помри. Як конфлікт "Аркади" і НБУ  
може призвести до нового "Укрбуду" 

25.06.2020 

Столичний ринок нерухомості може отримати ще одного банкрута – в 
зоні ризику банк "Аркада" та 10 тисяч його клієнтів, які інвестували кошти у 
будівництво. Що сталось і чи можливо все ще виправити? 

 

Другу половину 2019 р. головною дійовою особою на ринку столичної нерухомості 
була компанія "Укрбуд", яка збанкрутіла через дії менеджменту та бенефіціара Максима 
Микитася. В інформаційній тіні залишилися події навколо іншого забудовника – банку 
"Аркади" і пов'язаних з ним компаній. За останній час "Аркада" повністю призупинила 
будівельні роботи на майданчиках трьох великих житлових масивів. Кількість інвесторів 
житлових комплексів "Патріотика", "Еврика" і "Патріотика на озерах" перевищує 10 тисяч 
осіб, як і в "Укрбуду". Навесні 2020 року події навколо "Аркади" загострилися. Банк і 
пов'язані з ним компанії вступили в клінч з Національним банком та київською владою.  В 
чому причина конфліктів? Чи означає це, що на київському ринку нерухомості з'явився 
новий "укрбуд"? До чого тут Національний банк? Що може допомогти десяткові тисяч сімей 
отримати оплачені квадратні метри?  

 

Хто така "Аркада" і що вона будує. У 1993 році керівник будівельної корпорації 
"Київміськбуд" Володимир Поляченко створив банк "Аркада" для фінансування житлового 
будівництва. Саме ці дві організації стали творцями перших схем із залучення коштів 
населення для будівництва житла. Сьогодні цим механізмом користується більшість 
забудовників. У 2003 році банк пішов у вільне плавання, а акції "Аркади" перейшли від 
структур "Київміськбуду" до інших акціонерів. Головою правління банку став Костянтин 
Паливода. У 2015 році під час реформування банківського сектора "Аркада" неодноразово 
змінювала інформацію про свою структуру власності. На сайті Національного банку 
документ зі структурою власності "Аркади" містив 344 сторінки. До 2019 структура стала 
істотно прозорішою і Паливода опосередковано сконцентрував близько 75% акцій банку. 
Тоді ж він став президентом банку, а головою правління – Тетяна Ковальчук. Пов'язані з 
"Аркадою" компанії "Контактбудсервіс", "Будеволюція" і "Аркада-Будівництво" зводять в 
Києві житлові комплекси "Патріотика" в районі Осокорків і "Еврика" – на землях Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка біля Теремків. У списку поточних 
проєктів значиться також ЖК "Патріотика на озерах". Його планували побудувати поруч з 
"Патріотикою" на місці зеленої зони навколо озер Тягле й Небреж. Саме після старту 
"Патріотики на озерах" у "Аркади" почалися проблеми з добудовою інших проєктів. Сам 
банк має відношення до припиненням будівництва житла не тільки через пов'язані 
будівельні компанії, а й оскільки є Управителем фондів фінансування будівництва. 
Фактично банк є контролюючим посередником між забудовником та інвесторами. 

 

Чому зупинились будмайданчики. У 2005 році Київрада передала в оренду на 15 
років компанії "Контактбудсервіс" 5 земельних ділянок у Дарницькому районі Києва 
загальною площею 176 га. У 2009 році на одному із засідань Київради під головуванням 
секретаря Олеся Довгого о 3-ій годині ночі "з голосу" винесли на погодження Детальний 
план території Осокорків-Центральних, який передбачав будівництво нового мікрорайону 
на місці зеленої зони. ДПТ, що суперечив Генеральному плану, ухвалили без обговорення. 
ЖК "Патріотика на озерах", який планували побудувати саме на цій території, повинен був 
складатися з 43 житлових будинків заввишки 26-27 поверхів, лікарні, трьох шкіл, дитячих 
садків і двох торгових центрів. Планувалося, що в новому житловому масиві буде жити 30 
тисяч мешканців. Проте з початком будівельних робіт не поспішали. Протягом 12 років 
"Контактбудсервіс" сплачував оренду 176 гектарів столичної землі. За даними ЕП, ця сума 
становила 3% від оціночної вартості ділянок. З 2017 року орендна плата сплачувалася не в 
повному обсязі. Крім того, в 2015 році понад 11 тисяч киян підписали петицію з вимогою 
створити парк на території навколо озер Тягле і Небреж та захистити екосистему від 
забудови. Причини громадської ініціативи наступні: запит на повноцінну зелену зону 
жителів Позняків-Осокорків; збереження екосистеми водно-болотних угідь і заплавних 
лугів; потенційний колапс соціальної і транспортної інфраструктури Дарницького району. 
74-мільйонний борг "Контактбудсервісу" зі сплати оренди і вимоги громадськості стали 
причинами, які змусили Київраду розірвати договір оренди з власником землі в січні 2019 
року. Поки "Аркада" відстоювала право на будівництво "Патріотики на озерах" в судах, до 
літа 2019 року будівництво інших двох ЖК – "Патріотики" та "Еврики"– були остаточно 
"заморожені". Як виходить з листа голови НБУ Якова Смолія на адресу прем'єр-міністра 
Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні ЕП, загалом "Аркада" не ввела в експлуатацію 24 
будинки, які обіцяла побудувати до кінця 2019 року. На травень 2020 року будівельний 
альянс "Аркада" не виконав своїх зобов’язань перед 10 883 інвесторами. ... 

 

Бухгалтерські вправи >>>                                                                         © Олександр Колесніченко 
 

За матеріалами epravda.com.ua 
 

 КОМЕРЦІЙНА (ОФІСНА, ТОРГОВА, ВИРОБНИЧА) 
 

 
 

Кононенко через суд поновив оренду ділянок біля  
ботсаду на Печерську, де зводить ТРЦ 

25.05.2020 

Суд визнав укладеними між Київрадою і ТОВ «Янтра» договори про 
поновлення оренди земельних ділянок площею 0,33 га і 0,49 га по вул. 
Мічуріна, 56 у Печерському районі м. Києва.  

Договір оренди ділянки площею 0,33 га поновлено на три роки, а ділянки площею 
0,49 га – на 5 років. Договори визнано укладеними з моменту набрання чинності вказаними 
судовими рішеннями. Власником ТОВ «Янтра» є ПАТ «Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» Ігоря Кононенка. У 2010 році Кононенко був 
депутатом Київради від Блоку Черновецького. За часів Порошенка він був першим 
замголови фракції БПП у Веровній Раді. При Зеленському він поїхав за кордон «на змагання 
по тенісу» і у публічній політиці участі поки що не бере. Керівником ТОВ «Янтра» є Валерій 
Тригубенко. У 2010 році Київрада прийняла рішення про передачу ТОВ «Янтра» в оренду 
для будівництва офісно-торговельно-розважального комплексу з паркінгами дві ділянки по 
вул. Мічуріна, 56. Зокрема, 0,33 га на 3 роки, і 0,54 га – на 5 років. При укладенні договору 
оренди розмір другої ділянки було зменшено з 0,54 га до 0,49 га. Щодо ділянки площею 0,33 
га суд встановив, що оренда перший раз поновлювалася у 2015 році. А у 2019 році фірма 
пропустила строк подання листа про друге поновлення, однак вона продовжує 
користуватися ділянкою і не отримала від Київради відмови у поновленні. Як вказав 
Госпсуд, відсутність протягом одного місяця заперечення орендодавця проти такого 
користування ділянкою можна кваліфікувати як «мовчазну згоду» орендодавця на 
пролонгацію договору. Даних про оскарження рішення Госпсуду в апеляції поки немає. 
Щодо ділянки площею 0,49 га суд встановив, що постійна комісія Київради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 прийняла рішення про 
поновлення «Янтрі» оренди на 5 років. Однак, Київрада договір так і не підписано. Госпуд 
дійшов висновку, що у фірми виникли «правомірні очікування» щодо продовження 
користування ділянкою. Київрада подала апеляцію на рішення Госпсуду по ділянці 0,49 га, 
розгляд триває. У 2010 році Київрада відхилила протест заступника прокурора міста Києва 
про скасування передачі в оренду ТОВ «Янтра» ділянок по вулиці Мічуріна, 56. Прокуратура 
підкреслювала, що оскільки вся ділянка розташована або в зоні зелених насаджень 
загального користування, або на території вулиць і доріг, то будівництво на ній 
торговельно-офісного і розважального центру суперечить законодавству. … 
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В Киеве становится больше пустующих офисных помещений, —  
Украинская торговая гильдия 

09.06.2020 

Компания "УТГ" констатирует рост вакантности офисной 
недвижимости в Киеве на 7,23 п.п до 12,8% на начало июня по сравнению с 
декабрем 2019 года и прогнозирует ее дальнейшее увеличение. 

"Средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева на начало июня достигла 
12,8%. И ближайшие 3-6 месяцев будет расти... При наиболее пессимистическом сценарии в 
течении ближайших нескольких месяцев офисные здания в CBD (центральные бизнес-
районы) могут опустеть на 30-50% (как это уже было после мирового финансового кризиса 
в 2008 г.)", - сказано в нем. По состоянию на декабрь 2019 г. средневзвешенная вакантность 
офисной недвижимости в Киеве составляла 5,57%. При этом изменение формата 
операторов, сокращение занимаемых площадей, переезд в отдаленные от центра города 
районы, рост вакантности привели к снижению ставок аренды. В частности, по состоянию 
на начало июня аренда помещений в бизнес-центрах класса А обходится в 25,6 доллара/кв. 
м в месяц (без НДС), что на 13% меньше по сравнению с арендными ставками в декабре 
2019 г. В классе В арендные ставки снизились на 9% до 17,4 доллара/кв. м в месяц, в классе 
С - на 10% до 17,4 долларов/кв. м в месяц. Согласно исследованию, в 2020-2021 годах к 
открытию в Киеве было заявлено 29 бизнес-центров с общей площадью 454,4 тыс. кв. м, а 
всего на рынке заявлено 60 проектов общей площадью более 1,5 млн кв. м. "Украинская 
торговая гильдия" прогнозирует, что сроки открытия проектов будут перенесены для 
сдерживания роста вакантности и нивелирования падения арендных ставок. "Украинская 
торговая гильдия" предоставляет консалтинговые услуги в сфере недвижимости, 
принимала или принимает участие в более чем 350 бизнес-проектах. На рынке 
коммерческой недвижимости компания работает с 2001 г. Как сообщалось, генеральный 
директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко прогнозирует повышение 
вакантности офисной недвижимости вследствие карантина. После ослабления карантина 
Министерство здравоохранения разрешило работникам офисов выходить на работу при 
условии температурного скрининга и соблюдения масочного режима. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 
Совладелец Raketa Игорь Рохлин покупает 

киевский БЦ за 19,55 млн. грн 
18.06.2020 

ООО "Биконстракт" намерено приобрести 100% уставного капитала 
ЧАО "Реноме Рент", которому принадлежит бизнес-центр в Печерском 
районе Киева. Об этом пишет inventure.com.ua 

По информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
(НКЦБФР), ООО "Биконстракт" намерено приобрести 391 тыс. простых акций ЧАО "Реноме 
Рент" номинальной стоимостью 50 грн. за акцию. При этом компания ранее не владела 
акциями общества. ООО "Биконстракт", согласно данным Единого госреестра юрлиц и 
физлиц предпринимателей, принадлежит британской "Торе Груп Лтд", конечным 
бенефициаром которой указан Игорь Рохлин. Бизнесмен Игорь Рохлин является 
совладельцем ООО "Рокет Деливери" (агент приложения доставки Raketa) с долей 80% и 
его конечным бенефициаром. ЧАО "Реноме Рент" владеет и сдает в аренду помещения 
бизнес-центра в Печерском районе Киева. По данным на сайте компании, площадь 10-
этажного БЦ составляет 11,2 тыс. кв. м. Инфраструктура включает паркинг, на первом 
этаже здания расположено кафе. Отметим, согласно годовому отчету ЧАО, чистая прибыль 
в 2019 г. составила 883 тыс. грн, что в 9 раз ниже результата в 2018 г. При этом выручка 
компании возросла в 1,7 раза – до 21,6 млн грн, активы возросли на 1,8% - до 104,5 млн грн. 
Raketa - сервис доставки еды из ресторанов, начавший работу в Днепре с 5 марта 2018 г. В 
2019 он запустился в Киеве и Львове. В 2020 году Raketa запустилась в Харькове, Одессе, 
Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге и Ивано-Франковске. 

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

 
Arricano договорилась с Банком Аваль о переносе сроков  

погашения кредитов и уплаты процентов 
19.06.2020 

Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер 
ряда ТРЦ в Украине, договорилась с Райффайзен Банком Аваль о переносе 
сроков погашения кредитов и уплаты процентов для согласования 
реструктуризации долга.  

"В результате договоренности погашение основной суммы кредита и процентов по 
нему будет отложено с 20 июня 2020 года до 20 августа 2020 года, что позволит 
согласовать и документально оформить реструктуризацию кредита", - сообщила компания 
в пятницу на Лондонской фондовой бирже (LSE). Согласно сообщению, речь о кредите, 
выданном банком в 2015 году. Ранее Arricano договорилась с Райффайзен Банком Аваль об 
отсрочке выплаты 5,9 млн грн и процентов по кредиту, выданному в 2015 году, до 20 июня 
2020 года, а также выплаты 1,2 млн грн по кредиту от 2019 года - до 31 декабря 2023 года, и 
процентов - до конца 2021 года. Как сообщалось, чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 
2019 год составила $8 млн, что в 4,7 раза меньше показателя 2018 года. 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 принадлежат 
49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua  

 
Dragon Capital продолжает скупать  

недвижимость 
24.06.2020 

Компания Dragon Capital Group купила логистический комплекс 
"Фалби" под Киевом. Об этом говорится в сообщении Dragon Capital, 
передает служба новостей портала stockworld.com.ua 

"Dragon Capital завершила сделку по приобретению логистического комплекса 
"Фалби" общей площадью 13,800 кв. м. Специализированный фармацевтический 
логистический комплекс был введен в эксплуатацию в 2009 году и находится возле с. 
Святопетровское, в Киево-Святошинском районе Киевской области", - говорится в нем. 
Отмечается, что "Фалби" была приобретена в рамках процедуры выполнения судебного 
решения на торгах, организованных государственной системой электронных торгов 
"СЕТАМ" в интересах Укрэксимбанка как кредитора. "Фалби" станет одиннадцатым 
логистическим объектом и первым специализированным фармацевтическим складом в 
нашем портфеле логистической недвижимости, который сейчас включает в себя 
одиннадцать объектов, общей площадью 335 000 кв.м. На сегодняшний день складские 
площади составляют почти половину нашего портфеля коммерческой недвижимости", - 
подчеркнул генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. Также он уточнил, что это 
вторая складская сделка Dragon Capital с государственными банками Украины после 
покупки специализированного холодильного комплекса "Арктика" у Ощадбанка в 2019 го. 

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

 
 

Ceetrus назначил Марко Балдуччи гендиректором  
Ceetrus в Украине и Италии 

26.06.2020 

Девелопер Ceetrus (до июня 2018 г. – Immochan) провел ряд новых 
назначений в органах управления, в частности назначил Марко Балдуччи 
генеральным директором Ceetrus в Украине и Италии. 

Ранее украинским направлением вместе с Польшей, Россией и Румынией руководил 
Татьян Дьякону, ныне назначенный гендиректором Ceetrus Румыния. Кроме того, новым 
главой совета директоров Ceetrus стал Антуан Гролен. Его главной задачей станет 
постепенный безопасный выход компании и ее партнеров из кризиса, сообщила компания. 
Ceetrus основана в 1976 году. Является глобальным игроком в сфере недвижимости, 
владеет и управляет 295 торговыми центрами в 10 странах Западной и Восточной Европы. 
ООО "Ситрас Украина" (до июня 2018 - "Иммошан Украина") является международным 
девелопером торговых центров и ритейл-парков в стране. Компания по состоянию на июнь 
2020 года управляет шестью действующими торговыми галереями в составе ТЦ "Ашан" в 
Киеве и Львове, ТЦ "Ашан Rive Gauche" и "Ритейл Парк Петровка" (оба – Киев). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
На ринку Києва з’явилась нова керуюча компанія –  

Wish Development 
26.06.2020 

Компанія займається управлінням власними активами, загальна 
площа яких сягає 150 000 кв. м. Серед них – Cosmopolite Multimall, ТРЦ 
Ультрамарин тощо, повідомляє rau.ua 

У зв’язку зі стрімким розвитком ринку нерухомості України, комерційні об’єкти 
потребують все більш професійного рівня управління. Задля досягнення цієї мети була 
створена керуюча компанія Wish Development, директоркою якої призначена Тетяна 
Деркач. Окрім Cosmopolite Multimall, ТРЦ Ультрамарин, компанія буде управляти такими 
об’єктами: торгівельно-офісна будівля вул. Сурикова, 3 А, офісна будівля вул. Глибочицька, 
44, об’єкт торгівельної нерухомості пр. Степана Бандери, 6 Д. Метою створення керуючої 
компанії є відтворення та формування нових стратегічних партнерств із провідними 
вітчизняними та закордонними роздрібними мережами, побудова нової моделі сервісних 
послуг у відносинах з орендарями, розробка ефективної маркетингової концепції та PR, 
здійснення професійної експлуатації об’єктів комерційної нерухомості, а також надання 
високоякісних стандартів комфортного шопінгу європейського рівня. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Надія Лінська призначена директором з  

маркетингу ТРЦ Dream Town 
30.06.2020 

Надія Лінська призначена директором з маркетингу ТРЦ Dream 
Town. Про це повідомила прес-служба ТРЦ в офіційному прес-релізі в 
понеділок, передає портал interfax.com.ua 

«Надія - фахівець з досвідом запуску і розвитку двох ТРЦ. Її експертиза креативних 
рішень і аналітиці для нас дуже важлива, тому ми «вдарили по руках» якраз після 
закінчення карантину, - прокоментував посилення команди директор ТРЦ Dream Town 
Роман Ємець. - Її головним завданням на новій посаді буде розробка стратегії та впрова-
дження планів, пов'язаних з реновацією ТРЦ, їх ми сподіваємося презентувати вже 
найближчим часом. Це велика відповідальність, але ми впевнені, що Надія впорається із 
завданнями на всі 100%». Надія Лінська працює в маркетингу близько 20 років. В основ-
ному у сфері fashion retail і development. Так, з 2012 до 2014 р. вона займала аналогічну 
посаду в ТРЦ Ocean Plaza, а з 2014 до 2017 - у МФК Gulliver. «Реконцепція «Дріма» вимагає 
серйозних і рішучих дій, а плани та робота, яку вже виконала команда - надихають. 
Безумовно, це непростий період для всіх, і все ж це період можливостей, - поділилася Надія 
Лінська. - Я люблю складні завдання і моє головне бажання - розкрити весь потенціал 
об'єкта, зробити «Дрім» улюбленим не тільки для жителів Оболоні, а й усього міста». Перш 
ніж перейти у сферу девелопменту, Надія понад десять років вела напрям маркетингу і 
реклами в мережі універмагів Grand Gallery (в їх портфелі більше сотні європейських 
брендів середнього і преміального сегментів), мережами Milavitsa, Lauma та ін. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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СБУ викрила зловживання на 500 млн грн під час будівництва  
доріг державного значення 

29.05.2020 

Служба безпеки України викрила зловживання на понад 500 млн грн 
під час будівництва у 2018-2019 рр. доріг загального користування 
державного значення, повідомляє прес-служба відомства. 

За версією слідства, для перемоги у публічних закупівлях менеджмент низки 
великих дорожньо-будівельних компаній використовував підроблені документи про нібито 
належну якість будматеріалів. Унаслідок чого під час виконання дорожніх робіт комерсанти 
використали дешевші асфальтобетонні суміші неналежної якості. Це суперечило умовам 
укладених підрядниками договорів з підрозділами Укравтодору. Наразі, у межах 
розпочатого кримінального провадження, правоохоронці проводять обшуки у 9 регіонах в 
офісах дорожньо-будівельних компаній. Тривають слідчі дії. Операція проводилась 
співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у 
сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним 
керівництвом Офісу Генерального прокурора. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

Укравтодор розпочав роботи  
на 216 об'єктах 

01.06.2020 

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 
розпочало ремонтно-будівельні роботи на 216 об'єктах у 23 областях 
України. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Facebook. 

"У 23 областях на 216 об'єктах ведуться ремонтно-будівельні роботи. Станом на 1 
червня роботи розпочаті на 60% Великого дорожнього будівництва", - йдеться у 
повідомленні. На 198 об'єктах роботи фінансуються з Дорожнього фонду, державного 
бюджету та кредитних коштів на суму 64,3 млрд грн. Ще 18 об'єктів реалізуються в рамках 
співпраці Укравтодору з міжнародними фінансовими організаціями на суму 4,4 млрд грн. У 
держагентстві пояснюють, що мова йде про капітальні, поточні середні ремонти, 
реконструкції та абсолютно нове будівництво автомобільних доріг державного значення. 
Відтак на багатьох дорогах вже триває завершальний етап ремонту дорожнього покриття – 
влаштування верхніх шарів асфальтобетону. Зазначається, що наразі закупівлі тривають на 
118 об’єктах, ще для 142 об'єктів розробляється проєктна документація та триває 
підготовка до процедури тендерних закупівель. .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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В Укравтодорі створили онлайн-мапу мережі  
автомобільних доріг України 

04.06.2020 

У Державному агентстві автомобільних доріг України розробили 
онлайн-мапу «Мережа автомобільних доріг України», на якій представлена 
вся актуальна і офіційна інформація про вітчизняні дороги. 

"Актуальна й офіційна інформація про мережу автомобільних доріг України тепер у 
режимі онлайн. Фахівці Укравтодору розробили мапу "Мережа автомобільних доріг 
України", - йдеться у повідомленні Укравтодору. Зазначається, що онлайн-ресурс надає 
інформацію про те, як отримати адресну (кілометрову) прив’язку об’єкта або події до 
автомобільної дороги; що вважати початком і кінцем автомобільної дороги; як 
визначається довжина автомобільної дороги та її складових; як відбувається 
адміністративно-територіальний поділ автомобільної дороги. В Укравтодорі розповідають, 
що така мапа дозволить більш точно та систематизовано аналізувати дані про автомобільні 
дороги, об’єкти та споруди на них, транспортні потоки та події. Відзначимо, Верховна Рада 
ухвалила в цілому законопроєкт №3510 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". 
Згідно із законом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними 
місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-
територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Зазначені кошти 
можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг 
комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, 
затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого 
бюджету, а також на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими 
внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-
будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 
та комунальної власності, у розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції, затвердженого 
законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Ярославський став партнером турецької компанії, яка  

будуватиме дорогу через ТЦ Барабашово 
05.06.2020 

Група DCH Олександра Ярославського є стратегічним партнером 
турецької компанії Makyol, яка в складі "Блек Сі Консорціуму" отримала за 
підсумками конкурсу поспіль на 96,2 млн грн на будівництво дороги через 
ринок Барабашово в Харкові. 

"DCH є місцевим стратегічним партнером компанії Makyol, який надає 
консультаційну підтримку з широкого кола питань. Це включає в себе контакти в бізнес-
співтоваристві і управління проектами", - йдеться у відповіді DCH. Раніше, в лютому цього 
року, президент і власник DCH Ярославський повідомив, що привертає стратегічного 
міжнародного партнера. "Це відома компанія, ми з ними готові освоювати новий напрямок 
для DCH", - сказав він журналістам на форумі дорожнього будівництва "Зшити України". 
Нагадуємо, довкола "Барабашово" тривають суперечки щодо будівництва нової дороги, яка 
зруйнує значну частину торговельних павільйонів. Нещодавно між підприємцями та 
комунальниками (разом з охороною агенцією) відбулися сутички, які призвели до 
загорання в'їздної арки до ринку. ЗМІ пов'язують конфілкт між мерією та адміністрацією 
ринку з особистими стосунками мера Генадія Кернеса та власника ринку нардепом ОПЗЖ 
Олександром Фельдманом, який нещодавно заявив, що балотується на вибори міського 
голови. Міський мер Харкова Генадій Кернес та Ярославський 7 років не розмовляли один з 
одним, однак на початку грудня несподівано помирилися на святкуванні 60-річного ювілею 
бізнесмена і навіть новий рік зустрічали разом. У січні Ярославський повідомляв, що планує 
зайти на ринок дорожньо-ремонтних робіт. Makyol створена в 1965 році і є одним з великих 
учасників будівельного сектора Туреччини. Компанія займається інфраструктурним 
будівництвом (автодороги, метрополітен, аеропорти, іригаційні греблі, тунелі, мости), 
комерційною і житловою нерухомістю, а також інвестиціями в туризм. Згідно з даними в 
держреєстрі України, турецька "Макьоль Іншаат Санайі Туризм Ве Тіджарет Анонім 
Ширкеті", бенефіціарами якої вказані п'ять громадян Туреччині, в березні цього року 
створило в Києві ТОВ " Блек Сі Констракшн "(Black Sea Construction). У квітні цього року це 
ТОВ створило консорціум "Блек Сі Консорціум" зі своїм засновником, який і взяв участь в 
тендері Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та 
шляхового господарства Харківської міської ради. Конкурентами Makyol в ньому були ТОВ 
"Альфа-Метал-Компані", ТОВ "Главшляхбуд" і ТОВ "Дорожнє будівництво" Альтком ". 
Makyol переміг з ціною 96,155 млн грн при стартовій 98,355 млн грн. 

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

 
Автодор Грузії стягує з українського банку 6 мільйонів євро 

гарантії за невиконаний «Альткомом» контракт 
10.06.2020 

Суд першої інстанції стягнув з «Промінвестбанку» на користь 
Департаменту автомобільних доріг Міністерства регіонального розвитку та 
інфраструктури Грузії 6,79 млн євро (еквівалентно 200,03 млн грн).  

Департамент автомобільних доріг Мінрегіонрозвитку та інфраструктури Грузії і ТОВ 
«Шляхове будівництво «Альтком» 12 грудня 2013 року уклали контракт на виконання 
робіт з будівництва ділянки дороги Самтредія – Гріголеті км 0+000 – км 11+500. Тоді ж 
«Промінвестбанк» видав банківську гарантію на забезпечення виконання «Альткомом» 
зобов’язань за контрактом. Відповідно до неї банк безвідклично зобов’язався виплатити 
Департаменту суму, що не перевищує 6,79 млн євро. У подальшому внаслідок порушення 
«Альткомом» своїх зобов’язань контракт був припинений Департаментом. І у грудні 2017 р. 
Департамент звернувся до «Промінвестбанку» з вимогою щодо виконання банківської 
гарантії на €6,79 млн. Однак, отримав відмову з посиланням на використання факсиміль-
ного відтворення підпису при оформленні вимоги. 27 грудня 2017 р. Департамент повторно 
направив до банку вимогу із використанням власноручного підпису уповноваженої особи. 
Але знову отримав відмову, цього разу з посиланням на відсутність доказів повноважень 
особи, яка підписала вимогу. Надалі банк ще п’ять разів відмовився задовольнити вимогу 
Департаменту. Після чого останній звернувся до Госпсуду м. Києва. Суд дійшов висновку 
про неправомірність відмови банку у виплаті Департаменту коштів за банківською 
гарантією, оскільки пред’явлені вимоги відповідали умовам гарантії та були пред’явлені 
своєчасно. Нагадаємо, ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» входить до промислової групи 
«Альтком», яка за часів Януковича була фаворитом серед дорожніх підрядників. 
Власниками ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» є ТОВ «Фінансово-промислова група 
«Альтком» і компанія «Альтком Б.В.» (Роттердам, Нідерланди). Кінцевим бенефіціарним 
власником фірми є Олександр Тісленко. За часів перебування Бориса Колеснікова на посту 
віце-прем’єра «Альтком» натендерив 13,12 млрд грн. Основним акціонером 
«Промінвестбанку», який володіє часткою 99,77%, є державна корпорація «ВЕБ.РФ» (РФ). ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
 
 
 
 

До АМКУ звернулися щодо змови компаній  
на тендерах по будівництву доріг 

18.06.2020 

АМКУ просять притягнути до відповідальності компанії "Автомагістраль-
південь" та  "Техно Буд Центр" за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, 
які призвели до спотворення результатів відкритих торгів.  

У зверненні засновників "Ліги антитрасту" з ГО "Рада захисту конкуренції та 
споживачів" повідомляється, що компанії спільно брали участь у 35 торгах на загальну суму 
понад 11 млрд гривень та у половині випадків  не конкурували між собою й не знижували 
ціну. При цьому фірми підтримують сталі господарські стосунки та залучають одна одну на 
субпідряд. "Наприклад, на двох аукціонах по ремонту дороги М-12 на загальну суму 1 млрд 
грн перемоги здобув "Техно-Буд-Центр", але компанія не підписала договори. Завдяки 
цьому контракти отримала "Автомагістраль-Південь", яка програла торги з дорожчими на 
300 млн. гривень пропозиціями.  Після цього "Автомагістраль-Південь" залучила "Техно-
Буд-Центр" на субпідряд щодо ремонту цієї дороги й сплатила їй понад 600 млн.грн", - 
пояснюють в організації. Також на торгах по ремонту дороги Н-02 "Автомагістраль-
Південь" виграла у "Техно-буд-центру" аукціон з різницею лише 0,003% і після цього знов 
найняла переможену фірму на субпідряд, заплативши їй за ремонт цієї дороги 11,5 млн. 
гривень. За зазначене порушення компаніям загрожує штраф у розмірі до 10% їх річного 
обороту. Крім цього служби автомобільних доріг зможуть відшкодувати спричинену 
державному бюджету шкоду у подвійному розмірі. Відзначимо, АМКУ почав досліджувати 
порушення у тендері на будівництво автомагістралі через річку Дніпро у Запоріжжі за 12 
млрд грн, який у лютому розіграли турецькі фірми «Onur» і «Gocay». Про це АМКУ повідомив 
засновників «Ліги Антитрасту» з ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» у відповідь 
на заяву громадської організації від 16 квітня. У лютому 2020, Служба автомобільних доріг 
у Запорізькій області обрала за результатами тендеру підрядником будівництва першої 
черги автомагістралі через Дніпро фірму «Onur». Заявки на торги подавали загалом шість 
компаній, але єдиними допущеними конкурентами були «Onur» та «Gocay». Експерти «Ліги 
антитрасту» з’ясували, що ці фірми мають зв’язок через Ольгу Красовську. Вона є 
керівницею компанії «Gocay» та довіреної особою голови правління «Onur». Компанії також 
мали однакові метадані та характерну структурну схожість у оформленні своїх довідок. 
Одночасно отримували банківські довідки в одному відділенні банку та нотаріально 
посвідчували документи в одній конторі у Києві, хоча офіси «Onur» та «Gocay» знаходяться 
у різних містах на відстані 600 км. Ці факти свідчать, що компанії спільно готувались до 
тендеру. Раніше, моніторинг цієї закупівлі також розпочала Держаудитслужба. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua, nashigroshi.org 
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Керівництво Міжнародного аеропорту «Київ» змушене  
скоротити половину своїх співробітників 

30.06.2020 

Міжнародний аеропорт «Київ» розпочинає поетапне скорочення 
своїх співробітників, на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна 
галузь через пандемію корона вірусу. 

Накопичення проблем супроводжувалося і відсутністю будь-якої реакції та допомоги 
від уряду, профільного міністерства. Нагадаємо, що керівництво Міжнародного аеропорту 
«Київ» постійно звертається по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і не 
немає.  Загалом в аеропорту «Київ»(ТОВ «МАСТЕР-АВІА») працює близько 2 тисяч осіб. У 
суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, ще 8 тисяч співробітників. 
Аеропорт «Київ» - це другий за пасажиропотоком аеропорт України, це майже 3 млн. 
пасажирів і 30 тисяч рейсів в рік. Це другий, за кількістю  відрахувань до бюджету Києва, 
платник податків серед комунальних підприємств міста. Це улюблена робота для тисяч 
людей, візитівка і гордість столиці. Банкрутство аеропорту «Київ» буде мати катастрофічні 
наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки і ринку праці в 
цілому. «Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо 
повернення до докарантинного рівня лише за кілька років. Самостійно, без допомоги 
держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% 
персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі. Аеропорт «Київ» об'єднує 
тисячі фахівців, які розвивають авіацію, на їх професійну підготовку витрачається не лише 
багато часу, але і значні кошти. Із сумом доведеться прощатися з кожним з них, адже у нас 
сформувалася відмінна команда», - зазначив генеральний директор компанії «МАСТЕР-
АВІА» Олег Левченко на зборах колективу аеропорту, яке відбулося 25 червня. На даний 
момент кожен підрозділ аеропорту «Київ» вирішує, кого зі співробітників звільнити і як 
оптимізувати роботу підприємства. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МА «Київ» 
 

 
 ПЕРЕВІЗНИКИ 

МАУ звільнить третину співробітників через  
кризу авіаперевезень 

28.05.2020 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розпочала процес 
вимушеного скорочення 900 співробітників через закриття авіасполучення 
внаслідок запровадження Україною карантинних заходів. 

"Наразі менеджмент компанії вживає всіх можливих заходів зі скорочення витрат і 
генерування доходів від разових рейсів. Наша ціль - зберегти компанію і ключовий 
персонал, зокрема льотний. На превеликий наш жаль, суттєве зниження обсягів діяльності 
авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників 
МАУ", - зазначив президент компанії Євгеній Дихне. Як повідомили у пресслужбі МАУ, 
авіакомпанія вже розпочала процес скорочення персоналу згідно з законодавством, на що 
знадобиться близько двох місяців. За даними авіаперевізника, на початок року в МАУ 
працювали 2560 співробітників. Тож скорочення зачепить близько 35 відсотків персоналу. 
Як зазначили у пресслужбі, скоротять передусім адміністративний персонал та 
бортпровідників. За словами Євгенія Дихне, через запровадження з 17 березня 
обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення робота авіакомпанії була 
практично зупинена. Щодо планів з відновлення роботи, то компанія виходить з 
оптимістичного сценарію, згідно з яким обмеження на в'їзд та виїзд з України для українців 
та іноземців буде скасовано з 15 червня цього року. МАУ прогнозує, що після відновлення 
операційної діяльності пасажиропотік авіакомпанії скоротиться приблизно на 46 відсотків. 
До квітня 2021 р. авіаперевізник планує виконувати міжнародні середньомагістральні 
прямі рейси, на яких можливе високе завантаження, без підтримки транзиту, а також 
відновити внутрішні рейси. Після нормалізації трафіку в планах МАУ - відновлення 
мінімальної міжнародної мережі, а виконання далекомагістральних рейсів у компанії 
вважають можливим лише орієнтовно з квітня 2021 року. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dw.com 
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В ЄС обіцяють нові інвестиції в Україну в разі ухвалення 
закону про водний транспорт 

27.05.2020 

Європейський Союз розраховує, що закордонні інвестори будуть 
готові до інвестицій в Україну після ухвалення закон "Про внутрішній 
водний транспорт". Про це заявив посол ЄС Матті Маасікас. 

Посол, зокрема, підтримав закон, який був попередньо схвалений у Верховній раді. 
"Євросоюз дуже гаряче підтримує закон про внутрішній водний транспорт і чекає на його 
ухвалення у другому читанні", - заявив він. Посол нагадав, що ухвалення цього закону, який 
має привести українське законодавство у відповідність до європейського, є зобов’язанням 
України за Угодою про асоціацію, але водночас дозволить Україні активніше 
використовувати водні шляхи. "Зараз тільки 10% потужностей Дніпра використовуються", 
- заявив він. Серед іншого, законодавство має поліпшити конкуренцію на ринку та 
збільшить інвестиції. "Потрібно встановити рамки, рівні права для тих, хто працює на 
цьому ринку, і ми сподіваємося, що це буде передбачене в цьому законі.  Після прийняття 
цього закону (до українського ринку водних шляхів) надходитиме більше інвестицій з 
європейського боку. Європейський інвестиційний банк та ЄБРР вже висловили свою 
зацікавленість у цьому", - розповів Маасікас. За словами міністра Владислава Криклія, уряд 
розраховує на ухвалення закону "Про внутрішній водний транспорт" в червні. 

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

 
ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" планирует  

привлечь до EUR200 млн 
12.06.2020 

УДП планирует в ближайшие пять лет привлечь до EUR200 млн на 
модернизацию флота, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 
и.о. председателя правления УДП Алексей Хомяков.  

Он также оценивает размер инвестиций в новый флот или глубинную 
модернизацию существующего флота всех игроков рынка, которые будут необходимы для 
реализации полного потенциала реки Днепр в ближайшие пять лет в сумму около EUR1,7 
млрд. "В ближайшие пять лет мы планируем привлечь до EUR200 млн, которые пойдут на 
модернизацию находящегося в "отстое" флота, а также возможное построение новых 
единиц в кооперации с ведущими судоверфями мира", - отметил Хомяков. По его словам, 
Министерство инфраструктуры Украины оценивает УДП как основного национального 
перевозчика, призванного восполнить недостающее системное предложение основным 
экспортерам Украины по перевозкам по реке Днепр. Компания ведет переговоры с 
институциональными инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и 
инвестировании в новый более экологичный и эффективный флот, способный на 
десятилетия вперед удовлетворять экспортные потребности Украины в полном объеме, 
дополняя перегруженную железнодорожную и автомобильную инфраструктуру. "Однако 
нам необходимо еще преодолеть ряд преград, создав эффективную модель управления 
предприятием, пройти международный аудит, привлечь государственные гарантии и 
потом уже вплотную приблизиться к получению соответствующего финансирования от 
EBRD, IFC и т.д.", - отметил Хомяков. Как сообщалось, УДП планирует отойти от узкой 
специализации флота и трансформироваться в международного мультимодального 
перевозчика. УДП в январе-марте 2020 года получило 180,4 млн грн чистой прибыли (за 
аналогичный период 2019 года убыток составил 20,1 млн грн). … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Компания DP World объявила о приобретении 51% акций  

"Контейнерного терминала ТИС" 
12.06.2020 

Компания DP World (ОАЭ), оперирующая 123 логистическими и 
транспортными предприятиями в 54 странах, объявила о приобретении 
51% акций "Контейнерного терминала ТИС" (ТИС-КТ, порт "Пивденный", 
Одесская обл.). 

Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте DP World в 
четверг. Все условия сделки выполнены, официальные согласования государственных 
учреждений получены. "Присутствие в Украине расширит наш глобальный портфель услуг 
и сделает компанию игроком очень привлекательного рынка. Мы чрезвычайно рады 
начинать этот новый этап. Приобретение соответствует нашей долговременной стратегии 
содействия мировой торговле. DP World с нетерпением ждет возможности привнести свой 
опыт, экспертизу и ресурсы в развитие "Контейнерного терминала ТИС", – 
прокомментировал сделку председатель правления и генеральный директор DP World 
Султан Ахмед бин Сулайем. Как отмечают компании, покупка доли в терминале – второй 
для DP World опыт успешного партнерства с акционерами ТИС. Первым совместным 
проектом компаний стал буксирный оператор P&O Maritime Ukraine, обслуживающий более 
чем 50 клиентов в трех крупнейших портах страны. "Сегодня тот самый день, когда DP 
World закрыла сделку по приобретению 51% TIS Container Terminal Ukraine (один из шести 
морских терминалов, которыми мы управляем). Мы вошли в семью из 123 компаний DP 
World в 54 странах на шести континентах мира. В Топ-5 самых больших в мире портовых 
операторов", - написал на своей странице в Facebook вечером в четверг совладелец группы 
терминалов TIS Андрей Ставницер. Он также сообщил, что за интеграцию новых 
совладельцев в компанию будет отвечать руководитель совместного с DP World 
буксирного проекта P&O Maritime Ukraine Михаил Соколов. "Теперь у компании будет 
уникальное для Черноморского региона предложение: прямое сообщение между 
собственными терминалами в Констанце, Ярымдже и "Пивденном" с использованием 
собственной фидерной сети UniFeeder. В синергии с опытом DP World по устранению узких 
мест в логистических цепочках это даст возможность отправлять грузы по ключевым для 
Восточной Европы торговым маршрутам, используя активы DP World в Румынии и 
Турции", - указано в сообщении DP World. Как подчеркивается в сообщении, в соответствии 
с условиями соглашения, DP World приобрела контрольный пакет акций и будет 
осуществлять управление терминалом. "Компания станет ключевым игроком в регионе и 
будет стремиться расширять долю рынка за счет использования лидирующих позиций 
ТИС-КТ на рынке перевозок по железной дороге", - заявляют в DP World. Как сообщалось, 
DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine. 
Среди первоочередных планов DP World – внедрение в работу ТИС-КТ новейших IT-
решений и глобальной экспертизы группы, фокус на интермодальном сегменте 
грузоперевозок, усиление команды терминала лучшими специалистами со всего мира, 
развитие на собственных, уже выкупленных TIS землях индустриального парка по примеру 
крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone. DP World – один из самых 
больших портовых операторов мира и оперирует 150 бизнесами в 50 странах. Всего у 
компании 78 морских терминалов по всему миру и самым большим индустриальным 
парком мира Jebel Ali Free Zone (JAFZA). Контейнерные грузоперевозки – основной бизнес 
компании, приносящий DP World более половины дохода. В 2019 году все операторы 
группы обработали 71,2 млн TEU (для сравнения: совокупный контейнерооборот всех 
украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Компания «Risoil» приобрела два предприятия  
в Черноморском порту 

22.06.2020 

Компания «Risoil» выкупила два предприятия, расположенных на 
территории Черноморского морского порта. Это ООО «Боконти Украина» и 
«ТК Эксим Оил», сообщает 04868.com.ua 

В компании отметили, что уже в ближайшее время планируется покупка нового 
оборудования и инвестиции в развитие этих двух предприятий. Их переименовали. ООО 
«Боконти Украина» в «Рисоил Руда», а «ТК Эксим Оил» в ООО «Рисоил Порт». В апреле этого 
года «Risoil S.A.» приобрела корпоративные права на ООО «ТК Эксим Оил». Это позволило 
Risoil увеличить суммарный объем единовременного хранения пищевых масел до 110 
тысячи тонн. «Рисоил Порт» в ближайшее время заменит насосное оборудование на более 
производительное и современное. Предприятие собираются оснастить Автоматизиро-
ванной системой управления технологическим процессом, которую интегрируют в систему 
управления технологическим процессом «Рисоил Терминал». Уже в мае 2020 года «Risoil 
S.A.» разрешили приобрести компанию ООО «Боконти Украина». Она занимается 
перевалкой и хранением навалочных грузов. Наряду с этим, фирма оперирует одним из 
самых перспективных рудных комплексов в морском порту «Черноморск». Возможности 
предприятия позволяют переваливать до 2 миллионов тонн навалочных грузов в год, 
взвешивать груз и отгружать на полувагоны в режиме импорта 200 полувагонов в сутки. 
Мощности открытого хранения составляют до 200 тыс. тонн навалочных грузов. 

Читать полностью >>> 
По материалам 04868.com.ua 

 
Мінінфраструктури та "Рисоіл-Херсон" підписали договір  

про концесію Херсонського МТП 
26.06.2020 

Міністерство інфраструктури України та компанія "Рисоіл-Херсон" 
підписали договір про здачу в концесію Херсонського морського 
торговельного порту (МТП). Про це повідомляє interfax.com.ua 

Відповідний документ підписали у присутності президента України Володимира 
Зеленського Міністерство інфраструктури України в особі держсекретаря Володимира 
Бучка, ДП "Адміністрація морських портів України" в особі в.о. голови Олександра 
Голодницького, ТОВ "Проектна компанія "Рисоіл-Херсон" в особі Владислава Талаха і ТОВ 
"Рисоіл-Херсон" в особі Шота Хаджишвілі. "Сьогодні прекрасна подія для України і, 
насамперед, для Херсона - вперше за історію України в нас відбувається морська концесія 
(...) З інвестором ми обговорили всі деталі - це збільшення робочих місць і нескорочення 
усіх співробітників", - прокоментував підписання договору президент. Як зазначив у свою 
чергу міністр інфраструктури Владислав Криклій, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-
Херсон" інвестує в розвиток порту близько 300 млн грн. Крім того, понад 18 млн буде 
вкладено в місцеву інфраструктуру. Згідно з угодою, "Рисоіл-Херсон" надається виняткове 
право створювати, будувати й управляти Херсонським морським торговельним портом з 
метою його модернізації та подальшого розвитку. Період дії концесії триватиме 30 років. 
Раніше робоча група з питань узгодження положень концесійного договору за проектом у 
Херсонському морському торговельному порту схвалила текст концесійного договору. Як 
повідомлялося, Верховний Суд України постановив скасувати рішення Шостого 
апеляційного адміністративного суду Києва, яким було заблоковано завершення 
концесійного конкурсу в МТП "Херсон". Антимонопольний комітет України на початку 
березня надав дозвіл ТОВ "Рисоіл-Херсон" (консорціум "Петро Ойл енд Кемікалс" та AT 
RISOIL, Грузія-Швейцарія) на концесію в морському торговому порту "Херсон". Згідно з 
інформацією на сайті Мінінфраструктури України, пропозиції "Рисоіл-Херсон" становили: 
7% - ставка концесійного платежу; 12,06 млн грн - фіксований концесійний платіж; 
додаткові інвестиції за перший і другий роки - по 33,284 млн грн, за третій і четвертий - по 
8,321 млн грн; 18,089 млн грн інвестицій у розвиток місцевої інфраструктури, збереження 
протягом 60 місяців робочих місць у порту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Компания "Укрзализныця" создала отдельный  
филиал для управления вокзалами 

27.05.2020 

Правление АО "Укрзализныця" приняло решение о создании 1 июля 
отдельного филиала - "Вокзальная компания". Об этом со ссылкой на пресс-
службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор. 

Цель филиала - сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный 
уровень, сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики АО 
"Укрзализныця" Антон Саболевский. По его словам, такое решение вызвано 
необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения 
эффективности их деятельности, в частности, за счет минимизации дублирующих функций. 
Реорганизацию вокзального хозяйства планируется провести в два этапа: сначала в филиал 
будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская 
компания". На втором этапе будут переданы вокзалы 1-3 классов, после чего, с целью 
оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов, 
благодаря чему планируется централизовать финансовые, кадровые, юридические и 
другие функции. Персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других 
подразделений "Пассажирская компания", "Центр строительно-монтажных работ и 
эксплуатации зданий и сооружений", региональных филиалов. Саболевский отметил, что 
подобная система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. На 
балансе АО "Укрзализныця" находится 106 вокзалов, 75 из которых находятся на балансе 
филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", 21 - 
филиала "Пассажирская компания", 10 - региональных филиалов. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Укрзалізниця відремонтує понад 720 км колій:  
основні напрямки 

08.06.2020 

У січні-травні 2020 року залізничники відновили середнім ремонтом 
460 км колій. Також відремонтували 411 стрілочних переводів та уклали 42 
нові комплекти стрілочних переводів. 

“Загалом до кінця цього року Укрзалізниця планує оновити середнім ремонтом 
понад 720 км колій та 680 комплектів стрілочних переводів, замінити новими понад 460 
комплектів стрілочних переводів», – зазначається у повідомленні. Згідно з повідомленням, 
колійні роботи, головним чином, здійснюються на залізничних напрямках з інтенсивним 
рухом поїздів: Київ – Дніпро, Київ – Харків, Київ – Львів та Київ – Одеса. За даними 
Міністерства інфраструктури, експлуатаційна довжина головних колій Укрзалізниці 19787 
км, електрифікованих колій – 9319 км. Відзначимо, Укрзалізниця оголосила декілька 
тендерів на прогнозну потребу до кінця 2022 року, зокрема на закупівлю суцільнокатаних 
коліс та чорнових бандажів. Укрзалізниця впроваджує практику довгострокових договорів 
на критичну продукцію, зокрема, колеса, бандажі та тормозні колодки, у зв'язку з чим і 
оголошені вказані тендери на прогнозну потребу до кінця 2022 р. Відповідна інформація 
міститься в описі предмету закупівлі на Prozorro. Щодо орієнтовної суми закупівлі, то вона 
формується за стандартною методикою на базі комерційних пропозицій, останніх цін та 
інформації з ринку (зокрема, аналогічних тендерів на порталах державних закупівель 
Білорусі та РФ). Очікувана вартість не є сумою кінцевого контракту, вона змінюється в 
процесі аукціону, а потім завжди перевіряється на момент видачі замовлень на постачання 
та корегується в разі необхідності. Лише протягом 2020 р. Укрзалізниця уклала додаткові 
угоди на зменшення цін по існуючих договорах більш ніж на 200 мільйонів гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 

 

В Україну прибув перший прямий контейнерний  
потяг з Китаю 

09.06.2020 

На філію “Ліски” у Києві 8 червня прибув перший контейнерний 
потяг з Китаю. Про це повідомив в.о. члена правління Роман 
Веприцький на власній сторінці у Facebook. 

За словами посадовця, відстань в 7 649 км поїзд подолав за 10 діб 5 годин 27 хв 
(маршрутна швидкість поїзда-747,9 км / добу), що на 35 діб менше, ніж якби контейнер 
доставляли морським шляхом. “Номенклатура доставлених вантажів дуже різна, від взуття 
до бурильних труб і комп’ютерного томографа. Особливість даного поїзда в тому, що 
вантажі доставлялися з північних районів Китаю, що складно організувати морським 
шляхом в силу віддаленості від морських портів Китаю.” – написав він. Також Веприцький 
повідомив, що планується організувати курсування даних поїздів на постійній основі. Вже 
заплановані наступні поїзди на 16 і 26 червня. За його словами, наразі йде процес 
налаштування внутрішньої логістики переміщення контейнерів всередині України та 
завантаження контейнерного поїзда у зворотному напрямку. В планах УЗ також 
організувати контейнерні поїзди на філії «Ліски» в Харкові та Дніпрі. Відзначимо, 2 червня 
філія “ЦТС “Ліски” наново оголосила тендер щодо експедирування контейнерів. Попередні 
торги у філії скасували через неможливість усунення порушень, на які вказав 
Антимонопольний комітет. Це вже третій тендер на експедирування, оголошений філією 
“ЦТС” Ліски”. Перший (оголошений 24 березня) не відбувся, бо на нього подався лише один 
учасник — ТОВ “Балк контейнер сервіс”. На другий (оголошений 24 квітня) зайшло одразу 
троє, крім вищезгаданого “Балк контейнер сервіс” – ТОВ “Старт шайн шипінг” та ТОВ 
“Грейнком шиппінг”. Навіть відбулись торги, на яких перемогла пропозиція “Стар шайн 
шипінг” (1,9 млн грн). Проте 2-го червня організатор скасував тендер й оголосив новий. Річ 
у тім, що на етапі подачі документів “Стар шайн шипінг” оскаржило тендерні умови в АМКУ. 
Причиною скарги стала вимога замовника, за якою майбутній учасник повинен мати 
приміщення в Одеському порту. Це, на думку “Стар шайн шипінг”, звужує потенційне коло 
учасників, адже лише кілька експедиторських компаній мають там приміщення. Згідно з 
текстом скарги, здебільшого приміщення на території порту в комунальній власності, а 
отже отримати їх в оренду треба лише за бюрократичною процедурою і ймовірним 
учасникам не вистачить часу на це. Окремо компанія звернула увагу, що експедитор може 
виконати умови й без приміщення в порту. Таким чином, на думку підприємства, тендер 
прописаний під одного учасника. 

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

 

GOL отправила контейнерными поездами между Украиной  
и ЕС 300 TEU за два месяца 

16.06.2020 

Компания Global Ocean Link (GOL), зарегистрированная в Одессе, 
в апреле-мае организовала перевозку 300 TEU в составе контейнерных 
поездов между украинскими городами и странами ЕС. 

Согласно данным самой компании, новый сервис между Украиной и пунктами 
назначения в Германии, Польше и странах Бенилюкса был запущен с 1 апреля текущего 
года. Отправки выполняются еженедельно, а транзитное время занимает 7 дней. 
Ключевым пунктом на маршруте является станция Мостиска. Как пишет Railfreight, "за 
первые два месяца в конечные пункты назначения было доставлено более 300 TEU грузов. 
Несмотря на не столь фантастическое начало, этот проект привлекает 3-5% новых TEU на 
каждом поезде". В GOL такую ситуацию аргументируют тем, что старт проекта пришелся на 
период карантина из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, в этот период из-за снижения 
цен на топливо, свои цены снизили автоперевозчики. Тем не менее, в планах компании - 
обеспечить еженедельное отправление контейнерных поездов с загрузкой не менее 70 TEU. 
В ближайшее время GOL планирует расширить сеть маршрутов в страны Центральной 
Европы и в направлении Италии. Напомним, в феврале Global Ocean Link совместно с АО 
"Укрзализныця" отправили в первый рейс поезд с 40 и 20-футовыми контейнерами, 
проследовавший от станции "Никель-Побужский" в Роттердам. 

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

 

АРМА обрало нових управителів для майже 
1000 “вагонів Клименка” 

17.06.2020 

Національне агентство з виявлення та розшуку активів обрало 
трьох управителів для 983 арештованих напіввагонів ТОВ “Юнісон 
груп”. Відповідна інформація оприлюднена на сайті агентства. 

Найбільша частина, а саме 463 напіввагони відійшли під контроль ТОВ “Дніпровська 
транспортна логістична компанія”. Договір укладений на три роки — до 5 червня 2023 р. 
ТОВ “ТК-Логістик” отримало в управління 305 залізничних на піввагонів. Термін дії 
договору до 11 червня 2023 року. Ще 215 залізничних напіввагонів потрапили на три роки 
(до 6 червня 2023 року) у розпорядження ПП “Європейський транспортно-логістичний 
центр”. Наразі, згідно з оприлюдненою інформацією триває процес передачі арештованого 
майна новим управителям. Нагадаємо, у 2017 Печерський райсуд Києва передав арештовані 
по справі “Юнісон груп” (пов’язують з Олександром Клименком) вагони до УЗ з правом 
передачі в оренду. 6 березня 2020 р. Антикорупційний суд передав ці вагони до АРМА. Після 
рішення суду АРМА оголосило конкурс щодо відбору нових управителів для зазначеного 
рухомого складу. Користування цими вагонами принесло УЗ понад 750 млн грн. 

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

 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

Оборот кэша – как в наркобизнесе. Можно ли вывести 
из тени рынок маршруток 

11.06.2020 

Глава МВД убежден, что перестрелка в Броварах – следствие 
непрозрачности и коррупции в сфере государственного контроля по выдаче 
разрешений на предоставление транспортных услуг. 

UBR.ua, побеседовав с экспертами, выяснил, что у проблемы "серого" рынка 
маршруток есть несколько составляющих: как непосредственно связанных с пробелами 
госконтроля, выдачи лицензий и утверждения новых маршрутов, так и объективно 
являющихся следствием действующих правил работы частного автобусного транспорта. В 
частности, распространение нелегальных перевозчиков основывается на возможности 
сокрыть доход из-за огромного объема наличных в отрасли. После броварского 
происшествия свое видение его источников изложил мэр города Игорь Сапожко. 
Подтверждая мнение главы МВД, он отметил, что непрозрачные решение по конкурсам на 
определение маршрутного перевозчика, которые привели к их конфликту, проводились 
еще в мае 2019 года. "Убежден, что при дальнейшем определении перевозчика-победителя 
на междугородние маршруты необходимо в обязательном порядке привлекать 
представителей местных общин, на территории которых эти маршруты будут 
осуществлять движение. Эти вопросы буду решать с руководством области срочно. Мы не 
можем допустить повторения подобных преступных действий в будущем", – написал 
Сапожко на своей странице в Facebook. Чуть ранее он рассказал о еще одной причине 
событий: по его словам, утверждение нового междугороднего маршрута от броварского 
микрорайона Торгмаш до киевской станции метро Лесная было, вопреки неоднократным 
обращениям мэрии, проигнорировано Киевской областной администрацией. "Вместо этого 
областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью 
дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между 
местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый 
день", – проинформировал о причинах повышенной конкуренции за пассажира между 
перевозчиками мэр Броваров Сапожко. Согласился с мнением чиновника и глава 
Всеукраинского Центра реформ транспортной инфраструктуры (ВЦРТИ) Владимир Наумов. 
"Получение маршрута, – не могу говорить за Мининфраструктуры, которое проводит 
конкурс на межобластные перевозки, – но на областные перевозки, на внутриобластные, на 
пригородные, это всегда был лакомый кусочек для "службовця", возможность заработать 
копеечку – как за разрешение на маршрут, так и ежемесячно", – поделился сведениями 
Наумов. Он также указал, что проблемы с утверждением новых маршрутов существуют и на 
межобластном сообщении, конкурс на проведение которых в 2018 году, в отличие от 
городских, пригородных и внутриобластных, стал проходить по заявительному принципу. 
Перевозчик, желающий осуществлять развозку на конкретном маршруте, должен лишь 
подать необходимый перечень документов, и в случае соответствия конкурсным 
критериям, получал разрешение на развозку. При этом победить в конкурсе может 
неограниченное число конкурсантов, что, отчитывался спустя год после проведение 
реформы ее инициатор экс-глава Минифраструктуры Владимир Омелян, привело к 
сокращению отказов в осуществлении автобусных межобластных перевозок на 60%, а 
также существенно усилило конкуренцию: на некоторых маршрутах, хвастался бывший 
министр, появилось до 7 перевозчиков. Однако реформа в данном секторе, считает Наумов, 
"не была доведена до ума": несмотря на простоту получения лицензии, новые маршруты 
утверждаются контролирующими органами с существенной задержкой. "В 
Мининфраструктуры лежат 90-100 документов на маршруты, но решения по ним не 
проводятся. Вот перевозчики и катаются в "серую", – говорит Наумов, также добавляя, что 
значительное число таких перевозчиков все же имеют лицензию на развозку пассажиров и, 
хоть и не получив право на осуществление рейсов на конкретном маршруте, не могут 
называться "полностью нелегальными".  Остальные виды сообщений почувствовали 
предусмотренные реформой изменения в меньшей степени: она коснулась междугородних, 
городских и внутриобластных перевозок в части уменьшения списка документов, 
необходимого при подаче на конкурс, а также в критериях, по которым определяется 
победитель: с февраля 2018 года им становится конкурсант, обладающий в парке 35% т/с, 
приспособленных для людей с инвалидностью. Преимущество отдается также владельцам 
более экологичных машин и в целом водителям, обеспечивающим более комфортные 
условия поездки. Впрочем, оператор на каждом маршруте, в отличие от межобластных, все 
еще может быть лишь один. … 

Перевозчики рубят кэш >>>                                                                               © Дмитрий Кругликов  
По материалам ubr.ua 
 

 

Проєкт Генплану передбачає зведення кількох  
автовокзалів на виїздах із Києва 

15.06.2020 

Розробники проєкту Генерального плану Києва передбачили 
відкриття двох сучасних автовокзалів. Про це повідомляє прес-служба КМДА 
на порталі kyivcity.gov.ua 

 у районі житлового масиву «Теремки» (південний і західний напрямки) та в районі 
Харківської площі (північний, східний і південно-східний напрямки). Про це повідомили в 
комунальній організації «Київгенплан». Таке рішення прийняте для покращення 
обслуговування пасажирів і перевізників міжміського автобусного сполучення, а також, що 
дуже важливо в умовах перевантаженого міського  трафіку, щоб виключити рух міжміських 
автобусів вулицями міста. Крім того, намічено будівництво ще трьох нових автостанцій – 
«Новобіличі», «Троєщина» та «Лісництво», а також реконструкція двох існуючих 
автостанцій: «Дарниця» і «Полісся». Водночас передбачається припинення експлуатації 
Центрального автовокзалу, автостанцій «Поділ», «Південна» та «Дачна». 

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

Одесский автовокзал «Привоз»  
передан АРМА 

16.06.2020 

На сайте госагентства по поиску и менеджменту активов АРМА 
появилось сообщение о поиске управляющей компании для автостанции в 
Одессе. Об этом сообщает lotsia.com.ua 

Судя по информации: улица Новощепной Ряд и площадь в 2283 квадратных метра 
нежилых помещений - стало понятно, что речь идет об автовокзале «Привоз». АРМА ищет 
управляющего на основе решения судьи Шевченковского райсуда Киева от 20 сентября 
2018 года. Управляющей компанией может стать любое физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в получении прибыли. Указывается, что конкурс проводится не только 
по предложенной цене, но и по программе управления автостанцией. Этот автовокзал 
построили вначале 2000-х, когда рынок «Привоз» и значительную часть территории вокруг 
него контролировал народный депутат и бизнесмен Леонид Климов. Будучи владельцем, 
также «Имэксбанка», стадиона «Черноморец» и ряда других активов, он фактически 
обанкротил банк, выдав через него кредиты подконтрольным себе же фирмам. В 
дальнейшем «Имэксбанк» ликвидировали, его имуществом занялся фонд гарантирования 
вкладов физических лиц, ряд принадлежащих ранее Климову объектов недвижимости 
продаются государством через указанный фонд, либо передаются в управление АРМА. 

Читать полностью >>> 
По материалам lotsia.com.ua 
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СБУ задокументувала фінансову оборудку керівництва Асоціації  
міжнародних автоперевізників на понад 300 млн грн 

19.06.2020 

Служба безпеки Україна задокументувала фінансову оборудку 
керівників Асоціації міжнародних перевезень з коштами учасників ринку. 
Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років 
отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними 
перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків. За версією слідства, 
керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників 
через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину 
грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фірмами із ознаками 
фіктивності. За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на 
послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний 
бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень. Для отримання доказів функціонування 
протиправної схеми правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі 
Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах. Під час слідчих дій було 
вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних 
операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у 
готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів 
підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки. Триває досудове 
слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки. 
Операцію проводило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави 
у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі Слідчим управлінням Офісу великих платників 
податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
FlixBus возобновил рейсы из Украины в Евросоюз  

после послабления карантина 
25.06.2020 

С 25 июня FlixBus восстанавливает работу в Украине  и на некоторых 
международных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе компании, 
передает портал delo.ua 

В продаже уже доступны билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, 
Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и более десяти немецких городов, а с 3 июля зеленые 
автобусы поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь на чешский Плзень 
через Прагу. Теперь без пересадки можно добраться до десятков городов Европы. Но, 
поскольку FlixBus уже запустил множество рейсов в европейских странах, то с одной 
пересадкой для путешествующих из Украины доступно гораздо больше направлений. 
Особенно это касается польской сети FlixBus, которая возобновила свою работу 28 мая, в 
том числе многие рейсы отправляются из Кракова. Также можно воспользоваться рейсами 
с польской Медики, если самостоятельно пересечь границу на переходе Шегини-Медика, 
доступном для пешеходов. "Сейчас мы возобновили часть наших линий из Украины, но 
планируем постепенно восстановить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей 
индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах 
со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны 
Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия, — говорит директор FlixBus в 
Украине и Польше Михал Леман. В компании также напомнили о необходимости соблюдать 
правила пересечения границ. "Мы очень просим наших пассажиров путешествовать, только 
если они уверены, что здоровы, а также проверять государственные инструкции 
относительно пересечения границ и необходимость иметь соответствующие документы, — 
добавил Леман. Компания повысила стандарты безопасности и гигиены, чтобы 
максимально защитить пассажиров и водителей автобусов от потенциальных рисков. 
FlixBus будет производить профессиональную дезинфекцию транспортных средств после 
каждого рейса, пассажиры должны носить маски во время посадки, высадки и внутри 
автобуса. Также пассажиры должны будут дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию 
1,5 от других пассажиров при посадке, а водители снабжены всеми средствами защиты.  

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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Київський метрополітен віддасть 108 млн грн компанії,  
що пов'язана з російським бізнесом 

17.06.2020 

В КП "Київський метрополітен" вирішили добряче витратитися на 
переоснащення електропідстанцій Святошинсько-Броварської та 
Оболонсько-Теремківської ліній метро. 

Як стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro, 
1 червня 2020 р. КП "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Плутон ІС" на технічне 
переоснащення електричних підстанцій Святошинсько-Броварської та Оболонсько-
Теремківської ліній метрополітену. Ціна договору склала 108,39 млн гривень. ТОВ "Плутон 
ІС" зобов'язане протягом 12 місяців переоснастити камери випрямленого струму 825-В з 
заміною швидкодіючих вимикачів ВАБ-28 на 12 електричних підстанціях Святошинсько-
Броварської та Оболонсько-Теремківської ліній метрополітену. У доповненнях до договору 
зазначено, що це повинно підвищити енергоефективність і надійність системи 
електропостачання, в тому числі збільшити ремонтопридатність обладнання і привести 
його у відповідність сучасним вимогами. Роботи зібралися виконувати в 2 черги: перша 
триватиме 360 календарних днів, а друга - 180 календарних днів. Приступати до виконання 
робіт по кожній черзі підрядник буде з дати отримання передоплати від замовника в 
розмірі 50%. При цьому в оприлюдненому договорі та додатках до нього не вказано, які 
саме роботи збираються виконувати в кожній з черг. До виконання робіт за договором ТОВ 
"Плутон ІС" збирається залучити субпідрядника – ПрАТ "Плутон", якому віддасть не менше 
20% ціни договору. За підсумком проведення всіх робіт ТОВ "Плутон ІС" має надати на них 
гарантію, терміном 24 місяці. В аукціоні конкуренцію ТОВ "Плутон ІС" склало лише ТОВ 
"МБК "Синергія", пропозиція якого виявилося дорожчим. Тендер пройшов без питань, 
вимог і скарг його учасників. Також на нього не звернула увагу Держаудитслужба. А от 
увагу депутата Київської міської ради Олександра Пабата (позафракційний) закупівля 
привернула. Депутат вважає, що вона може мати корупційну складову, тому попросив 
директора Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА Оксану 
Колтик контролювати дану закупівлю та обов'язково проводити аудити витрат коштів на 
всі заходи. Свої побоювання Пабат обґрунтовує тим, що в підсумковій відомості ресурсів до 
договору більша частина коштів (79,26 млн гривень) припадає на обладнання в комплектах 
без розшифровки: 44 комплекти технічного переоснащення камери 825 ШВР - 1,47 млн 
гривень за комплект; 2 комплекти технічного переоснащення камери 825 ШВР - 1,48 млн 
гривень за комплект; 8 комплектів технічного переоснащення камери 825 ШЗВ - 1,45 млн 
гривень за комплект. Крім того, за його словами, в кошторисах є й інше обладнання, яке 
виробляють компанії з групи "Плутон", в яку входять згадане українське ПрАТ "Плутон" і 
російське АТ "ЕТК "Плутон" та інші, повідомив Олександр Пабат. …  

Читати повністю >>>                                                                                      © Сергій Паламаренко 
За матеріалами ukranews.com 
 

 

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА. ЛОГІСТИЧНИЙ БІЗНЕС & 3PL ОПЕРАТОР 
 

 
 

ЄІБ надасть «Укрпошті» 30 млн євро кредиту на  
модернізацію логістичної мережі 

28.05.2020 

Європейський інвестиційний банк надасть фінансування в розмірі 30 
млн євро на модернізацію логістичної мережі «Укрпошти». Про це повідомляє 
служба новин порталу business.ua 

Модернізація логістичної мережі включає інвестиції в нові сортувальні вузли та 
склади, а також інвестиції в відповідну IТ-інфраструктуру. «Інвестиції допоможуть 
забезпечити якість універсального поштового обслуговування для підприємств і 
споживачів за доступними цінами. Крім того, інвестиції дозволять удосконалити поштові та 
логістичні системи «Укрпошти» для задоволення потреб внутрішніх і міжнародних 
ланцюжків поставок», — наголошується в коментарі банку. ЄІБ також вказує, що ця 
операція покривається гарантією політичного ризику Євросоюзу для кредитів ЄІБ за 
межами ЄС. Загальна вартість цього проекту становить близько 62 млн євро, однак інші 
джерела співфінансування ЄІБ не уточнює. Як раніше повідомлялося, згідно з фінпланом 
«Укрпошта» планує залучити в 2020 році кредитні ресурси в Європейському банку 
реконструкції та розвитку і в ЄІБ на суму 1,722 млрд грн під реалізацію проектів «Сільське 
відділення» і «Логістична мережа», але сплата відсотків по ним не планується в 2020 року в 
умовами кредитного договору. Також «Укрпошта» у 2020 році планує запустити пересувні 
відділення в п'яти областях, а до 2024 року — вийти на прибуток більше 1 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 
Дмитрий Расновский, Glovo: Я оцениваю  

нашу долю рынка в 75-80% 
22.06.2020 

Генеральный менеджер компании Glovo Дмитрий Расновский в 
интервью для издания delo.ua рассказал о показателях работы сервиса в 
Украине, влиянии карантина и планах на будущее. 

 

Glovo в Украине. Сервис в Украине работает с 2018 г. В июне 2020 г. у Glovo около 10 
000 курьеров, 70 штатных сотрудников, в числе партнеров - более 3000 ресторанов. Glovo 
работает в 20 городах, в топе - города-миллионники. Экспансия продолжается. В 2020 году 
сервис запустил dark kitchen и сотрудничает с 15 партнерами. Заявленное время доставки - 
45 минут. В 2020 году бизнес-модель еще не вышла на самоокупаемость, хотя доля рынка 
оценивается в 75-80%. В маленьких городах расти сложнее - меньше ресторанов, 
количества смартфонов у юзеров, ниже покупательская способность. Спрос на вакансии 
курьеров Glovo выше, чем предложение. С ресторанами договориться сложнее - им сложно 
работать по комиссиям, которые выгодны Glovo. Переговоры занимают много времени. 

 

Бизнес-модель и конкуренты. У сервиса два потока дохода - стоимость доставки и 
комиссия от ресторанов. За эти средства привлекаются новые пользователи, рестораны-
партнеры, курьер получает зарплату, оплачивается поддержка, подарки и тд. После этих 
транзакций у Glovo остается прибыль. Главный конкурент - UberEats - ушел. По мнению 
Дмитрия Расновского, рынок Украины для сервиса был неприбыльным. Также закрылась 
служба доставки Меnu.ua. Сейчас основной конкурент - Raketa. В будущем, конкурентом 
может стать Bolt - в компании заявили о планах запустить сервис доставки еды уже летом.  

 

Влияние карантина на рынок доставки. На карантине рынок доставки вырос за 
счет притока новых пользователей. Количество пользователей Glovo — удвоилось. 
Наиболее востребованными категориями доставки были товары из аптек и супермаркетов. 
Карантин не повлиял на бизнес-модель Glovo. Сервис расширил радиус доставки, что 
увеличило компенсации для курьеров. В вопросе дохода курьеров есть метрики — средний 
доход в день, за час и неделю. Медиана не изменилась. С ослаблением карантинных мер 
число заказов уменьшилось. Чтобы обезопасить курьеров, сервис закупил маски и перчатки 
и внедрил бесконтактную доставку. 

 

Планы на будущее. По словам Дмитрия Расновского, сервис в Украине будет расти. В 
планах — улучшить сервис, что научит людей пользоваться доставкой. Второе — иметь 
прибыль в Украине. В будущем, Glovo сможет расширить часы работы, однако пока что это 
нецелесообразно — количество круглосуточных магазинов и ресторанов слишком 
маленькое. Помимо доставки из супермаркетов и запуска Dark Kitchen в разных точках 
города, сервис акцентирует внимание на доставке товаров из аптек. 

Читать полностью >>> 
По материалам ain.ua 

 
У відділеннях Нової пошти відтепер можна отримати  

міжнародні грошові перекази RIA 
24.06.2020 

Компанія Пост Фінанс, що входить до групи компаній Нова пошта, з 
червня запустила послугу отримання міжнародних грошових переказів у 
відділеннях Нової пошти.  

Перекази будуть здійснюватися через одну з найбільших міжнародних платіжних 
систем RIA. Для того, щоб отримати грошовий переказ RIA потрібно звернутися у пункти 
надання фінансованих послуг компанії Пост Фінанс, які знаходяться у відділеннях Нової 
пошти, повідомити оператору номер переказу та пред’явити паспорт. «За даними 
Національного банку України сьогодні понад $5 млрд на рік ввозиться в Україну через 
неофіційні канали – потягами та автобусами тощо, що становить близько 50% усього 
трафіку міжнародних переказів в Україну на користь фізичних осіб. Наша мета – дати 
можливість українцям за кордоном швидко та безпечно переказувати гроші близьким та 
рідним, які отримають їх у відділеннях Нової пошти. Адже відділення є зараз навіть в 
невеликих містечках та селах. Наша розгалужена мережа дозволяє багатьом клієнтам 
отримувати перекази практично в себе біля дому, що може значно зекономити час», - 
коментує Андрій Кривошапко, СЕО Пост Фінанс. На першому етапі співробітництва Пост 
Фінанс та RIA будуть доступні виплати переказів в Україні в національній валюті. 
Найближчим часом планується впровадити можливість і відправки грошових переказів з 
України за кордон. Відзначимо, в зв’язку зі зростанням попиту на міжнародні перевезення 
Нова пошта Глобал збільшує кількість прямих авіасполучень з Китаєм та запускає два 
щотижневі рейси Київ-Пекін-Київ. «Наразі китайський напрямок є одним із найбільш 
перспективних у міжнародній торгівлі.  У травні ми доставили з китайських інтернет-
магазинів майже у 2,5 рази більше замовлень, ніж у квітні. Тому вирішили на постійній 
основі зафрахтувати ще один додатковий прямий рейс. Тепер двічі на тиждень ми 
доставляємо товари як для фізичних осіб, так і для компаній, які працюють на імпорт з 
Китаєм. Збільшення авіарейсів надасть нашим клієнтам гарантовані терміни доставки, 
адже не доведеться очікувати потрібне «вікно» для дозавантаження» – заявив СЕО Нова 
пошта Глобал Юрій Беневитський. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Нової пошти 
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Ростислав Кісіль, MEEST: Уроки  
коронакризи для бізнесу 

30.06.2020 

Президент корпорації Meest Ростислав Кісіль вважає, що основними 
викликами, пов’язаними з коронакризою, були різке збільшення об’ємів 
відправлень з інтернет-магазинів, а також впровадження нових умов праці 
та обслуговування клієнтів, покликаних забезпечити безпеку для них.  

 

Про головні виклики коронакризи. Meest – компанія, яка спеціалізується на наданні 
високотехнологічних сервісних послуг в сфері поштової логістики, торгівлі, а також 
грошових переказах. На момент початку пандемії ми були одні з небагатьох на 
українському ринку, хто мав досвід і відпрацьовані бізнес-процеси в сфері обслуговування 
онлайн-торгівлі, в тому числі мали налагоджені та перевірені ланцюжки доставки інтернет-
замовлень в Україну зі всього світу. В цьому плані карантин не відкрив для нас чогось 
нового. З іншого боку, ні ми, ні наші конкуренти, не могли спрогнозувати такого різкого і 
значного збільшення об’ємів інтернет-торгівлі. І саме це для нас стало головним викликом, 
на який ми зуміли дати адекватну відповідь. В період карантину значно зріс попит на наші 
проекти по доставці онлайн-покупок з Європи, Китаю та США (mymeest.com). Кількості 
посилок з електронної комерції, доставлених Meest, у квітні в порівнянні з березнем 
виросла на 45%. Також доставка відправлень до поштоматів Meest зросла близько на 40%, 
тобто наші клієнти визнали такий спосіб отримання посилок одним з найбільш безпечних. 
В цій ситуації, у зв’язку з ростом онлайн-торгівлі, та відповідно, об’ємами відправлень, ми 
активно збільшуємо кількість кур’єрів та працівників складу. Рекрутинг відбувається 
безперервно. Відбулась також певна реструктуризація кадрів, яка була пов’язана виключно 
з потребою у працівниках з кращими навиками, здатних бути ефективними та гнучкими у 
період всесвітньої кризи. Інший важливий виклик для мене особисто і для всіх членів нашої 
команди – це необхідність швидкого і адекватного забезпечення максимальної безпеки для 
співробітників і клієнтів. В реальності це означало розроблення нових процедур і 
вироблення рекомендацій щодо роботи в умовах пандемії для всіх наших підрозділів. Ми з 
цим справились успішно, отож жодний наш підрозділ не зупинявся ні на хвилину. 

 

Криза – шанс для розвитку і росту, важливо його не упустити. Гнучкість і 
готовність до змін – важлива риса успішного сучасного бізнесу. Тому, на мою думку, тут 
варто говорити не про оптимізацію, а про розвиток і модернізацію бізнес-процесів. У планах 
нашої компанії багато нових проектів та нововведень. Криза хіба що змусила нас 
переглянути в бік відтермінування впровадження деяких з них, адже ми розуміємо, що 
стрімкий ріст сегменту інтернет-торгівлі не компенсує втрати, які зазнала роздрібна 
торгівля у зв’язку з падінням споживчого попиту. З іншого боку, додатковий попит на наші 
послуги підштовхнув нас до пришвидшеного запуску проектів, які розроблялись на 
перспективу. Наприклад, це власна авіадоставка комерційних вантажів з Китаю: з Пекіну та 
Гуанчжоу. Для українців у США і Канаді ми створили портал giftsforukraine.com, на якому 
можна допомоги рідним під час карантину, замовивши продуктові та побутові набори з 
доставкою у будь-який куточок України. Також оновили мобільний додаток myMeest, 
оптимізувавши функцію організації доставки онлайн-покупок зі США. Зараз підключаємо 
до нього європейські країни. У Польщі розширили мережу доставки посилок до України 
(paczkadoukrainy.pl) до 20 000 пунктів , щоб українцям, які там працюють і живуть, було 
зручніше надіслати посилки рідним та близьким, які залишились в Україні. Також ми 
додали нові країни у наш онлайн-сервіс грошових переказів в Україну Perekaz24.eu і тепер з 
його допомогою можна надіслати гроші в Україну зі всіх країн Європейського Союзу та 
Ізраїлю. Всі ці проекти Meest продовжить розвивати після зняття карантинних обмежень, 
оскільки наша задача – покращувати сервіс та розширяти клієнтський досвід наших 
споживачів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Оператор lifecell обвиняет Американскую торговую палату в сдерживании 
развития конкурентной среды в Украине 

08.06.2020 

Lifecell обвиняет Американскую торговую палату (АСС) в Украине в 
пренебрежении собственными принципами и сдерживании развития 
конкурентной среды в Украине, сообщается в заявлении оператора.  

В lifecell подчеркнули, что 28 мая 2020 года президент АСС Андрей Гундер подписал 
письмо Министру юстиции Украины с просьбой отложить важное решение Национальной 
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и 
информатизации (НКРСИ) о снижении ставки интерконнекта (взаимосоединения между 
операторами). "Поскольку данное решение было результатом многочисленных публичных 
обсуждений между участниками телекоммуникационного рынка и государственным 
регулятором, письмо ACC является попыткой ввести в заблуждение и осуществить 
недопустимое давление на Министерство юстиции. Этот документ не отражает общую 
позицию других членов АСС и противоречит рыночным принципам. Более того, такой 
подход ACC выглядит как содействие интересам одного из крупнейших операторов, 
который пытается сдерживать развитие конкурентного рынка в Украине", - указали в 
lifecell. В заявлении оператора также отмечается, что призывая отсрочить снижение ставки 
взаимодействия между операторами, ACC фактически пытается сдержать развитие рынка 
телекоммуникаций, что полностью противоречит заявленным целям Палаты и интересам 
общества. "Мы решительно осуждаем такие действия Американской торговой палаты как 
пренебрежение позицией lifecell как члена АСС; отсутствие информирования lifecell как 
члена АСС о подобных действиях; поддержка одного участника рынка вопреки интересам 
всей отрасли и блокирование развития конкурентной среды на рынке", - заявили в lifecell. 
Все указанные пункты, по мнению оператора, противоречат фундаментальным принципам 
АСС и не имеют ничего общего с заявленной поддержкой принципов прозрачности и 
устойчивого развития бизнеса. Учитывая возможные негативные последствия решений 
Совета директоров Палаты для развития отрасли телекоммуникаций, lifecell требует от АСС 
остановить подобную практику и придерживаться принципов, установленных Палатой для 
своей деятельности. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 
 

 

Укртелеком продає вишки мобільного  
зв`язку 

15.06.2020 

ПАТ "Укртелеком", якому належить мобільний оператор "ТриМоб", 
розпродує свої вишки мобільного зв`язку. Про це повідомляється на сайті 
компанії, передає портал ukrinform.ua 

"ПАТ "Укртелеком" реалізує через електронну торгову систему незадіяні для 
власних потреб антенно-щоглові споруди. Такі АЩС можна використовувати для 
забезпечення покриття стільниковим зв'язком або для інших бездротових технологій", - 
йдеться в оголошенні. Усього реалізується понад три десятки вишок. В "Укртелекомі" 
уточнили, що список об'єктів постійно оновлюється. Логи про продаж розміщені на 
електронному майданчику "Полонекс", який є лідером з реалізації державного майна в 
Prozorro.Sale. Як повідомлялося, в грудні 2019 року стало відомо, що мобільний оператор 
"ТриМоб", який є дочірньою компанією "Укртелекому" відмовився від розвитку власної 
мобільної мережі і планує надавати послуги своїм абонентам, використовуючи мобільну 
мережу доступу партнера - компанії Lycamobile Україна. Виняток складе лише Київ, 
де"ТриМоб" залишить частотний ресурс в своєму користуванні. Як вважають в 
Укртелекомі, це відкриває оператору нові конкурентні можливості серед мобільних гравців 
телекомринку. Крім того, "ТриМоб" продовжить співпрацювати з Lycamobile Україна та 
реалізовувати проект з конвергентної послуги "Альтернативна телефонія" (FMC - 
відновлення фіксованої телефонії за допомогою мережі радіодоступу). "Укртелеком" 
оголосив про запуск першої в Україні 3G-мережі під брендом Utel в 2007 році. З 2012 року 
зв'язок третього покоління починає представляти окрема юрособа оператора під новим 
брендом - "ТриМоб". На сьогодні "ТриМоб" - це мобільний оператор, який має свій 
номерний ресурс (+38091) і надає послуги 3G інтернету за стандартом UMTS на частотах в 
діапазоні 2100 МГц. За повідомленнями в ЗМІ, в 2018 році директор з корпоративних 
комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов оцінював збитки Трімоб до 300 млн грн рік. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

В Kyivstar змінилось керівництво –  
варто чекати змін 

18.06.20200 

Нещодавно в найбільшого українського оператора мобільного зв’язку, 
компанії Kyivstar, змінилось керівництво, тому абонентів очікують зміни. 
Про це повідомляє портал itechua.com 

На даний момент незрозуміло, якими саме вони будуть, але очікується, що компанія 
може переглянути свою політику в деяких частинах, особливо цінову.  Тепер пост голови 
наглядової ради Kyivstar займає Серджіо Херреро Ногуера, який також обіймає пост спів-
головного директора VEON, причому досить давно. Він відповідальний за розвиток VEON на 
ринку України, Пакистану, Алжиру та Бангладешу. Іншим спів-головним директором VEON 
є Каан Терзіоглу, який раніше обіймав керівні посади Turkcell (турецького оператора, якому 
належить контрольний пакет акцій Lifecell, другого за величиною оператора в Україні), 
займається розвитком VEON у багатьох країнах пост-радянського простору: Грузії, 
Казахстані, Киргизстані, Узбекистані та РФ.  Насправді таке рішення про призначення 
Херреро цілком логічне. Тут варто зазначити, що сама компанія Kyivstar є власністю 
російського мільярдера Олександра Комарова, який також володіє оператором “Beeline” в 
Казахстані. Не важко здогадатись, як саме мало виглядати управління двома операторами, 
якщо в них різні СЕО, але тепер все стало на свої місця. Різких змін, скоріш за все, одразу 
чекати не варто, оскільки це обрання – скоріше формальність і констатація факту, ніж 
сигнал того, що найближчим часом будуть дуже суттєві зміни в політиці компанії. Тим не 
менше, в Kyivstar таки можуть переглянути певну політику, в тому числі й цінову, яка 
найбільше цікавить споживачів послуг оператора.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами itechua.com 

 

Компанія "Датагруп" побудувала канали зв'язку  
для мережі "Фокстрот" 

22.06.2020 

Компанія "Датагруп" побудувала канали зв'язку для мережі магазинів 
"Фокстрот", забезпечивши єдиний рівень SLA, протягом 5 місяців. Про це 
повідомляє портал business.ua 

Завдяки широкому волоконно-оптичному покриттю вдалося забезпечити 
підключення максимальної кількості точок у мережі «Датагруп», надавши при цьому 
послуги максимальної якості. Результат – забезпечення магазинів і офісів послугами 
інтернет-зв'язку в усіх точках мережі за допомогою волоконно-оптичних каналів (з 
основним каналом 2 Гбіт/с у Києві), мінімізація ризиків падіння каналів, зменшення 
простою, поліпшення якості та стабільності роботи внутрішніх інформаційних систем. 
"Магазини мережі Фокстрот розташовані приблизно в 100 містах України, тобто не тільки в 
усіх обласних, але й у районних центрах. Таким чином, отримати послуги з надання доступу 
в інтернет під ключ від однієї компанії – це питання не тільки зручності з точки зору 
управління, але також надійності та економії. Ми дійсно пишаємося, що є компанією № 1 в 
Україні, яка може реалізовувати проєкти подібного рівня і складності", – розповідає Ірина 
Близнюк, директор департаменту корпоративних продажів компанії "Датагруп". Олександр 
Товстенко, керівник відділу телекомунікацій департаменту ІТ ГК Фокстрот, назвав 
важливим фактором під час вибору телеком-партнера наявність власних бригад інженерів, 
які оперативно реагують і усувають аварії, заздалегідь повідомляють про простої або 
модернізацію мережі. "У результаті побудовано єдину мережу каналів передачі даних за 
технологією MPLS, оптимізовано операційні витрати на обслуговування мережевої 
інфраструктури, зменшено ризики простоїв і падінь послуг, що загалом поліпшило 
взаємодію між центральними та регіональними офісами, підвищило ефективність бізнес-
процесів компанії", – зазначає Товстенко. «Датагруп» – всеукраїнський оператор зв'язку для 
бізнесу та дому, лідер у сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіка та 
супутникового зв'язку. Також компанія посідає лідируючі позиції на ринку телекомунікацій 
для великого бізнесу – 93% українських банків є клієнтами «Датагруп». Компанія 
забезпечує підключення до інтернету, надає послуги телефонії, телебачення та 
відеоспостереження, а також хмарні сервіси  та комплекс послуг з кібербезпеки DataProtect. 
Менеджмент інформаційної безпеки компанії відповідає найвищим міжнародним 
стандартам, що підтверджено сертифікатом ISO 27001:2013. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 
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ЧБТР схвалив фінансування чотирьох проектів  
українських компаній 

22.06.2020 

Рада директорів ЧБТР схвалив фінансування чотирьох проектів 
українських компаній. Про це повідомляється на веб-сайті Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. 

Згідно з повідомленням, затверджено надання підтримки проектам Укргазбанка, 
Галнафтогазу, Метінвесту, а також проект будівництва школи в Києві. Мінекономіки не 
повідомляє суму та умови фінансування цих проектів. Разом з тим, за даними 
Мінекономіки, з початку діяльності Банку в Україні реалізується 47 проектів на загальну 
суму в EUR 738,9 млн. ЧБТР – міжнародна організація, яка об'єднує 11 держав Організації 
Чорноморського економічного співробітництва.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
 

Світовий банк призначив нового 
 відповідального за Україну 

30.06.2020 

Аруп Банерджі став новим директором Світового банку у справах 
Білорусі, Молдови та України. Про це повідомили у пресслужбі Світового 
банку, передає служба новин порталу unn.com.ua 

"Світовий банк радий повідомити про призначення пана Арупа Банерджі 
директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України", - йдеться у 
повідомленні. На цій посаді пан Банерджі, як вказано, керуватиме співпрацею Банку з 
урядами та партнерами у трьох країнах. Він очолює узгодження та впровадження 
кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначає майбутні напрямки програм. 
Аруп Банерджі співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та 
Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), щоб зміцнити результати 
Групи Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні. До призначення на цю посаду пан 
Банерджі, громадянин Індії, був регіональним директором Світового банку по країнах 
Європейського Союзу, де здійснював загальне керівництво операційною, стратегічною та 
інформаційною роботою Банку в країнах-членах ЄС. З липня 2016 року і до лютого 2020-го 
директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України була пані Сату 
Кахконен. У лютому 2020-го року її призначено директором Світового банку у справах 
Індонезії та Східного Тимору. Відзначимо, Рада виконавчих директорів Світового банку 26 
червня ухвалила рішення про надання Україні 350 мільйонів доларів США в рамках Першої 
позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення (ППР) на підтримку реформ, 
які є критично важливими для економічного відновлення. Ця позика також допоможе 
пом’якшити наслідки пандемії COVID-19, йдеться у повідомленні банку. Основні реформи, 
які підтримуються в рамках ППР, включають зміцнення земельного та кредитного ринків 
шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель та врегулювання 
проблемних кредитів у державних банках; підтримку де-монополізації та антикорупційних 
інституцій, а також реструктуризацію газового сектору; посилення системи соціального 
захисту для підтримки людей похилого віку, які є особливо вразливими до COVID-19. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Monobank разрывает сотрудничество с  
"ТАСкомбанком" 

27.05.2020 

Сооснователь monobank Олег Гороховский рассказал, что банк 
отказывается от сотрудничества с "ТАСкомбанком" Сергея Тигипко, при 
этом "Универсал Банк" останется партнером учреждения. 

"Мы приняли решение с 1 июня отказаться от сотрудничества с этим партнером. У 
нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше 
работать не будем", - сказал сооснователь monobank Олег Гороховский, сообщает 
БизнесЦензор со ссылкой на Минфин. АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" 
бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. 
в 2016 г. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые 
компании, ряд других организаций. На базе "Универсал Банка" также работает проект 
monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка". 
 

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

Читайте также: Интервью Олега 
Гороховского порталу «Минфину» >>> 

 
Сергей Тронь подтвердил намерение купить банк,  

речь может идти о "Сбербанке" 
09.06.2020 

Как сообщалось ранее, РФ незаконно сменила владельца украинской 
дочки "Сбербанка". По данным НБУ, новый владелец не согласовал с 
регулятором приобретение существенного участия в банке.  

Смена собственника существенного участия дочернего банка "Сбербанка России" в 
Украине — АО "Сбербанк" произошла без согласования с украинским регулятором вопреки 
требованиям закона. По данным НБУ, 23 апреля 2020 г. Нацбанку Украины стало известно о 
продаже ЦБ РФ 50%+1 акция "Сбербанка России" Минфинансов РФ. Соответственно, в 
акционерном обществе "Сбербанк" изменился конечный владелец. В нарушение 
требований законодательства новый конечный владелец не сообщил НБУ за 3 месяца до 
вступления существенного участия в "Сбербанке" о намерении такого приобретения; не 
согласовал с Нацбанком приобретение существенного участия в банке и не подал в 
Нацбанк копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности 
на акции. Эксперты рынка утверждают, что такие шаги могут говорить о шагах по 
подготовке продажи дочки "Сбербанка" в Украине. Среди потенциальных покупателей 
звучит имя Сергея Тронь, который ранее планировал осуществить покупку 
«Проминвестбанка». В ответ на запрос УНИАН, Сергей Тронь подтвердил намерение в 
ближайшем будущем приобрести банк в Украине, однако отказался называть название 
банка. В свою очередь национальный Банк пообещал дать оценку данным действиям по 
смене собственника, конечные мотивы которых до сих пор непонятны: «Национальный 
банк даст правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в 
определенном законом порядке и сроки», - говорится в сообщении регулятора. 
 

Читать полностью >>> 
По материалам unian.net 

Читайте также: СМИ назвали потенциальных 
покупателей Проминвестбанка >>> 
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Укрсиббанк розраховує на реванш після поразки  
в судовому спорі з ДПС на 1,7 млрд грн 

08.06.2020 

Другий апеляційний адмінсуд розглядає апеляційну скаргу 
Укрсиббанку на рішення Харківського окружного адмінсуду від 20.12.2019 в 
справі №820/9119/15. Про це пише finbalance.com.ua 

Мова йде про рішення яким банку було відмовлено в задоволенні позову до Офісу 
великих платників податків ДПС про скасування податкового повідомлення-рішення, яким 
було зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування на прибуток у розмірі 1,7 
млрд грн. Згідно з судовими матеріалами, спір між Укрсиббанком і ДФС виник після 
проведеної податківцями перевірки в 2015 році щодо результатів роботи банку в 2013-
2014 рр. За даними фіскалів, тоді було виявлено заниження банком доходів у податковому 
обліку від торгівлі та переоцінки іноземної валюти (у т.ч. по переоцінці страхових резервів 
під кредити), заниження доходів при відступленні прав вимоги, завищення суми від`ємного 
значення об`єкту оподаткування тощо. Як зазначалося, загальна сума відступленої в 2013-
2014 рр. заборгованості, що обліковувалась на позабалансових рахунках, - 874,9 млн грн. 
Суми використаних страхових резервів, включених до складу витрат, за рахунок яких така 
заборгованість була списана на позабалансові рахунки, - 654,9 млн грн. Сума компенсації, 
отримана банком за відступленими кредитами, - 188 млн грн. 

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

 
Чистая прибыль Международного инвестиционного  

банка в I кв. сократилась в 8,6 раза 
12.06.2020 

АО "Международный инвестиционный банк" по итогам января-марта 
2020 г. задекларировал 1,85 млн грн чистой прибыли, что в 8,6 раза меньше, 
чем за аналогичный период 2019 года (15,85 млн грн). 

Согласно отчетности на сайте финучреждения, чистая прибыль банка за март-2020 
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 МИБа 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 МИБа 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 центробанка, по размеру общих активов на 1 января 2020 года МИБ занимал 30-
е место среди 75 действовавших банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 
Назначен новый зам предправления  

ТАСкомбанка 
15.06.2020 

Наблюдательный совет ТАСкомбанка (Киев) решением от 12 июня 
назначил заместителем председателя правления финучреждения Алексея 
Салоеду на три года, сообщает fixygen.ua 

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ранее Салоеда работал советником 
аппарата предправления ТАСкомбанка, а также начальником юридического отдела ООО 
"Орион-Скт" и начальником обеспечения банковской деятельности юрдепартамента 
ТАСкомбанка. По данным НБУ, на 1 января 2020 года основным владельцем ТАСкомбанка 
является Тигипко (99,93066% акций). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 
года, ТАСкомбанк по размеру общих активов занимал 17-е место (20,631 млрд грн) среди 75 
действующих банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Зять Тимошенко вышел из акционеров  

Укрстройинвестбанка 
15.06.2020 

Укрстройинвестбанк сообщил о смене акционеров. Доля Артура 
Чечеткина в уставном капитале банка уменьшилась с 46,313107% акций 
до нуля. Об этом пишет finclub.net 

В то же время доля мажоритарного собственника Светланы Демьяненко выросла с 
53,686892% до 74,932314%. Эта сделка состоялась еще 3 июня, сообщает банк в системе 
НКЦБФР. Артур Чечеткин - муж Евгении Тимошенко, дочери украинского политика Юлии 
Тимошенко. Артур Чечеткин и Светлана Демьяненко появились в банке одновременно: в 
2016 году они выкупили банк у Нвера Мхитаряна (53,6896% акций) и швейцарской 
компании Aspra Finanz Holding AG (46,3104%). В ноябре 2016 года НБУ признал банковскую 
группу в состав которой, кроме банка вошли финансовые компании «Финансовый мир» и 
«Конверсия» и, с мая 2017 - «Первая инкассаторская компания», единственным владельцем 
которых является Светлана Демьяненко. 

Читать полностью >>> 
По материалам finclub.net 

 
Альфа-Банк взял кредит рефинансирования  

на 1,4 миллиарда 
15.06.2020 

Национальный банк Украины предоставил Альфа-Банку 1,36 млрд грн 
рефинансирования под 6% на срок более 30 дней на одном из тендеров 12 
июня, сообщает biz.censor.net.ua 

Кроме того, в ходе аукционов "Дойче Банк ДБУ" привлек 300 млн грн, "Аккордбанк" – 
225 млн грн, "МТБ Банк" и "ТАСкомбанк" – по 200 млн грн, банк "Сич" – 100 млн грн также 
под 6% на срок более 30 дней. На аналогичных условиях "Кристаллбанк" привлек 91,3 млн 
грн, "Кредобанк" – 50 млн грн, банк "Грант " – 45 млн грн, банк "Украинский капитал" – 36,4 
млн грн, "МетаБанк" – 31,4 млн грн, банк "Авангард" – 20 млн грн, "Коммерческий 
индустриальный банк" (КИБ) – 9,8 млн грн. Как сообщалось, 12 июня НБУ провел два 
тендера по рефинансированию банков – на первом предоставил 10-ти банкам 2,2 млрд грн 
рефинансирования на срок от года до пяти лет, на втором – трем банкам 445 млн грн на 
срок до 90 дней. Ранее регулятор установил процентную ставку по рефинансированию на 
уровне учетной ставки (6%). Центробанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-
дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, то есть 
следующий тендер состоится 19 июня. Вместе с тем регулятор отмечал, что тендеры по 
рефинансированию на срок от года до пяти лет проводятся каждую вторую пятницу месяца 
также с 30 апреля по 30 июня, соответственно, второй аукцион 12 июня был последним. 
Как писал БизнесЦензор, чистая прибыль "Альфа-Банка" по итогам 2019 года составила 
1,93 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за 2018 год (1,31 млрд грн). 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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EFSE надав Агропросперіс Банку  
кредит на EUR5 млн 

16.06.2020 

Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) надав 
Агропросперіс Банку кредит на суму €5 млн у гривневому еквіваленті для 
фінансування сільськогосподарських підприємств.  

Згідно з повідомленням кредитно-фінансової установи, це вже другий кредит банку 
від EFSE: в рамках партнерства видано кредитів малим та середнім фермерам на суму 
еквівалентну EUR10,8 млн. Агропросперіс Банк належить інвестиційному фонду NAP II під 
управлінням NCH Capital Inc. (США). EFSE – інвестиційний фонд, заснований німецьким KfW. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 

Верховний суд України визнав незаконним виведення  
Нацбанком з ринку банку Бахматюка 

18.06.2020 

ВСУ визнав незаконним рішення правління НБУ, спрямовані на 
виведення з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка. Про це 
повідомила пресслужба холдингу Бахматюка "Укрлендфармінг". 

Згідно з документом, ВСУ відхилив касаційні скарги НБУ та Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на рішення судів першої та другої інстанцій. Основним аргументом 
НБУ про визнання банку Бахматюка неплатоспроможним було невиконання банком 
зобов'язань за кредитами рефінансування НБУ в розмірі 1 млрд 977,8 млн грн, або 13,1% 
всіх зобов'язань банку, в заставі якого були облігації внутрішньої державної позики. У 2017 
році суди визнали незаконним списання ОВДП, а в 2018 році НБУ компенсував 618,450 млн 
гривень. За словами Бахматюка, на момент виведення з ринку вартість активів банку 
становила 15,3 млрд грн, а депозитний портфель "коштував" 3,5 млрд грн. У лютому 2015 
року Нацбанк визнав банк "Фінансова ініціатива" проблемним, а в червні того ж року - 
неплатоспроможним. Тим часом Вищий антикорупційний суд розглядає справу і 
розкраданні рефинанса НБУ з іншого банку Олега Бахматюка. За даними слідства, Олег 
Бахматюк у жовтні 2014 року отримав 1,2 млрд гривень стабкредиту від Національного 
банку України для VAB-банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення. … 

Читати повністю (документ) >>> 
За матеріалами dt.ua 

 

Креді Агріколь Банк звільнив голову  
наглядової ради 

19.06.2020 

Наглядова рада АТ «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole Bank) 
достроково припинила повноваження голови наглядової ради Ріба 
Станісласа Жерара Марі Жоржа. Про це повідомив банк. 

Таке рішення наглядова рада ухвалила 19 червня. Причиною стала заява про 
звільнення за власним бажанням від 5 червня. Зазначається, що Ріб Станіслас Жерар Марі 
Жорж перебував на посаді з 3 грудня 2018 року по 19 червня 2020 року. Головою 
наглядової ради банку поки нікого не призначено. Нагадаємо, наглядова рада Креді 
Агріколь Банку звільнила голову правління банку Пьотровскі Жан-Поля Марселя Дезіре з 1 
квітня 2020 року. Жан-Поль Марсель Дезіре Пьотровскі займав на цей пост з 3 березня 2015 
року до 31 березня 2020 року. Головою правління банку з 1 квітня обрано Де Корду Карлоса 
Станісласа Марі Фернанда строком на 5 років, кандидатуру якого погодив НБУ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finclub.net 

 

В акционерах Айбокс Банка произошли  
изменения 

21.06.2020 

Акционеры Айбокс Банка (Киев) Александр Захарчук (1,111633%) и 
Ирина Шпилева (5,122518) вышли из состава набсовета банка, продав свою 
долю в уставном капитале финучреждения Николаю Семоненко. 

Как сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР, 9 июня акционер 
Айбокс Банка Владимир Дробот уменьшил свою долю в уставном капитале банка с 
54,9918% до 50,148971%, продав 3,5399% акционеру Александру Смалию и 1,3029% – 
Семоненко. Таким образом, в период с 9 по 12 июня Смалий увеличил свой пакет акций 
Айбокс Банка с 4,7039% до 8,243898%, а Семоненко вошел в состав акционеров и владеет 
7,537095% акциями банка. Как сообщалось, на общем собрании 24 апреля акционеры 
Айбокс Банка продлили на трехлетний период полномочия главы набсовета Захарчука. По 
состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами банка также являлись Алексей 
Путятин (9,970795%), Игорь Хмелев (9,897932%) и Евгений Березовский (6,122%). АО 
"Айбокс Банк" (ранее – Агрокомбанк) основан в 1993 году. Согласно данным Нацбанка 
Украины, по состоянию на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Айбокс Банк занимал 
58-е место (1,086 млрд грн) среди 75 действовавших. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

"Приватбанк" перечислил в госбюджет  
24,5 млрд дивидендов 

24.06.2020 

Государственный "Приватбанк" в полном объеме перечислил в 
госбюджет дивиденды по итогам 2019 года в сумме 24,5 млрд грн. Об этом 
сообщил председатель правления "Приватбанка" Петр Крумханзл. 

"Высокий уровень ликвидности позволяет нам направить средства в бюджет одним 
платежом, это существенная поддержка для бюджета в сложный период глобальной 
пандемии коронавируса и связанным с ней замедлением экономики", – отметил глава 
банка. Как сообщалось, "Приватбанк" планировал направить 75% или 24,46 млрд грн 
прибыли за прошлый год в государственный бюджет. Согласно годовому отчету банка, его 
чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,8 млрд грн. По итогам 2018 года 
"Приватбанк" направил на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой 
прибыли). Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и 
бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого 
крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд 
грн. Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих 
активов (552,06 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране. 

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

 

Колишній власник банку Київська Русь отримав  
політичний притулок у Білорусі 

25.06.2020 

Колишній власник банку Київська Русь Віктор Братко отримав 
політичний притулок у Білорусі. Про це повідомляється на сайті 
білоруської редакції Радіо Свобода, передає mind.ua 

«Білорусь надала статусу біженця ексбанкіру, посилаючись на те, що в Україні його 
переслідують з політичних причин, і відмовилася його екстрадувати. Пізніше з цієї причини 
Інтерпол виключив Віктора Братко з міжнародного розшуку», – зазначається у 
повідомленні. Згідно з повідомленням, українські правоохоронні органи підозрюють 
ексбанкіра у виведенні понад $44 млн з банківських рахунків у 2015 році. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

Dragon Capital і Світек не стануть власниками "Ідея Банку":  
угода з поляками розірвана 

25.06.2020 

Угода з купівлі Dragon Capital разом з приватним інвестором 100% 
акцій українського Ідея Банку у польського Getin Holding S.A. розірвана, 
йдеться в повідомленні на Варшавській фондовій біржі. 

До дати публікації відповідного звіту правління Getin Holding SA не отримувало 
жодної інформації про схвалення угоди Національним банком України (НБУ), що було 
однією з умов передачі прав власності на акції в Ідея Банку. В результаті розірвання угоди 
про умовну продажу Ідея Банку були автоматично припинено умовний договір купівлі-
продажу 100% акцій ТОВ "Нью Фінанс Сервіс" (НФС, Київ) і угоду про розподіл прибутку. Як 
повідомлялося, Getin Holding 20 грудня 2019 року уклав угоду за умови виконання низки 
вимог про продаж 100% акцій Ідея Банку і 100% НФС групі в складі Dragon Capital 
Investments Limited (Кіпр), Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерсі) і фізичній особі. 
Ціна покупки була визначена в EUR, еквівалентна 1,368 млрд грн, або PLN224,76 млн мінус 
сума дивідендів до закриття угоди і ціна 100% участі в НФС (близько 5 млн грн). 
Обумовлювалося, що ціна може бути зменшена в результаті переговорів сторін після того, 
як незалежний аудитор підготує звіт. Операція дістала схвалення в Антимонопольному 
комітеті України та перебувала на узгодженні в Нацбанку. У лютому 2020 року стало 
відомо, що громадянин Чехії Іван Світек, який очолював український Альфа-Банк з лютого 
2017 р. по жовтень 2019 р., має намір придбати 12,0719% акцій Ідея Банку в рамках угоди з 
продажу контрольного пакету банку польським Getin Holding української інвесткомпанії 
Dragon Capital чеха Томаша Фіали. Раніше неофіційно повідомлялося, що Світек може 
очолити Ідея Банк після завершення покупки його Dragon Capital. Ідея Банк (раніше - Плюс 
Банк) заснований в 1989 році. За даними НБУ, на 1 січня 2020 року за розміром загальних 
активів (7,879 млрд грн) Ідея Банк займав 24-е місце серед 75 діючих в Україні банків 

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

 
Акционер Альфа-Банка увеличил долю участия  

в банке - заявление финучреждения 
25.06.2020 

Акционер украинского Альфа-Банка компания ABH Ukraine Limited 
(Кипр) увеличила долю участия в капитале банка с 38,2019% (по состоянию 
на 1 января) до 42,4% путем выкупа доли MSP Stiftung (Лихтенштейн). 

"Увеличение доли компании ABH Ukraine Limited в капитале Альфа-Банка Украина 
связано со стратегией? материнского холдинга ABH Holdings по укрупнению своих долей? в 
приоритетных активах… Эта стратегия согласована с MSP Stiftung как с миноритарным 
акционером банка", - пояснила председатель правления Альфа-Банка Виктория Михайле. 
Банк отметил, что, в результате сделки Михаил Фридман увеличил свое опосредованное 
участие в уставном капитале Альфа-Банка до 32,8632% (с 31,483767% — на 1 января-2020), 
Герман Хан — до 20,9659% (с 20,085856%), Алексеий Кузьмичев – до 16,3239% 
(15,638704%) и Петр Авен – до 12,4018% (с 11,881235%). Как сообщалось, международный? 
фонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров Альфа-Банка в ноябре 2017 года, выкупив 
долю участия в банке в размере 9,9%. На 1 мая 2020 года по размеру общих активов (93,486 
млрд грн) Альфа-Банк занимал 6 место среди 75 действовавших в стране банков. АВНН 
имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, 
Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании. 

Читать полностью >>> 
По материалам apostrophe.ua 

 
Банк "Пивденный" хочет своп с НБУ  

на 12 млрд грн. 
26.06.2020 

Банк "Пивденный" решил заключить процентный своп с 
Национальным банком на 12 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении 
банка, передает служба новостей портала stockworld.com.ua 

Наблюдательным советом банка принято решение (протокол наблюдательного 
совета №28 от 25.06.2020) о заключении с Национальным банком генерального договора о 
проведении операций своп процентной ставки на максимальную условную сумму 12 млрд 
гривен. За принятие решения проголосовали все 6 членов наблюдательного совета. 
Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 12 млрд 
гривен. Стоимость активов банка по данным последней годовой финансовой отчетности 
составляет 26,682 млрд грн. Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося 
предметом сделки, к стоимости активов эмитента по данным последней годовой 
финансовой отчетности - 44,9735%. 

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

 
Венедиктова закрыла дело о кредите "VAB Банку"  

на 1,2 миллиарда, НАБУ – против 
26.06.2020 

Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение 
Печерского районного суда Киева от 5 июня этого года и отменил 
постановление экс-первого заместителя генпрокурора Виталия Касько. 

Речь идет о постановлении от 18 сентября 2019 года о возобновлении уголовного 
производства по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 г. "VAB Банку" стабилизационного 
кредита 1,2 млрд грн. "25 июня Офис Генерального прокурора выполнил решение суда, так 
как решения, постановления и определения суда подлежат исполнению всеми субъектами 
на всей территории Украины", – отметила генпрокурор Ирина Венедиктова. В свою очередь 
в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое расследовало 
дело, заявили, что оснований закрывать дело не было. "Национальное бюро обеспокоено 
решением Офиса Генерального прокурора, которое может привести к закрытию дела по 
факту завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком 
ПАО "ВиЭйБи Банк". Объясняя свой шаг, Генпрокурор ссылается на постановление 
Печерского районного суда Киева, которым обязано совершить соответствующие действия, 
не оставив якобы возможности для обжалования. На самом деле, это не так", – заявили в 
НАБУ. Бюро отмечает, что решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную 
силу, поскольку НАБУ и САП 15 июня подали на него апелляционную жалобу. Заседания в 
апелляционном производстве были назначены на 17 и 19 июня, однако из-за того, что 
Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание перенесли 
на 20 июля. "Во-вторых, случались единичные случаи, когда суды выносили решения по 
делам НАБУ, выходя за пределы своей компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в 
уголовный процесс. И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, 
мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли", – подчеркивают 
в НАБУ. Бюро также настаивает, что следствие имеет убедительные доказательства 
причастности подозреваемых, среди которых – бывший бенефициар "ВиЭйБи Банка" и еще 
9 человек к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка. "Когда 
расследование вышло на завершающую стадию, его заставляют прекратить. Это будет 
означать, что 10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать 
наказания, а ущерб, нанесенный государству (а это 1 млрд 200 млн грн) – никогда не будет 
возмещен", – сказано в сообщении. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Ломбарди приняли в заставу майна  
на 19,9 млрд грн 

08.06.2020 

У минулому році кількість зареєстрованих ломбардів скоротилася на 
56 – до 359. Їх активи знизилися на 1,1% до 3,72 млрд грн. Власний капітал 
зріс на 13,3% до 1,87 млрд грн. Про це свідчать дані Нацкомфінпослуг. 

Сума кредитів під заставу, виданих торік ломбардами, склала 16,4 млрд грн (стільки 
ж було в 2017 році), а вартість майна, прийнятого в заставу – 19,9 млрд грн (у 2017 році – 
44,5 млрд грн). Сума погашених кредитів – 16,1 млрд грн (з них за рахунок заставного 
майна – 1,7 млрд грн). Сума нарахованих процентів – 2,9 млрд грн. Кількість наданих 
кредитів – 11,8 млн. Середній розмір позики – 1 400 грн. Середньозважена річна процентна 
ставка – 213% річних (за 2017 рік – 189,3%). Найбільшу частку становили кредити, надані 
під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (75,6%). Відзначимо, 
Національний банк розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності 
клієнтів за кредитними договорами з ломбардами в межах вартості заставленого майна. 
Відповідні зміни передбачаються Білою книгою Центробанку щодо ключових цілей нового 
регулювання ринку ломбардів. «Це означає, що у випадку неспроможності позичальника 
сплатити борг з врахуванням відсотків за користування позикою його повна 
заборгованість перед ломбардом буде погашена за рахунок застави, і жодних додаткових 
вимог до позичальника у ломбарда бути не може», – сказано в повідомленні НБУ. Окрім 
того, розглядається можливість запровадити обов'язкове надання клієнту ломбардного 
квитка чи встановити додаткові вимоги до договору з позичальником, де умови будуть 
викладені в стислій та доступній для прочитання формі. Також у НБУ планують надати 
ломбардам можливість здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без 
відкриття рахунків. Крім того, ломбарди матимуть право надавати інші супровідні послуги 
чи здійснювати іншу господарську діяльність, яка необхідна їм для надання фінансових 
послуг. При цьому, залишиться вимога щодо кредитування лише під заставу майна. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

Читайте також: Біла книга "Майбутнє 
регулювання діяльності ломбардів" >>> 

. 
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Торговая сеть HOP HEY начала освоение  
Житомирской области 

20.05.2020 

Крупнейшая украинская сеть по продаже пива HOP HEY (которая в 
2009-2018 гг. развивалась под брендом «МОРЕ ПИВА») 18 мая открыла 
первый магазин в Житомире.  

Новый магазин работает в формате маркет с частичным самообслуживанием. 
Ассортимент HOP HEY включает 20 кранов с пивом и другими напитками на разлив; 
бутылочное украинское и импортное пиво; вина и безалкогольные напитки; более 200 
видов закусок, а также сопутствующие SKU, сувениры и товары для отдыха. До середины 
июня запланировано открытие еще двух магазинов HOP HEY в Житомире. Учитывая 
текущую ситуацию, компания скорректировала планы развития и в ближайшее время 
запустит в работу только те объекты, которые полностью или почти полностью были 
подготовлены еще до объявления карантина. Также до завершения карантинного периода 
сеть отказалась от традиционных праздничных открытий, чтобы не создавать больших 
скоплений людей. Обслуживание клиентов во всех магазинах «МОРЕ ПИВА» и HOP HEY 
ведется со строгим соблюдением требований правительства, предъявляемых к ритейлерам 
для предотвращения распространения COVID-19. 

Читать полностью >>> 
По материалам malls.ua 

На Волині відкрився  
ще один SPAR 

10.06.2020 

На початку червня відбулось відкриття нового магазину SPAR у смт. 
Ратне, Волинської обл., за адресою вул. Центральна,2-А. Працює новий SPAR 
на умовах франчайзингу.  

Торгова площа закладу становить 266 м. кВ. Для зручності покупців встановлено три 
каси та присутній м’ясний відділ, кулінарія та відділ власної випічки. Незмінно, у наших 
магазинах є відділ Food to Go, де представлений широкий асортимент страв та напоїв для 
перекусу: хот-доги, паніні та великий вибір випічки. А також, ароматна свіжозмелена кава, 
яку можна випити на місці чи взяти з собою. Сьогодні SPAR – одна з найбільших у світі 
мереж супермаркетів та гіпермаркетів, що складається з понад 13 300 магазинів, які діють у 
48 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. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами SPAR 

 

Мережа КОЛО вперше відкриє магазин  
в бізнес-центрі класу «А» 

19.06.2020 

Продуктовий рітейлер КОЛО підписав договір оренди приміщення 
для відкриття магазину в столичному бізнес-центрі Парус. Про це 
повідомляє служба новин порталу rau.ua 

Як повідомила консалтингова компанія Retail & Development Advisor, яка виступила 
брокером при підписанні договору оренди, відкриття торгової точки заплановано вже на 
початок серпня. За інформацією компанії, загальна площа нового столичного магазину 
КОЛО на вулиці Мечникова, 2 А, складе 54,2 кв. м, торгова – 51,4 кв. м. Для обслуговування 
покупців в новому КОЛО встановлять дві каси. «Відкриття КОЛО в столичному БЦ Парус – 
знакова подія для однієї з найбільш динамічних українських торгових мереж. Цей магазин 
рітейлера стане першим об’єктом, розташованим на території бізнес-центру класу «А». Ми 
впевнені, що формат КОЛО повністю відповідає аудиторії БЦ Парус і зможе задовольнити 
існуючий в БЦ попит на FMCG-товари і сегмент food to go. У свою чергу, вдала і зручна 
локація на першому поверсі, в лобі бізнес-центру, зможе забезпечити рітейлера високим 
рівнем трафіку і максимізувати його продажі з квадратного метра», – прокоментувала 
угоду директор Retail & Development Advisor Таїсія Литовченко. «Залучення продуктового 
маркету КОЛО в бізнес-центр Парус дозволить істотно підвищити рівень комфорту наших 
орендарів. У сучасному світі найважливішим ресурсом стає час, а споживач все більше цінує 
близькість і доступність товарів або послуг. Тому можливість придбання їжі та інших 
продуктів першої необхідності безпосередньо в бізнес-центрі стане важливим елементом 
покращення сервісної складової БЦ», – додала керівник департаменту оренди Парус … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
 

 
 

Сеть «Молоко від фермера» начала  
развивать новый формат 

16.06.2020 

Новый формат предполагает увеличение зоны кафе с 30% до 70% 
занимаемой площади. Соответственно, сокращение зоны торговой части, где 
продаются молочные и мясные изделия.  

Первая торговая точка такого формата открылась на прошлой неделе на Подоле в 
Киеве. В компании рассчитывают, что оборот таких магазинов будет на 50% выше, чем в 
стандартных. В планах «Молоко від фермера» – открыть в 2021 году 100 магазинов (по 8 
торговых точек в месяц, – ред.) в семи регионах, в том числе  – Харьковской, 
Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областях. Сумма инвестиций в 
открытие – 50 млн грн. В компании отмечают, что часть торговых точек будет открываться 
по франчайзингу (паушальный взнос EUR 75 000). Сейчас сеть объединяет 70 магазинов 
(разных площадей от 40 кв.м. до 120 кв.м.), которые расположены в основном в Киеве. 
Часть из них работает по франчайзингу. Зона кафе есть не во всех магазинах. 

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

 
У новому торговому центрі Броварів  

відкриють новий VARUS 
17.06.2020 

Дніпропетровський рітейлер «Омега», що розвиває мережу 
супермаркетів VARUS, продовжує набирати обертів в сегменті продуктового 
роздробу України. Про це повідомляє allretail.ua 

Найближчим часом рітейлер відкриє новий об'єкт в Київській області. На цей раз 
локацією для мережі VARUS став ТЦ MARK MALL в Броварах, розташований за адресою: 
вулиця Київська, 239. Про це All Retail повідомили в прес-службі торгового центру. Точна 
дата відкриття нового VARUS поки невідома: очікується, що ця подія припаде на осінній 
період поточного року (найближчим часом рітейлер приступить до ремонту приміщення). 
Нагадаємо, що торговий центр MARK MALL відкрився в Броварах 22 листопада 2019 року. 
Серед ключових орендарів нового об'єкту на розі вулиць Чорновола та Київської — 
McDonald's, Rozetka, EVA, Будинок Іграшок та інші компанії. Нагадаємо, що з недавніх пір 
компанія «Омега» розвиває в Києві новий концепт магазинів VARUS To Go. Новий об'єкт у 
Броварах буде 96-им магазином мережі VARUS в Україні. В цілому, за період з січня по 
травень 2020 року мережа VARUS відкрила вже 12 нових об'єктів — у Києві, а також у 
Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях, при цьому левова частина відкриттів 
припала на колишні фрешмаркети мережі «Брусничка». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua 

 
У Гостомелі відкрили новий  

торгівельний центр 
18.06.2020 

У Гостомелі (Київська обл.) відкрили новий супермаркет - "City 
market". Це комплекс нового сучасного формату, який пропонує мережа 
магазинів «Пчелка». Про це пише bucha.com.ua 

Комплекс відчинив у самому "серці" регіону, оскільки розташований на перехресті 
трьох населених пунктів - Гостомеля, Бучі та Ірпеня, по вулиці Чкалова, 2. Площа маркету -
2216 кв², має 120 місць для парковки та станцію зарядки для електрокарів. Торговельна 
лінійка закладу прийдеться на будь-який смак та гаманець. Чого тут тільки немає... 
Головною особливістю нового торгівельного "велетня", є пункт видачі інтернет-магазину 
«Розетка». До того ж, має зелені зони очікування і відпочинку, італійську піцерію, гріль-бар, 
затишну кав’ярню з власною випічкою, паб з крафтовим пивом та німецькими ковбасками, 
зоомагазин, аптеку та хімчистку. В черзі стояти теж не доведеться, оскільки в "City market" 
працює 21 каса, з яких шість автоматизованих. Концепція передбачає наявність затишних 
«вулиць» з торговими відділами відповідно їх назв (Milk Street - молочні продукти, Drinks 
Street - напої, Coffee Street - кава). Гостомель давно потребував торгівельний центр такого 
рівня, так як сучасне суспільство вже давно звикло до комфортного та зручного побуту, 
який дозволяє швидко та якісно використовувати свій час. … 

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

 
Гендиректор АТБ раскрыл секрет «черных» и «зеленых»  

супермаркетов и рассказал о новых сервисах 
19.06.2020 

Гендиректор и председатель совета директоров корпорации АТБ 
Борис Марков в очередном выпуске видеопроекта «Интервью с топом» 
рассказал об экспериментах компании с разными форматами магазинов. 

 

О причинах реформатирования АТБ. Исторически торговая сеть АТБ объединяла 
магазины с торговой площадью от 200 до 1100 м². Очевидно, что подобные разноплановые 
магазины не могли существовать в одном формате, даже несмотря на единство бренда, 
общее ценовое позиционирование и унифицированное ценообразование. Поэтому 
последние 3-5 лет мы ведем дискуссию в отношении двух вопросов: «Кто мы?» и «Куда мы 
идем?» В результате дискуссий на эту тему выработано мнение топ-состава, согласно 
которому мы не являемся дискаунтером не только в классическом, но даже в мягком 
формате. Мы объединяем магазины, которые существенно отличаются не только по своей 
технологичности, конфигурации и площади, но и по своему ассортименту. У нас есть 
магазины для еженедельных и ежедневных покупок, есть магазины для города и для 
офисных центров. Все они разные по своему потребительскому продукту. Поэтому мы при-
шли к выводу, что для покупателя важно выделить некие подформаты. С одной стороны, 
чтобы разделить их и дать нашему клиенту четкую, понятную и простую идентификацию. 
А с другой – дифференцировать составную часть продукта в виде сервиса, ассортимента и 
определенного оборудования, которые будут отличать каждый отдельный магазин. 
 

Об экспериментах с подформатами магазинов. В конце 2016 года мы решились 
на первый эксперимент – переформатирование, или скорее рестайлинг, большого магазина 
в Днепре площадью около 700 кв. м. В результате рестайлинга в так называемый «черный» 
АТБ, магазин не изменил торговую площадь, но кардинально преобразился с точки зрения 
восприятия, современности, технологий и используемого оборудования. Теперь таких 
магазинов в нашей сети уже около трети. Практически все новые торговые объекты 
открываются в этом подформате. Кроме того, с интенсивностью 50-60 магазинов в год 
постепенно обновляем существующие точки. Планируем ускорить темпы рестайлинга до 
70-ти объектов в год и переформатировать всю сеть «синих» магазинов. Следующий 
эксперимент мы провели в средине 2018 года. Он был связан с попыткой идентификации и 
дифференциации относительно небольших магазинов. Первый такой объект с рабочим 
названием АТБ Express открылся в Запорожье. Он был реализован в серо-зеленой цветовой 
гамме, отличался рядом сервисов, визуальным восприятием, но не имел какого-то 
существенного отличия в ассортименте и абсолютно не отличался с точки зрения 
ценообразования. Наш крайний пилот – так называемые арочные магазины – реализуется 
на протяжении последнего полугода. Первая торговая точка этого подформата открылась в 
конце прошлого года, а еще один такой магазин начал работать в Днепре. … 

Читать полностью >>>                                                                                       © Валерия Доброта 
По материалам nashemisto.dp.ua 
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http://www.atbmarket.com/
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Перший в Україні маркетплейс  
крафтової їжі Foody 

19.06.2020 

Над проектом Foody почали працювати ще в 2019 році, але саме під 
час карантину 2020 року з’явилася гостра необхідність втілювати його в 
життя якомога швидше. Про це пише allretail.ua 

По-перше, у березні-квітні 2020 р. купівля продуктів харчування онлайн почастішала 
в 11 разів, що лише закріпило формування звички у покупця купувати онлайн, більше 
довіряти продавцю. По-друге, малий і середній український бізнес потребували покупців 
точно так само, як покупці якісної свіжої їжі. А оскільки досить часто крафтові виробники 
виходять тільки на локальні ринки, ідея вивести їх в онлайн і дати можливість торгувати 
на всю Україну — лише посилила мотивацію команди. Місія маркетплейса досить проста: 
дати можливість покупцеві придбати свіжі і натуральні продукти з будь-якої точки України 
і надати крафтовим виробникам майданчик для реалізації їх продуктів онлайн. «Для 
багатьох крафтових виробників реєстрація свого магазину на Foody — перший досвід 
продажів онлайн. Тому наші першочергові завдання — надати виробникам всі інструкції, 
навчити їх продавати і робити крутий маркетинг своїх продуктів», — ділиться маркетолог 
Foody. За словами команди Foody, їх наступна мета — розмістити 1000 виробників до кінця 
року і вивести маркетплейс на рівень потужної і впізнаваної платформи, де постачальнику 
буде вигідно, а покупцеві — зручно і смачно! 

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua 

 
Мережа «Файно маркет» замінить конкурента  

в Кропивницькому 
23.06.2020 

Локальний і провідний food-рітейлер Кіровоградської області 
запустив новий магазин на території віддаленого і густонаселеного району 
Кропивницького. Про це пише allretail.ua 

Новий супермаркет «Файно маркет» на Університетському проспекті, 21-А розпочав 
свою роботу 13 червня і став 88-им у складі мережі. Торгова площа об'єкту становить понад 
400 кв.м. Примітно, що раніше в цьому місці функціонував супермаркет мережі «Фуршет», 
який закрився в цьому році. Дотримуючись у своїй діяльності принципів добросусідських 
відносин, напередодні відкриття нового об'єкту компанія «Вересень плюс» (управляє 
мережею «Файно маркет») провела капітальний та ямковий ремонт дорожнього покриття 
поблизу магазину. За даними дослідницької компанії GT Partners Ukraine, на кінець 2019 р. 
мережа «Файно маркет» входила в трійку провідних FMCG рітейлерів Центральної України 
за кількістю магазинів, а в Кіровоградській області і взагалі займає лідируючий рядок. На 
кінець 2019 р. мережа «Файно маркет» налічувала 82 магазини, розташованих у різних 
населених пунктах Кіровоградської області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua 

 
МХП (ТМ "Наша Ряба") открыл первое заведение –  

гастростудию "Секреты Шефа" 
23.06.2020 

Агрохолдинг "МХП" – производитель мяса курицы под ТМ "Наша ряба" 
– начал развивать еще одну розничную сеть под вывеской "Секреты шефа". 
На одной площади будет располагаться мясной магазин и кафе. 

Первое заведение "Секреты шефа" (также называется одна из торговых марок МХП) 
открылось 10 июня в Киеве по адресу пр. Петра Григоренка, 22/20 (недалеко от ст.м. 
"Позняки") и пока работает в тестовом режиме, рассказали корреспонденту Retailers 
сотрудники торговой точки и уточнили, что она принадлежит МХП. По телефону 
подтвердили, что, действительно, – это заведение компании. МХП также развивает сеть 
“Наша Ряба”, “Мясомаркет”, сеть заведений быстрого питания “Крыла”. Большую часть 
помещения занимает магазин. В нем, помимо мясной продукции, можно купить 
замороженные продукты и бакалею. В самом конце зала расположена кухня, где можно 
сделать заказ. При входе есть несколько столиков для посетителей. Но посидеть за ними не 
удастся из-за карантина. Есть "летняя площадка" – это лавочка с небольшими столиками, 
рассчитанная на двоих человек, и еще один столик напротив. На кухне можно заказать 
бургер или шаурму и запить их лимонадом или сидром. Цены от 59 грн – например, за 
шаурму с курицей, или 99 грн за бургер с говядиной. Кроме того, можно выбрать 
маринованное мясо бренда "Секреты шефа", которое приготовят на кухне при посетителе. 
Например, шашлык из свиной шеи обойдется в 109 грн, а крылья "Барбекю" – 89 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Novus відкрив новий супермаркет  

в Києві 
23.06.2020 

Мережа Novus поповнилася новим торговельним об’єктом в 
Солом’янському районі столиці. Новий магазин мережі, площею майже 2050 
кв. м, розпочав роботу 19 червня на вулиці Івана Пулюя, 8 А. 

 Для обслуговування покупців у супермаркеті працює 13 звичаних кас, дві інфо-каси 
та 6 терміналів самообслуговування. В асортименті представлено понад 15 000 SKU, в тому 
числі широкий вибір м’яса та риби, овочів і фруктів, хліба й випічки власного виробництва 
тощо. В магазині також працює відділ кулінарії, поруч з яким можна замовити свіжоспечену 
піцу або придбати різноманітні м’ясні вироби, а також кондитерський відділ зі свіжими 
тортами, тістечками, рулетами та пирогами. Відкриття цього супермаркету стало вже 
третім для рітейлера в 2020 році. У квітні мережа Novus поповнилася торговим об’єктом 
площею 2000 кв. м в селі Нові Петрівці Київської області. А на початку червня один з 
найбільших супермаркетів компанії з торговельною площею близько 6500 кв. м відкрився в 
новому столичному ТРЦ Retroville. Відзначимо, ЄБРР має намір надати Novus $75 млн на 
розширення мережі та будівництво логістичного центру. Рішення про виділення коштів 
може бути прийнято вже 22 липня. Як пише портал НВ з посиланням на повідомлення ЄБРР, 
фінустанова планує надати Novus довгостроковий кредит в розмірі $75 млн для 
фінансування розширення мережі супермаркетів і будівництва логістичного центру в 
Києві. Загальна вартість проекту оцінюється в $155 млн. Його реалізація дозволить 
залучити нових постачальників і задовольнити майбутній попит, а також оптимізувати 
перевезення та логістику. При цьому новий логістичний центр буде побудований з 
урахуванням енергоефективних заходів для зменшення екологічного сліду, відзначили в 
ЄБРР. Також повідомляється, що інвестиції покращать операційний профіль компанії і 
підтримають її фінансові показники. Novus представлений на українському ринку з 2009 
року і входить до литовської групи BT Invest. Компанія розвиває торгові об’єкти різних 
форматів площею від 400 до 7000 кв. м, в тому числі – франчайзингові. Окрім Києва і 
області, магазини рітейлера також представлені в Рівному, Черкасах, Тернополі, Миколаєві 
та місті Корець (Рівненська обл.). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
 
 
 
 
 

Сеть "Ашан" открыл первый в Украине  
магазин в ЖК 

25.06.2020 

ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев) 25 июня открыл первую 
точку продаж мини-формата "Ашан Pick Up Point" в составе столичного 
жилого комплекса (ЖК) "Комфорт Таун". 

"Первый Ашан Pick Up Point расположен на расстоянии 250 м. от ст. м. "Почайна" 
(б."Петровка") в Киеве. Мы оттестированы концепт street и очень довольны результаты его 
работы. Поэтому 25 июня мы открыли второй Ашан Pick Up Point - на этот раз в концепте 
residence, он расположен в ЖК Комфорт Таун", - сообщила пресс-служба ритейлера. 
Ассортимент объекта, по данным компании, составляет более 1000 позиций и отличается 
от первого Pick Up Point. Так как новый магазин ориентирован на жителей ЖК – 
преимущественно молодые семьи, предложение дополнено товарами для детей и 
игрушками, а также товарами СТМ (косметические средства, безглютеновая и 
биопродукция, широкая фреш-категория - молочные изделия, сыры и колбасы, фрукты и 
овощи, линейка хот-догов). Среди основных инноваций торговой точки – доставка в 
квартиру через партнерские сервисы Glovo и Raketa. Также в объекте есть pick up точка, 
зона для кофе-брейка, касса самообслуживания (а также обычная касса), др. Компания 
планирует и далее открывать pick up point рядом с другими магазинами "Ашан". Как 
сообщалось, 17 января 2020 года "Ашан" открыл пилотную точку продаж формата ultra-
proximity "Ашан Pick Up Point", которая является самой маленькой в сети ритейлера (40 кв. 
м). Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт 
во Франции в 1961 году. Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. Насчитывает 
26 магазинов разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома) в девяти 
городах, а также развивает e-commerce. Штат сотрудников составляет 6 тыс. чел. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Магазины non-food ритейлеров демонстрируют существенное  
падение трафика и оборотов 

11.06.2020 

Магазины non-food ритейлеров, работающие в составе ТРЦ, по 
итогам первых двух недель после карантина демонстрируют существенное 
падение трафика и оборотов, тогда как некоторые магазины в стрит-
ритейле демонстрируют рост показателей.  

"Наши магазины DeFacto в ТРЦ не могут достигнуть более 70% докарантинных 
оборотов, это означает минус 30% в продажах и падение в некоторых магазинах до 45-50%. 
Но при этом наши магазины в стрит-ритейле демонстрируют рост на 30%, особенно 
последнюю неделю. Некоторые даже выросли на 50%. Это значит, что люди не боятся 
ходить по магазинам на открытом воздухе. Поэтому девелоперы, лендлорды сейчас думают 
над инвестированием в строительство полуоткрытых ТРЦ", - рассказал директор по росту 
турецкой фешн-сети DeFacto Сердар Эрсой в ходе онлайн-конференции в четверг. Как он 
пояснил, в первые три дня после открытия магазины в ТРЦ потеряли около 78% трафика, в 
целом за все посткарантинное время трафик снизился на 40% и сейчас в части магазинов 
продажи уже достигли докарантинных показателей. "Еще один интересный момент: в 
первые две недели мы имеем 70% доходов, которые генерируются всего лишь 30% 
трафика… Это значит, что люди будут ходить реже, но исключительно с целью покупки", - 
добавил Эрсой. В свою очередь, как рассказали агентству в компании INTERTOP Ukraine, за 
первую неделю работы поток посетителей во всех магазинах упал более чем на 20%, если 
сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи в денежном 
выражении были хуже более чем на 30%. По словам руководителя департамента развития 
и эксплуатации INTERTOP Ukraine Натальи Андрющенко, отложенный спрос за более чем 
два месяца простоя особенно проявился в детской категории, которая стала лидером по 
приросту. "Но на второй неделе уже появилась хорошая динамка, особенно в стрит-ритейле 
Киева, по некоторым магазинам прирост составил даже более 30%", - рассказали в 
INTERTOP Ukraine, подчеркнув при этом, что выводы о продажах уже можно будет делать 
по итогам всего июня. В компании "Брокард-Украина", которая насчитывает 97 магазинов в 
26 городах Украины, рассказали, что доля точек продаж в стрит-ритейле у компании 
минимальна, поскольку такой формат генерирует намного меньший траффик. При этом 
подчеркнули, что делать выводы о результатах работы в первые дни после карантина рано 
- пока длится эффект "отложенного спроса", они являются нерепрезентативными. "Сейчас 
мы наблюдаем эффект отложенного спроса. Это демонстрируют и чеки, и манера 
поведения покупателей. Многие из наших клиентов в период карантина закрывали свои 
потребности в косметике и парфюмерии в наших онлайн-магазинах, и это привело к 
многократному росту показателей в e-commerce (…) Но эффект отложенного спроса долго 
не продлится - мы уже наблюдаем его постепенное угасание. Сейчас у нас, что вполне 
логично, ниже трафик по сравнению с докарантинным, но выше конверсия и средний чек. 
Это свидетельствует о том, что больше клиентов приходят с конкретной целью", - отметил 
соучредитель, управляющий компанией "Брокард-Украина" Юрий Гаткин. По его словам, 
компания ведет переговоры по снижению аренды с большинством торговых центров, но на 
компромиссы идут не все. "Несмотря на ситуативный спрос, очевидно, что продажи будут 
падать. Сейчас никто не может просчитать глубину кризиса - мы даже в нее еще не вошли. 
По некоторым ТЦ снижение арендной платы должно составлять до 80% - как мы можем 
платить аренду на уровне докарантинной, если трафик упал в разы? Арендодателям и 
арендаторам надо договариваться, так как кризис последних неизбежно приведет к 
кризису первых. Уйдут арендаторы - закроются ТЦ и ТРЦ", - говорит Гаткин. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 WELLNESS & DROGERIE 
 

 
 

Cеть парфюмерии и косметики Brocard увеличила  
в 2019 году выручку на 10% 

10.06.2020 

Выручка сети Brocard по итогам 2019 года составила 4,25 млрд грн, 
что на 10% больше чем за 2018 год, пишет издание rau.ua со ссылкой на 
слова управляющего компанией Юрия Гаткина. 

Этот рост в основном был обеспечен открытием новых торговых объектов, уточнил 
он. Всего за прошлый год было открыто девять магазинов (новые и обновленные). Средний 
чек в 2019 году практически не изменился и составил 1200-1500 грн в зависимости от 
сезона. Также в прошлом году Brocard запустил интернет-магазин – shop.brocard.ua, наряду 
с работающим несколько лет letu.ua. На 13 марта этого года сеть насчитывала 97 магазинов 
в 26 городах. Все они были закрыты во время карантина (до момента его послабления). За 
это время ежемесячная сумма коммунальных платежей торговым центрам, в которых 
работали магазины сети, составляла 11 млн грн. Компания сохранила планы по развитию 
на 2020 год и намерена открыть 4 новых магазина. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 
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http://www.auchan.ua/
http://www.brocard.ua/
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Стрімке зростання: як лінія магазинів EVA відкриває  
по 180 магазинів на рік 

26.06.2020 

Операційний директор лінії магазинів EVA Віктор Средній про 
масштабування торгової мережі та новий формат магазинів, роботу в 
карантин та онлайн-продажі, а також подальші плани найбільшого 
drogerie-рітейлера в Україні. 

 
 

В інтерв’ю для Delo.uа топ-менеджер також розповів про поведінку споживачів у 
період карантину, фактори при виборі локації для магазину та багато іншого. Портал RAU 
публікує адаптовану версію матеріалу. 

 

Про новий формат Eva Beauty lab. У грудні 2019 року в Дніпрі EVA відкрила новий 
формат Eva Beauty lab – простір краси, де немає звичних товарів для дому та побутової хімії, 
зате є багато декоративної косметики і три б’юті-зони: зона тестування шкіри обличчя, 
тестування шкіри голови і волосся, а також зона макіяжу. Ми хотіли подивитися, як клієнт 
відреагує на EVA в новому вигляді – без порошків і памперсів, а з красою і демонстрацією. 
Після карантину ми й далі плануємо розвивати цей формат.  

 

Про масштабування торгової мережі. Зараз лінія магазинів EVA налічує близько 
1000 торгових точок. За останні роки відкривалося по 180 магазинів на рік, а одного разу 
наша команда поставила особистий рекорд, відкривши більше 30 об’єктів за місяць. При 
цьому, ми вкрай рідко закриваємо магазини. Секрет в тому, що EVA ретельно підходить до 
вибору локації: цим питанням займається спеціальна служба в структурі компанії. 
Стратегія мережі полягає в тому, щоб бути на шляху клієнта, в його щоденному трафіку.  

 

Про онлайн-продажі та доставку з інтернет-магазину EVA. Власної служби 
доставки у нас поки що немає, але незабаром вона з’явиться. На даний момент працює 
програма самовивозу, до якої підключено близько 45 магазинів. Людина може замовити 
товар на сайті eva.ua і забрати в одній з точок або у відділенні Нова пошта. Якщо ж клієнт 
хоче отримати товар з доставкою додому, він може скористатися службами доставки, до 
яких підключені магазини мережі. 

 

Як EVA працювала в карантин. Глобальних змін у період карантину лінія магазинів 
не зазнала. EVA вдалося зберегти команду, не відправляючи нікого у відпустку і не 
скорочуючи. Єдине, що змінилося – знизилося навантаження за рахунок зниження 
клієнтопотоку. Щоб клієнти все одно могли придбати бажані товари, не виходячи з дому, 
ми оперативно запустили доставку товарів через Glovo. 

 

Про плани на найближчі роки. Головне завдання EVA зараз – задоволений клієнт, 
який рекомендуватиме магазини, тому всі плани пов’язані виключно із запитами аудиторії. 
Ключове завдання: зрозуміти, чого хоче клієнт, оцінити світовий досвід в цьому напрямку, і 
бути перфектним. У пріоритеті – ставати лідерами в нових нішах. У програмі Еvа Мозаїка 
понад 8 млн унікальних карт. Ми знаємо, що купували клієнти, а зараз хочемо навчитися 
прогнозувати їхні бажання. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rau.ua 
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Як самоізоляція вплинула на попит у секторі  
споживчої електроніки 

26.06.2020 

Приблизно кожен другий українець від початку карантину щось 
купив в інтернеті. Для багатьох онлайн-шопінг став способом хоча б трохи 
наблизити себе до звичного способу життя. 

 

Це підтвердили і у мережі Фокстрот, де в період карантину значно зросла частка 
онлайн-продажів. Як же змінювалися настрої споживачів у ритейлі побутової техніки та 
електронних гаджетів під час самоізоляції та що відбувається зараз  розповів Олексій 
Зозуля, директор омніканальної мережі Фокстрот. 

 

«Бум» онлайну та девайсів для кухні. За нашими спостереженнями, активні 
користувачі інтернету стали купляти в онлайні ще більш активніше. Крім того, певна 
кількість людей, зокрема з числа наших лояльних покупців, які раніше віддавали перевагу 
покупкам у стаціонарних магазинах, змінили сталі звички, освоївши онлайн-шопінг. Були 
тижні, коли частка продажів Фокстрот через інтернет-магазин foxtrot.ua, складала більше 
половини загальних продажів компанії (до 60%). На початку карантину ми спостерігали 
перерозподіл продажів на користь категорій, що пов’язані з дистанційною роботою і 
дозвіллям. Передусім, купували різноманітні гаджети і товари, які забезпечували 
комфортну роботу вдома. Перші кілька тижнів провідні позиції займали смартфони, 
ноутбуки та різні пристрої, які допомагали працювати і підтримувати зв’язок з колегами. 
Разом з тим, підвищеним попитом користувалися ігрові консолі та аксесуари до них. Також 
– дрібна побутова техніка для освоєння чи вдосконалення кулінарних здібностей: міксери, 
хлібопічки, пароварки тощо. Тобто покупці радували себе покупками для емоції і дозвілля, а 
не тільки товарами першої необхідності. З послабленням карантину, коли люди почали 
виходити на вулицю, а громадський транспорт ще не функціонував, та з урахуванням 
традиційної сезонності, для багатьох стала актуальною покупка персонального електро-
транспорту. Продажі цієї категорії збільшилися у 2-3 рази в порівнянні з травнем 2019 року. 

 

Адаптивний шопінг і відкладений попит. Наразі українці поступово повертаються 
до звичного способу життя, їздять на роботу, відвідують магазини і ТРЦ, і відповідно – за 
можливості бавлять себе покупками новинок, гаджетів, корисних девайсів. Тож маємо 
певне пожвавлення в абсолютно всіх товарних групах. При цьому, середній чек не 
зменшився, а коло наших покупців продовжує зростати. Тому згодом очікуємо певного 
сплеску відкладеного попиту: ті покупки, від яких тимчасово відмовилися, будуть 
здійснюватися  після остаточного відновлення ринку. Відповідно, наша задача як 
ритейлера – допомагати покупцям зробити правильний вибір, давати їм кращі пропозиції і 
забезпечити «безшовний» процес покупки. Ця криза дала українському бізнесу багато 
уроків та можливість зробити висновки щодо правильності обраної стратегії. А також – 
вкотре дала розуміння того, що у нестандартних ситуаціях потрібно бути більш швидкими, 
гнучкими, не боятися помилятися та ризикувати. Нагадаємо, у 2019 році в комплексі з 
ребрендингом мережі Фокстрот та слоганом «Оновлюйся!» була проведена масштабна 
робота з трансформації інтернет-каналу продажів. У січні 2020-го FOXTROT.UA отримав 
новий look, став більш вдосконаленим концептуально та технологічно, комфортним для 
користувачів мобільних пристроїв. Ці зусилля дозволили компанії в кризовий період 
карантину перенаправити трафік з офлайн в онлайн без втрати конверсії і збільшити 
основні показники в кілька разів. Так, трафік зріс з 5,5 до 9,5 млн відвідувачів щомісяця, 
частка онлайн – на 50%, а приріст товарообігу – більше, ніж у 4 рази. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rau.ua 
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IKEA планує збільшити асортимент  
товарів в Україні 

01.06.2020 

Шведська компанія IKEA, яка 14 травня офіційно оголосила про вихід 
на український ринок, планує поступово збільшити для України кількість 
наявних рішень та аксесуарів для дому до 6 тис. одиниць.  

Це більш як у півтора раза більше, ніж в момент заходу в країну, відповіли в 
представництві компанії в Україні на запит Укрінформу. "Ми починаємо з 3600 артикулів, 
що охоплюють усі серії та стилі нашого асортименту. Але плануємо поступово збільшувати 
кількість наявних рішень та аксесуарів для дому, і зрештою досягти близько 6000 
найменувань", - зазначили в IKEA. Водночас, в IKEA не назвали дату, коли планують 
поновити прийом замовлень, який був зупинений через велику кількість заявок. 
"Зацікавлення нашою продукцією на українському ринку значно перевершили сподівання, 
а кількість замовлень на день у кілька разів перевищили прогнози, тому за перші дні старту 
продаж, у нас закінчились слоти для доставки та для пунктів видачі замовлень. Ми робимо 
все можливе, щоб відновити діяльність сайту якомога швидше, та, як тільки це стане 
можливим, відразу повідомимо", - зазначили в компанії. Як повідомлялося, IKEA, яка 14 
травня офіційно оголосила про вихід на український ринок, призупинила прийом нових 
замовлень через велику кількість заявок 26 травня. Наразі компанія здійснює замовлення 
товарів в Україні через інтернет-магазин. Проте вже незабаром планується відкрити 
магазин в одному з торговельно-розважальних комплексів. Відповідний договір оренди 
вже підписано з Blockbuster Mall. При цьому, як повідомили в компанії, це буде один із 
перших магазинів міського формату IKEA у світі. Основними особливостями таких 
магазинів є менші за розмірами торгові площі, розташовані у центрі міст – щоб якнайкраще 
відповідати вимогам споживачів, ставати більш доступними та зручними. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Компания "Эпицентр К" открыла галерею "Деко" в новом  

концепте в столичном ТРЦ Dream Town 
09.06.2020 

ООО "Эпицентр К", развивающее в Украине сеть одноименных 
торговых центров, 6 июня открыло галерею "Деко" (посуда, текстиль и 
подарки) в новом концепте в столичном ТРЦ Dream Town. 

"Галереи "Деко" – это уникальный ритейл-проект товаров для дома, объединяющий 
на большой площади посуду, декор и домашний текстиль. У нас представлен большой 
выбор именно коллекций для дома, которые подобраны таким образом, чтобы покупатели 
имели возможность оформить жилье в едином стиле и дизайне", - цитирует пресс-служба 
компании директора направления "Деко" сети "Эпицентр" Анну Бондареву. Площадь 
галереи составляет 3 тыс. кв.м, ассортимент насчитывает более 10 тыс. артикулов. Бренд 
планирует делать ставку на украинских производителей, сообщает компания. В магазине 
также обустроена онлайн-витрина для заказа в интернет-магазине сети. Компания 
намерена открыть еще одну галерею в киевском ТРЦ этим летом. Согласно сообщению, в 
планах сети открыть галереи "Деко" в 40 крупных торговых центрах Украины в течение 
нескольких лет. Как сообщалось, "Эпицентр К" планировал в 2020 году открыть 20 галерей 
"Деко" в новой концепции в ТРЦ. ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый 
гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По данным Единого госреестра юрлиц и 
физлиц-предпринимателей на май 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются 
Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%). Уставный 
капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Украинское подразделение сети Leroy Merlin входит 

в топ-5 стран по темпам роста 
15.06.2020 

Если сравнивать оборот Leroy Merlin в Украине с другими странами 
присутствия, то наши показатели – не самые лучшие, заявил СЕО 
регионального подразделения Седрик Броссе передает издание rau.ua.  

"Потенциал Украины огромен, но для его реализации уровень жизни в стране 
должен расти", – говорит Броссе. По его словам, к сожалению, покупательская способность 
в Украине в десять раз ниже, чем во Франции, в пять раз ниже, чем в Польше и в три раза 
ниже, чем в России. Если оценивать количество посетителей в украинских магазинах, то по 
этому показателю Украина занимает второе место после России. Третье место приходится 
на Румынию.  "Это довольно неожиданно, но Восточная Европа лидирует по количеству 
посетителей среди других стран", – говорит топ-менеджер. Если сравнивать количество 
проданного товара в каждом магазине, то украинское подразделение – на втором месте в 
мире среди группы Leroy Merlin. Онлайн-продажи ритейлера за два года увеличились с 2% 
в общем обороте сети до 10% (в начале 2020 года). "Во время карантина доля онлайн-
продаж в среднем выросла до 20%, а в некоторые дни достигала 40%", – говорит Броссе. 
Отметим, что  в начале карантина, когда вступил в силу запрет на работу определенных 
сегментов ритейла, магазины Leroy Merlin продолжили работать. Неизвестно, какое было 
принято решение руководства впоследствии. Отметим, первые три магазина в стране были 
площадью 12 000-16 000 кв. м, но со временем мы решили уменьшить их площадь до 8000 
кв. м. По словам топ-менеджера, не имеет значения, какой площади будет магазин, главное, 
чтобы в нем можно было комфортно и быстро приобрести необходимый товар. 
Диджитализация, доставка и механизация – это три основных причины, по которым 
компания уменьшает размеры магазинов. … 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Торговая сеть "Юск Украина" открыла  

семь новых магазинов 
25.06.2020 

ООО "Юск Украина", развивающее в Украине сеть магазинов для дома 
JYSK группы компаний Jysk Group, 25 июня открыло семь новых магазинов, 
расширив, таким образом, сеть в Украине до 64 объектов. 

Согласно сообщению на сайте компании, новые магазины открылись в Киеве (ТЦ 
Novus по ул.Лобановского, 4д), с.Крюковщина (Киевская обл., ТЦ "Наше Nebo", Павлограде 
(Днепропетровская обл., ЦУМ), Умани (ТЦ "Фуршет), Полтаве (ТЦ "Фуршет"), Днепре (ТРЦ 
Apollo), Виннице (ТРЦ "Мегамолл"). Как сообщалось, ООО "Юск Украина" планирует 
ежегодно открывать 12 новых объектов, а за четыре финансовых года нарастить сеть до 
100 магазинов. Как сообщалось, в фингоду 1 сентября-2017/31 августа-2018 компания 
продемонстрировала рост оборотов по сравнительным магазинам более чем на 30%, 
выполнив план по запланированному обороту в 1 млрд грн. Сеть JYSK начала развиваться в 
Украине в 2004 году. По состоянию на 25 июня 2020 года сеть представлена 64 магазинами, 
а также интернет-магазином. На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,7 
тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Иванющенко больше за базар 
не отвечает 

03.06.2020 

В конце мая Хозсуд Одесской области удовлетворил просьбу 
ликвидатора ООО “Рынок сельскохозяйственной продукции “Гектар” (РСП 
“Гектар”) о продаже его имущества на торгах.  

Планируется пустить с молотка весь комплекс рынка одним лотом – павильон 
“Овощи-Фрукты”, готовый на 24%, и еще один – с готовностью всего 8%, – расположенные 
на земле 56,74 га в Беляевском р-не Одесской обл. Начальная цена 20 млн грн. Именно в 
такую сумму оценивается общая “кредиторка”. Почти 5 млн – принадлежит ставшему 
инициатором процедуры банкротства львовскому РСП “Шувар” депутата Львовского 
горсовета Романа Федишина. Остальное – у РСП “Столичный”. Недостроенный “Гектар” 
должен был стать частью сети национальных оптовых сельхозрынков, идея которой 
выкристаллизовалась в 2009 г. в принятом законе “Об оптовых рынках сельхоз-продукции”. 
В 2010-2011 гг. МинАПК провело конкурсы на предоставление юридическому лицу статуса 
ОРСП, которые получили уже упомянутые  “РСП” Шувар” (Львовская обл.), “РСП 
“Столичный” (Киевская обл.) и РСП “Гектар” (Одесская обл.), а также ООО “Ясиноватский 
Агросервис” (рынок “Господар”, Донецкая обл.) и ООО “Агробизнес / Запорожье” (рынок 
“Запорожье”, Запорожская обл.). Вместе со статусом они получили право на 
государственную финансовую помощь в период становления. Инвестором всех РСП тогда 
стали структуры, не чуждые экс-регионалу из Енакиево близкого к Виктору Януковичу 
Юрию Иванющенко соратник которого – Николай Присяжнюк – как раз возглавлял 
проводившее конкурсы МинАПК. Структура собственности всех рынков была заведена на 
несколько юрлиц. Одним из них стало ООО “Аграрный маркетинговый центр”, которое 
через британскую Goodlight Capital было связано с фондом “Новые технологии” 
Иванющенко и его бизнес-партнера Ивана Аврамова. Вторым юрлицом стало ООО “Восток-
оил”, подконтрольное Андрею Малицкому – партнеру бывшего главы ГПЗКУ и “Хлеб 
инвестбуда” Игоря Филипенко – через британскую Bincroft LLP. Младшим партнером 
структур Иванющенко в “Аграрный маркетинговый центр” стал давно работавший 
львовский рынок “Шувар” по бизнес-модели которого и планировали строить аналогичные 
форматы в регионах. Однако после бегства в 2014 году из страны Юрия Иванющенко все 
проекты, кроме “Столичного”, были поставлены на паузу, оказавшись на разных стадиях 
строительства  – даже “Столичный” не завершен и работает с недостроенными павильо-
нами. За это время почти все проекты отошли людям из орбиты Федишина. Например, 
рынки на востоке страны были переоформлены на Романа Бедрия, известного как вице-
президент Львовской областной федерации гандбола, которую возглавляет сам Федишин. 
Он же претендует и на “Гектар” в процессе его банкротства – “Шувар” предлагала себя, как 
глава комитета кредиторов, на роль санатора, против которой выступал другой член 
комитета кредиторов – РСП “Столичный”. Сам РСП “Столичный” вплоть до недавних пор 
продолжал оставаться в периметре влияния своего прежнего хозяина. С 2018 года главным 
бенефициаром “Столичного”, как писал “ОЛИГАРХ”, стал киевлянин Александр Стельмах – 
киевский адвокат средней руки с рабочим адресом на Борщаговке (многоэтажном доме на 
ул. Л. Курбаса), где он по бумагам и проживает. Ранее Стельмах засветился в качестве 
сооснователя киевской компании “ЮА Моторс”. Ее счета были открыты в двух маленьких 
банках, один из которых – “ТК Кредит”, который также включали в орбиту Иванющенко и 
Аврамова. Однако РСП “Столичный”, похоже, вот-вот сам сменит владельца. В мае 2020 года 
о покупке в течении ближайших трех месяцев контрольной доли в нем заявила Stolitsa 
Group литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса – инвестора сети супермаркетов Novus 
и экс-совладельца компании “Сандора”. У Stolitsa давно был миноритарный “спящий” пакет 
в размере 22% в РСП, доставшийся ей после покупки строительных активов у окружения 
бизнесмена Владимира Костерина, стоявшего у истоков создания отдельно взятого РСП 
“Столичный”. Одним словом, с выходом из проектов РСП “Столичный” и “Гектар” базарная 
история Юрия Иванющенко будет завершена. 

Читать полностью >>>                                                                                 © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 
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Обсяги замовлень з AliExpress під час карантину  
зросли на 74% - Укрпошта 

03.06.2020 

Логістичний оператор «Цайняо» (Cainiao Network, належить Alibaba 
Group) і ПАТ «Укрпошта» підбили підсумки замовлень з китайського 
торгового майданчика AliExpress протягом карантину.  

 «Під час карантину покупці продовжили активно замовляти на AliExpress. 
Порівняно з минулим роком загальний обсяг замовлень зріс на 74%, при цьому нові 
маршрути дали можливість навіть скоротити терміни доставки посилок в Україну. І ми 
продовжимо працювати над новими каналами доставки, які дозволять зробити покупки ще 
більш приємними», - зазначив генеральний директор «Цайняо» в Східній Європі В'ячеслав 
Савін. Зазначається, що основним партнером, який опрацьовував левову частину цих 
відправлень, була Укрпошта. «У перші 2 тижні карантину ми спостерігали стрімке 
скорочення замовлень, а вже у квітні обсяги замовлень почали відновлення і на сьогодні 
відновилися практично до рівнів 2019 року, адже клієнти переконуються, що шопінг за 
кордоном лишається надійним», - констатував перший заступник генерального директора 
"Укрпошти" Олександр Перцовський. За його словами, попри скасування у світі 95% всіх 
пасажирських рейсів, якими транспортується і пошта, Укрпошті з партнерами вдалося 
швидко запустити альтернативні рішення вантажного авіасполучення. Найпопулярнішими 
категоріями товарів в українців залишаються електроніка, одяг, асортимент для дому і 
саду, а також дитячі товари та товари для краси і здоров'я. Середній термін доставки 
посилок в країну з Китаю становив близько 30 днів, зауважили в Укрпошті. "Скороченню 
термінів сприяв запуск прямих вантажних рейсів «Цайняо» із замовленнями AliExpress до 
європейських хабів із доставкою на склади Укрпошти у Львові. А саме, налагоджено 
доставку із Китаю в Амстердам, а звідти вантажівками у Львів, інший канал — із Китаю до 
Риги і далі чартером до Києва. Всі залучені партнери працюють над тим, щоб транзитні 
терміні й надалі скорочувались", - наголосили з цього приводу в Укрпошті. Як 
повідомлялось, ПАТ "Укрпошта" обслуговує такі канали доставки з AliЕxpress, як AliExpress 
Saver Shipping, Cainiao Super Economy, Singapore post, ePacket, China Post. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zakaz.ua расширил действие услуги на Львов,  
Одессу, Винницу и Житомир 

06.06.2020 

Сервис Zakaz.ua расширил услуги по получению заказанных ранее 
продуктов, не покидая парковки магазина Metro Drive, помимо Киева, 
Днепра, Харькова и Запорожья, на Львов, Одессу, Винницу и Житомир.  

Воспользовавшись Metro Drive можно выбрать удобный двухчасовой промежуток 
времени, находиться на прямой связи с оператором, который формирует заказ, а также 
загрузить продукты в авто и рассчитаться на месте с помощью платежного терминала. 
"Усовершенствованная функция самовывоза из гипермаркетов Metro делает получение 
продуктов еще проще и меньшими затратами времени", – комментирует запуск услуги 
генеральный директор сервиса доставки продуктов Zakaz.ua Андрей Курский. В мае 2020 
года компания "Метро Кеш энд Керри Украина" сделала доступным для клиентов сети в 
Харькове, Днепре и Запорожье сервис Metro Drive, ранее реализованный в киевских 
торговых центрах. Как сообщалось, ранее сервис доставки продуктов Zakaz.ua запустил в 
Мариуполе (Донецкая обл.) доставку продуктов из гипермаркета Metro. Zakaz.ua работает 
на рынке Украины с 2010 года, предоставляя услуги заказа и доставки продуктов питания 
от крупнейших розничных продуктовых сетей Украины: Metro, "Ашан", Novus, 
"МегаМаркет", "Фуршет", "Таврия В", "Восторг". В настоящее время сервис работает в 13 
городах Украины (в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, 
Житомире, Полтаве, Кривом Роге, Николаеве и Мариуполе), а также в Молдове (Кишинев). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Группа EVO: В 2019 году были самые низкие темпы роста e-commerce  

за 12 лет работы компании в Украине 
24.06.2020 

Основатель Evo (Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, 
Vchasno.ua ) Николай Палиенко рассказал в интервью rau.ua, что темпы роста 
онлайн-рынка Украины в прошлом находились в пределах от 15% до 25%. 

"За все 12 лет нашей работы в онлайн-торговле в прошлом году были самые низкие 
темпы роста e-commerce. Даже в кризисном 2014-м рынок развивался быстрее", – отметил 
Николай. Он поясняет это тем, что в 2019 году очень динамично росла офлайн-торговля. У 
населения существенно увеличились зарплаты, выросла покупательская способность. 
Наблюдался некий ренессанс потребительских настроений. В итоге рынки офлайна и 
онлайна выросли практически одинаково. "В то же время, уже в первые месяцы зимы мы 
увидели, что темпы роста онлайн-торговли увеличиваются, а когда ввели карантин, они 
увеличились еще больше",  – уточняет Николай. Рост товарооборота Evo по итогам 2019 
года был немного выше среднерыночных темпов роста. Количество заказов выросло на 
20% год к году. На такой показатель вырос Prom.ua, Shafa.ua увеличилась еще больше, 
потому что сегмент одежды в принципе растет быстрее. Маленькие площадки растут 
быстрее из-за эффекта низкой базы. В этом году Evo ожидает рост на 30-40%. Традиционно 
самые большие категории в украинском e-commerce – это техника, электроника, одежда и 
обувь. К примеру, у группы EVO одежда и обувь занимает порядка 15%, техника и 
электроника порядка 10%. Существенную долю также занимают товары повседневного 
спроса, косметика и парфюмерия – около 10%. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Rozetka відкрила перший пункт видачі замовлень у Харкові  

й готується до нових відкриттів 
25.06.2020 

Найбільший український онлайн-ритейлер продовжує розширювати 
географію своєї присутності в регіонах. 25 червня Rozetka відкрила перший 
пункт видачі замовлень у Харкові.  

Він знаходиться на вулиці Героїв Праці, 29 Г. Це перший торговий об’єкт мережі в 
цьому регіоні, повідомляє прес-офіс компанії. «Формат пункту видачі замовлень дає 
покупцям можливість безкоштовно забрати онлайн-покупки в зручному для себе місці. Ми 
плануємо розвивати фізичну мережу в регіонах, і вже скоро відкриються ще кілька пунктів 
видачі замовлень у Харкові», — розповідає директор з маркетингу Rozetka Євген Образок. 
Площа торгової зали у новому пункті видачі замовлень становить 110 кв.м. Він оснащений 
електронним чекіном для організації черги. Тут можна забрати онлайн-покупки, а також 
замовити та отримати великогабаритні товари. Крім зони видачі замовлень, у пункті також 
є примірочна і відділ алкоголю. Нові пункти видачі замовлень Rozetka у Харкові 
запрацюють зовсім скоро. 24 липня почне роботу другий пункт видачі замовлень на вул. 
Полтавський Шлях, 140 з площею торгової зали 105 кв.м. А 30 липня відчинить двері третій 
пункт видачі замовлень на вул. Нетеченській, 25, який розмістився на площі в 180 кв.м. 
Протягом останніх шести місяців пункти видачі замовлень Rozetka з’явилися в Дніпрі, 
Житомирі, Чернігові, Львові, Білій Церкві, Ірпені, Гостомелі, Вишневому, при цьому онлайн-
ритейлер продовжує розвивати фізичну мережу магазинів у Києві. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Компанія МакДональдз інвестувала в Україну  
7,5 мільярда за 23 роки 

02.06.2020 

За 23 роки роботи компанія МакДональдз проінвестувала в Україну 
7,5 млрд грн, з яких понад 0,5 млрд у 2019 р. Про це йдеться в пресрелізі, що 
є в розпорядженні Укрінформу. 

"2019 року 110 млн клієнтів замовили страви з МакДональдз в Україні. Це дозволило 
мережі збільшити частку на ринку швидкого обслуговування на 2%, що склало 14% серед 
усіх візитів до закладів харчування поза домом (станом на 31 березня 2020 року). За 23 
роки роботи МакДональдз проінвестував в Україну 7,5 млрд грн. Сума інвестицій 2019 року 
склала більш як 0,5 млрд грн. Ці кошти були спрямовані на поліпшення досвіду клієнтів, 
діджиталізацію бізнесу та інвестиції в суспільство", - йдеться в повідомленні. За 2019 рік 
МакДональдз оновив 17 ресторанів і відкрив 5 нових. Наразі ресторани нового формату 
працюють у 14 містах України, а всього їх 48. У них клієнти можуть самостійно замовляти 
страви через термінали самообслуговування, отримувати замовлення за столиком для 
більшої зручності, а також допомогу від експертів з гостинності. З початку 2020 року 
оновлено вже 7 ресторанів і відкрито 2 нових. Відкриття нових ресторанів — інвестиція в 
країну, адже це створює додаткові надходження податків у місцеві бюджети й робочі місця 
як у ресторанах, так і в постачальників, обсяги замовлень у яких зростають. … 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
УЗШК уклала додаткову угоду з «Вог Кафе» на харчування  

в швидкісних поїздах 
02.06.2020 

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Укрзалізниця» 
уклала додаткову угоду на 4 місяці з ТОВ «Вог Кафе» щодо надання послуг 
харчування у швидкісних поїздах «Інтерсіті+». 

Відповідно до новоі? угоди винагороду, яку платить «Вог Кафе» Укрзалізниці, 
збільшено втричі. Так, упродовж чотирьох місяців Укрзалізниця отримуватиме від 
контрагента 4,25 млн грн з ПДВ на місяць. Раніше сума винагороди складала понад 1,3 млн 
грн на міс. Крім цього, винагорода, яку відтепер отримуватиме Укрзалізниця, є більшою, 
ніж запропонувала одна з компаніи?, яка не мала досвіду надання аналогічних послуг, на 
відборі, що був скасований. Укрзалізниця вже наи?ближчим часом оголосить новии? 
конкурс з відбору контрагента для організаціі? харчування у швидкісних поїздах. Зокрема, у 
кваліфікаціи?них критеріях до потенціи?них учасників Укрзалізниця врахує наявність 
кваліфікованого персоналу, відповідного обладнання та матеріально-технічної бази. Також 
потенційні учасники повинні мати досвід одночасного надання таких послуг для великої 
кількості осіб. Аукціон буде проведено без обмежень кількості раундів. Як повідомлялося, 
Укрзалізниця звільнила керівництво УЗШК за непрозоре проведення конкурсу з 
харчування у швидкісних поїздах. 

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

 
Сеть Pizza Celentano закрывает все  

рестораны в Киеве 
08.06.2020 

Сеть пиццерий Pizza Celentano закрывает рестораны в Киеве. Решение 
принято, рассказывает собственник столичной сети Pizza Celentano 
(развивает сеть по франчайзингу в Киеве) Максим Храмов.  

По его словам, сейчас из некогда крупной ресторанной сети Pizza Celentano осталось 
всего два заведения - в Киеве и Борисполе. Почему сеть, в столичных заведениях которой 
когда-то выстраивались очереди, а в провинции дошло до того, что в Челентано стали 
отмечать свадьбы, сейчас закрывает свои рестораны? Не все пиццерии смогли 
приспособиться к новым требованиям гостей, считают опрошенные эксперты. Первый раз 
я попробовала пиццу в сети Pizza Celentano, вспоминает генеральный директор компании 
Ресторанный консалтинг Ольга Насонова. Это сейчас многие гости разбираются в нюансах 
приготовления традиционного итальянского блюда, но для конца 90-х годов это было 
новинкой. «Я до сих пор помню свои ощущения. Было настолько вкусно», - вспоминает с 
ностальгией эксперт. Сеть Pizza Celentano придумал львовский ресторатор Марк Зархин. 
Инженер по образованию, он попал в ресторанный бизнес случайно: сперва организовывал 
концерты звезд постсоветской эстрады, участие в которых принимали Алла Пугачева, 
Владимир Кузьмин, группа Секрет, а потом отправился попытать счастья в Германии. Где 
он встретился с нашим соотечественником, у которого был свой ресторан. Так Зархин стал 
управлять рестораном. Полученный за границей опыт он решил применить во Львове, 
открыв в 1997 году свою первую пиццерию вместе с Игорем Поздняковым и Александром 
Шевелевым. Они вложили в бизнес немалые на то время средства - около $20 тыс. … 

Читать полностью >>>                                                                                    © Александра Некращук 
По материалам nv.ua 

 
Компания "Системы быстрого питания" планирует запустить  

рестораны Pizza Celentano Drive в Киеве и в Варшаве 
18.06.2020 

ООО "Системы быстрого питания" (Fast Food Systems) планирует 
запустить рестораны Pizza Celentano Drive в Киеве по франчайзингу в 2021 
году, а также намерен открыть заведение сети в Варшаве.  

"Уже на 2021 Pizza Celentano имеет потенциальных франчайзи в Киеве и продолжает 
их поиск… Планирует открытие заведения в центре Варшавы", - говорится в сообщении 
пресс-службы компании. В частности, в Киеве планируется открыть несколько ресторанов 
Pizza Celentano Drive, впервые представленных в прошлом году во Львове. Такой формат 
требует минимум инвестиций и площади, отмечает компания. Согласно сообщению, Fast 
Food Systems намерена развивать столичную сеть Pizza Celentano с привлечением разных 
франчайзи, тогда как ранее сеть в Киеве находилась в собственности одного, что 
затрудняло ее обновление. Компания рассматривает в том числе в качестве партнеров 
небольшие города, а также размещение заведений в гостиницах, жилых комплексах и 
торгово-развлекательных центрах. По ее данным, за последние два года в сети Pizza 
Celentano было открыто 10 ресторанов и обновлено 40% заведений в регионах. "Только за 
время карантина Pizza Celentano продала три новые франшизы в разных городах, а именно 
в Луцке, Трускавце и Новояворовске, а на следующий год планирует открытие заведения в 
Варшаве", - сообщает компания. Fast Food Systems планирует запуск франшизы нового 
ресторанного проекта с крафтовым пивом Kumpel. Компания Fast Food Systems развивает 
франчайзинговые сети ресторанов в Украине, в том числе Pizza Celentano, "Картопляна 
Хата" и "Япи". По данным на официальном сайте, в сети действует 140 заведений. По 
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками и 
конечными бенефициарами ООО "Системы быстрого питания" являются Александр 
Поздняков, Марк Зархин и Игорь Шевельов. Ресторатор Зархин также владеет Kumpel 
Group. В 2008 г. компания открыла во Львове первый ресторан с пивоварней "Кумпель". По 
состоянию на июнь-2020 Kumpel Group управляет семью ресторанами … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

 
 

Співвласник Tarantino Family придбав «Зоряний»:  
в будівлі вже відкрили ресторан 

19.06.2020 

Новим власником кінотеатру «Зоряний» на Печерську є співвласник 
мережі ресторанів Tarantino Family (Murakami, Spezzo, «Хачапурі і вино») 
Дмитро Федотенков, підтвердив Федотенков у коментарі The Village Україна.  

 

Згідно з планами власника, комплекс на перетині вулиць Московської й 
Омеляновича-Павленка проходить процес реконструкції: у червні на першому поверсі 
будівлі відкрили новий ресторан Tarantino Family під назвою La Fontana, а згодом тут почне 
роботу низка магазинів. Відновити власник планує й основну функцію приміщення – 
кінотеатр. Розповідаємо, що відбувається із кінотеатром біля станції метро «Арсенальна», 
який за 40 років устиг побувати кінотеатром авторського кіно й офісом Партії регіонів, а 
тепер стане багатофункціональним центром. 

 

Відкриття нового ресторану Tarantino Family. У середині червня Tarantino Family 
відкрили на першому поверсі «Зоряного» ресторан італійської кухні нового для компанії 
формату La Fontana. «Це італійський ресторан-траторія із затишною терасою й краєвидом 
на фонтан у центрі Києва», – розповідають у Tarantino Family. Наразі заклад працює 
виключно на літньому майданчику біля фасаду кінотеатру. «Це перший крок до 
відновлення комплексу», – каже Федотенков у коментарі The Village Україна. Додає, що в 
кінці вересня планує відкрити приміщення ресторану, якщо це дозволять у межах 
послаблення карантину. Більше закладів громадського харчування в межах будівлі 
відкривати не планують. 

 

Що ще відкриють у будівлі. Найближчим часом у будівлі «Зоряного» відкриють 
магазин фермерських продуктів, аптеку й відділення банку, каже Федотенков. На верхніх 
поверхах приміщення почнуть роботу офіси. Експлуатувати також будуть дах будівлі. Рік 
тому власники відновили роботу фонтану напроти «Зоряного». «Фактично ми побудували 
новий фонтан. Змінили всю технічну частину, насоси, технологію фонтану, покриття на всій 
площі перед кінотеатром, зробили нові зелені зони, встановили автоматичні поливи й 
підсвічування. Усе це робили за свій рахунок, хоча це комунальна власність», – додає 
Федотенков. Депутат Діденко, який кілька років тому домагався повернення будівлі в 
комунальну власність, закликав власників зробити доступ до фонтану вільним, а також 
встановити лавки на площі перед кінотеатром. «Пообіцяли мені, що лавки будуть 
встановлені, благоустрій площі триватиме, і ми отримаємо нову цікаву й комфортну 
локацію для відпочинку на Печерську», – додав Діденко. «Обмежений доступ до фонтану? 
Це повна дурниця. Ви можете підійти до фонтану з будь-якого боку», – відповідає на 
запитання про доступ до фонтану Федотенков. 

 

Food Truck Park і новий фудхол. Окрім будівлі «Зоряного», Федотенков є власником 
ділянки напроти кінотеатру з боку вулиці Московської. Колишній четвертий корпус заводу 
«Арсенал» на ділянці власник планує «реконструювати за методом «Зоряного»: «Взяти цю 
будівлю, оновити її, але залишити в колишніх межах із невеликою висотністю». У будівлі 
Федотенков планує запустити «класний комплекс із фермерським ринком і ринком їжі». 
Оцінює, що для реконструкції потрібно принаймні півтора-два роки. Раніше на цій 
території забудовник «Укрбуд» планував побудувати бізнес-центр Arsenal Plaza. У грудні 
2019-го саме Федотенков придбав частку експрезидента «Укрбуду» Максима Микитася в 
проєкті. Запитуємо у Федотенкова, чи відповідає ця інформація дійсності. «У момент, коли 
рухнув «Укрбуд», мені вдалося консолідувати частину основних активів, пронести їх через 
цю війну й передати в компанію «Київміськбуд». Це складний процес, але глобально все 
відбувається за підтримки держави, [президента Володимира] Зеленського та ще великої 
кількості людей. Зараз це передається «Київміськбуду», але держава має для цього 
ухвалити певні рішення. Проте глобально там усе позитивно, я ні на секунду не сумніваюся, 
що все дуже добре закінчиться для вкладників [«Укрбуду»]», – відповідає Федотенков. 

 

Читати повністю >>>                                                                                             © Ярослав Друзюк 
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В Raketa отреагировали на планы Rozetka  
выйти на рынок доставки 

23.06.2020 

Украинский сервис доставки Raketa не намерен пересматривать свои 
условия работы после того, как Rozetka заявила о желании выйти на рынок 
доставки. Об этом пишет delo.ua  

Более того, как сообщает UBR, в Raketa считают идею Rozetka весьма сомнительной. 
Напомним, Rozetka начала рассылать украинским предприятиям общественного питания 
предложения о сотрудничестве. Об этом сообщили, в частности, руководители сетей 
Mamamia! и Domino's Pizza. Компания предлагает размещать меню ресторанов и тем самым 
заполучить дополнительный канал продаж. Условия, на первый взгляд, более чем 
привлекательные - комиссия 0,1%. Но действовать такая "символическая" ставка будет 
только первые три месяца с момента активации. Ежемесячная плата за доступ к онлайн-
макретплейсу - 100 грн. Пока это все, что известно о новой инициативе. "Маркетплейс для 
ресторанов от Rozetka - бизнес-модель с сомнительным успехом", - заявили в комментарии 
для UBR.ua в пресс-службе Raketa. В компании напомнили о попытках маркетплейсов 
"расширять ассортимент нестандартными предложениями". Например, продажей 
туристических туров, услугами полиграфии, реализацией билетов на транспорт и др.  
"Самое сложное в этой модели - осуществить быструю доставку. А именно этот процесс 
остается на стороне ресторанов", - отметили в компании. При этом в Raketa ответили 
отрицательно на вопрос о том, собирается ли она пересматривать условия работы после 
выхода на рынок нового конкурента. "Наша комиссия сравнительно небольшая, и на 
текущий момент мы даже не выходим на точку безубыточности. Мы осуществляем 
выплаты партнерам каждые две недели, и это также является сравнительно коротким 
сроком", - объяснили в компании. При этом в Raketa подчеркнули, что до половины заказов 
курьеры забирают за наличные, осуществляя расчет на месте. Ранее стало известно об 
уходе с украинского рынка доставки еды компании UberEats и о намерениях ухода Menu.ua. 
Также в эксклюзивном интервью Delo.ua генеральный менеджер Glovo Дмитрий 
Расновский рассказал, что ниша доставки еды в Украине еще не заполнена.  

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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Потрібно розробити державну програму розвитку туризму в Україні  
на наступні три-чотири роки 

09.06.2020 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів селекторну 
нараду з головами обласних держадміністрацій щодо питань розвитку 
туризму. Про це повідомляє president.gov.ua 

У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави, міністр 
культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр інфраструктури України 
Владислав Криклій, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та інші. «Ми хочемо 
щоб українці, не маючи можливості цього року поїхати за кордон, почали мандрувати 
нашою мальовничою країною», – сказав Андрій Єрмак, розпочинаючи нараду. Він поставив 
перед головами ОДА завдання протягом тижня підготувати концепцію розвитку 
внутрішнього туризму у своїх регіонах. Зокрема, визначити в кожній області по три-п’ять 
«туристичних магнітів» – найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-
культурного та природного значення. На основі цих пропозицій буде розроблена 
загальнодержавна програма розвитку туризму в Україні та відповідні регіональні програми 
як її складові. Завдання в межах цієї програми реалізовуватимуться впродовж трьох-
чотирьох років та в подальші роки. Голова Державного агентства розвитку туризму 
України Мар'яна Олеськів зауважила, що, крім переліку туристично привабливих локацій 
регіону, місцева влада має розробити тури на три, п'ять і 10 днів, а також передбачити, як 
доїхати до того чи іншого туристичного об’єкта. «Ми готові співпрацювати з місцевою 
владою, якщо ще треба щось покращити: десь не вистачає пару кілометрів хорошої дороги, 
десь треба прибрати якийсь страшний ринок, який псує враження. Для того щоб ці локації 
стали більш цікавими для туристів», – наголосила Мар'яна Олеськів. Крім того, керівництву 
областей варто звернути увагу на подієвий туризм. Зокрема, слід визначити в кожній з 
областей 5-10 найбільш цікавих подій культурного життя регіону й просувати їх як одно-
дводенні тури. Наприклад, при Міністерстві культури діє програма «Малі міста – великі 
враження», на яку в цьому році було передбачено 40 млн грн, і після завершення карантину 
ці кошти також можна буде використати для розвитку культурних подій у регіонах. Крім 
того, на нараді порушувалося питання підтримки підприємств, задіяних у туристичній 
галузі, щоб вони надавали більш якісні послуги. Міністр інфраструктури повідомив, що 
наразі тривають консультації з профільними комітетами Верховної Ради щодо розробки 
законодавчої ініціативи зі звільнення від сплати ПДВ внутрішніх авіаперевезень. Це 
допоможе здешевити внутрішні перельоти та стимулюватиме відновлення 
пасажиропотоку на авіатранспорті. Також триває робота над лібералізацією візового 
режиму для громадян з низки країн, які приїжджають в нашу країну з метою туризму. Після 
ухвалення відповідного рішення передбачені візит-тури в туристично привабливі місця 
України, тому вже зараз голови ОДА разом з місцевою владою мають передбачити приріст 
туристів, зокрема й іноземних, у своєму регіоні. … 

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

 
МКІП презентує портал з усіма туристичними  

точками України 
19.06.2020 

Міністерство культури та інформаційної політики України розробить 
портал, де будуть зібрані усі туристичні точки України. Про це повідомив 
міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. 

"Найближчим часом презентуємо туристичний портал, де зберемо усі туристичні 
точки, розставимо їх на карті, розпишемо маршрути, як дістатися та чим там себе 
розважити. Зробимо круту, сучасну та корисну для мандрівників платформу", – наголосив 
Олександр Ткаченко. Міністр зазначив, що розвиток внутрішнього туризму дасть змогу 
привозити до країни більше іноземців, що стане плюсом для бізнесу та економіки загалом. 
Він розповів, що в межах стратегічної частини для управління галуззю розроблятиметься 
механізм обчислення туристичної статистики. Також МКІП запустило кампанію 
"#МандруйУкраїною". За словами Ткаченка, цей проєкт – унікальний шанс допомогти 
туристичній галузі всередині країни. "Розумію, що літо та спека, всім хочеться на море, але 
насправді в кожній області є бази відпочинку та готелі з басейнами у мальовничих місцях. 
Там можна чудово відпочити без моря та без натовпу людей. Наприклад, Дністер - Поділля - 
Бакота, Південний Буг, Голубі озера на Чернігівщині. І не забувайте, карантин адаптивний - 
тому давайте налаштуємося на те, що і нам потрібно адаптуватися до нового формату 
життя. Зберігаємо позитив, дотримуємося соціального дистанціювання і рекомендацій МОЗ 
та дивимося на ситуацію під іншим кутом", – додав Ткаченко. Як повідомляв Укрінформ, 
Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту "Мандруй Україною", 
мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
ЄБРР та ЄС розробили рекомендації для мінімізування наслідків  

кризи в українському туризмі 
24.06.2020 

Європейський банк реконструкції та розвитку та Євросоюз розробили 
низку заходів і рекомендацій для мінімізування наслідків кризи в 
туристичній галузі України, спричиненої пандемією COVID-19. 

"Унаслідок кризи після пандемії коронавірусу представники всесвітньої галузі 
туризму й гостинності очікують, що понад мільярд туристів цьогоріч скасують заплановані 
подорожі, що спричинить падіння показників галузі на 80 відсотків, як порівняти з 2019 
роком. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейський Союз 
об’єднали зусилля та розробили низку заходів і рекомендацій для мінімізування наслідків 
зазначеної кризи в туристичній галузі України, що суттєво постраждала від пандемії", – 
йдеться в повідомленні. Зазначається, що у звіті надано огляд заходів із мінімізування 
наслідків пандемії COVID-19, запропонованих українським органам влади, бізнесу та 
професійним асоціаціям. Документ також має низку рекомендацій щодо необхідних дій, 
виконання яких стане вектором для відновлення стану туризму в країні. Сюди належить 
антикризовий план на 2020 рік, перегляд Дорожньої карти, кампанія з підвищення 
інформованості, пропозицій щодо потреб у капіталовкладеннях, а також розроблення 
нових туристичних продуктів. Звіт став оновленням попередньої версії Дорожньої карти 
розвитку туризму в Україні, опублікованої у листопаді 2019 року. Її головною метою було 
розкриття потенціалу національного сектора для його подальшого розвитку. "Україна 
стала першою країною, в економіку якої інвестує ЄБРР, виконуючи систематичний аналіз 
стану сектору в цій галузі. Згідно з очікуваннями, отримані результати в Україні стануть 
основою для застосування аналогічного підходу в інших країнах", – зазначили в ЄБРР. Як 
повідомлялося, експерти не виключають, що збитки світової туристичної галузі через 
пандемію коронавірусу за підсумками 2020 року можуть становити 1 трлн доларів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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"Чорноморський Буковель" Коломойського: держава тричі  
заплатила олігарху за землю на березі моря 

10.06.2020 

Український олігарх Ігор Коломойський не тільки залишив у своїй 
власності отримані за безцінь землі на берегу Чорного моря, а й тричі 
отримав за них кошти з державного бюджету. 

Проєкт Коломойського про створення "чорноморського Буковелю" передбачав 
будівництво на земельних ділянках, які зараз належать ТОВ "Гаджибей". Уявіть – це сотні 
гектарів узбережжя навколо сіл Грибівка і Санжійка. Усі ці землі дісталися цій фірмі 
абсолютно безкоштовно за хитрою і не зовсім чесною схемою. Нинішні землі "Гаджибею" - 
це колишні землі колгоспу "Маяк". Багато років тому своїми особистими рішеннями землі 
нарізала тодішня голова Овідіопільської райдержадміністрації Наталія Чегодар. Колишні 
колгоспні ділянки вона виділяла під безкоштовну приватизацію нібито звичайним людям, 
та насправді вони одразу опинялася в руках бізнесменів. Збіг чи логічний розвиток подій, 
але після ця чиновниця отримала посаду голови Одеської облдержадміністрації Ігоря 
Палиці - друга и бізнес-партнера Ігора Коломойського. Компанія "Гаджибей" настільки 
щільно пов’язана з людьми Коломойського, що інформаційно-аналітична система "Ю-
Контрол" вважає її частиною групи "Приват". Частина цієї землі були у заставі в НБУ під 
кредити ПрниватБанку Коломойського, отримані ще у 2014-му році. Держава втратила ці 
землі тричі. Спочатку, коли безкоштовно віддала під приватизацію. Потім – заплативши за 
них приватному "Привату" власними грошима. Тобто рефінансуванням банку 
Коломойського. Ну, а третє, коли вже державний ПриватБанк погасив кредити перед НБУ. А 
у січні 2020 р. Верховний Суд відмовився задовольнити позов ПриватБанку до "Гаджибею" 
щодо стягнення іпотеки, позбавивши його шансу компенсувати збитки. Землю не забрали. 
А повертати чужі борги в НБУ довелося із загальної каси вже державного банку. Отак 
"Приват" борги перед НБУ погасив, а земля лишилась фірмі Коломойського. А казочці вже 
остаточний кінець - бо вже навіть минулого тижня провадження про боргові претензії НБУ 
щодо "Привату" остаточно закрив Господарський суд Одеської області. 

Детальніше дивіться у відео >>> 
За матеріалами prm.ua 

 
ФГИ Украины объявил аукцион по продаже базы  

отдыха в с.Буцинь за 5,3 млн грн 
12.06.2020 

Фонд госимущества (ФГИ) Украины объявил аукцион по продаже 
базы отдыха в с.Буцинь (Волынской обл.), входящий в портфель 
непрофильных активов Национального банка Украины, за 5,3 млн грн.  

В составе лота четыре спальных корпуса, административный корпус, артезианская 
скважина, гараж и другие бытовые помещения. Общая площадь комплекса составляет 902,6 
кв. м. Объект расположен на двух земельных участках общей площадью 2 га. ФГИ ранее 
дважды выставлял комплекс в Буцине на аукцион со снижением цены за 802 тыс. грн. По 
информации Фонда, аукцион состоится 18 июня. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Операторы курортных гостиниц фиксируют сокращение  

бронирований вдвое на июль-август 
13.06.2020 

Операторы курортных гостиниц фиксируют сокращение 
бронирований в среднем вдвое на июль-август по сравнению со 
стандартными показателями для этого периода, при этом бронирования 
бизнес-отелей сократились на 90%.  

"Если анализировать высокий сезон 2020-го года, то в мае отели практически не 
работали, в июне есть небольшой спрос в размере 20-30% загрузки, июль-август как для 
этого года неплохо бронируется, в данный момент брони составляют от 45 до 75%", - 
рассказал агентству "Интерфакс-Украина" операционный директор Reikartz Hotel Group 
Андрей Дема. По его словам, в июле-августе в 2019 году загрузка курортных гостиниц сети 
составляла более 80%. В 2020 году загрузку на уровне прошлого года может удержать 
увеличение внутреннего туристического потока, считает Дема. Как сообщил основатель 
Ribas Hotels Group Артур Лупашко, курортные отели сети открылись на неделю позже 
запланированного, и загрузка на данный момент составляет 35-40%. При этом на июль-
август бронирования составляют только 20-25%. "Глубина бронирований с каждым годом 
уменьшается. Например, в Одессе половина гостей бронирует номера за день-два до 
заезда", - отметил он. Ribas Hotels Group также фиксирует новые бронирования от 
иностранных гостей и ожидает восстановления 50% бронирований в июле-августе после 
восстановления авиасообщения с Турцией и Израилем. При этом бронирования и загрузка 
бизнес-отелей зависит от ситуации в стране и сроков восстановления авиасообщения, 
пояснили агентству в Premier Hotels and Resorts. "В существующих условиях, по нашим 
оценкам, наши бизнес отели смогут достичь 8-10% заполняемости в июне. И июль, и август 
фактически начинаются с "пустого листа", 90% предварительных бронирований были 
аннулированы в период карантина", - сообщил оператор. При этом в сети ожидают 
увеличения спроса на одесские гостиницы в июле из-за перераспределения турпотоков в 
пользу внутреннего. Доля бронирований иностранными туристами не превышает 10% в 
структуре продаж гостиниц Premiere, в то время как в прошлом году доля иностранных 
турпотоков в гостиницах 5 звезд составляла 75-80%, в гостиницах 3 звезды – 40-55%, 
рассказал оператор. "Постепенное оздоровление структуры спроса будет напрямую 
зависеть от возобновления транспортного сообщения и условий въезда иностранных 
гостей в нашу страну", - считают в Premier Hotels and Resorts. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.president.gov.ua/news/potribno-rozrobiti-derzhavnu-programu-rozvitku-turizmu-v-ukr-61549
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3048631-mkip-prezentue-portal-z-usima-turisticnimi-tockami-ukraini-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3051214-ebrr-ta-es-rozrobili-rekomendacii-dla-minimizuvanna-naslidkiv-krizi-v-turisticnij-galuzi-ukraini.html
https://prm.ua/chornomorskiy-bukovel-kolomoyskogo-derzhava-trichi-zaplatila-oligarhu-za-zemlyu-na-berezi-morya-watchdogs-info/
http://www.fixygen.ua/news/20200612/fgi-ukrainy-obyavil.html
http://www.fixygen.ua/news/20200613/operatory-kurortnyh.html
https://www.phnr.com/ua


 

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

 

ФГИ назначил проведение аукциона по приватизации  
гостиницы "Днепр" за 80,9 млн грн 

15.06.2020 

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) назначил 
проведение аукциона по приватизации столичной гостиницы "Днепр" за 
80,9 млн грн на 15 июля 2020 года, сообщила пресс-служба.  

"Этот день настал – гостиница "Днепр" выставлена на аукцион, проведение которого 
планируется 15 июля. Стартовая цена – 80 млн 923 тыс. 400 грн", - сообщил Фонд в 
Facebook в понедельник. Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сообщал, что в объекте 
заинтересованы около 30 покупателей. Согласно аудиту ФГИ, киевская гостиница "Днепр" 
размещена на участке площадью 0,28 га, еще 0,15 га занимает паркинг на 56 машиномест. 
Общая площадь ее помещений - 12,8 тыс. кв. м, номерной фонд насчитывает 186 номеров. 
Инфраструктура гостиницы включает три конференц-зала общей вместимостью до 115 
чел., а также переговорный зал на 10 чел. и бизнес-центр. В гостинице также расположены 
рестораны "Днепр" и Panorama Club, два бара, спа-центр площадью 326 кв. м. Кроме того, 
сданы в аренду помещения под кафе и магазины продтоваров, ювелирной продукции. 
Ранее предполагалось, что стартовая цена гостиницы составит $10 млн (около 265 млн 
грн). Средняя загруженность номерного фонда в 2019 году составила 52%, средняя 
доходность номера - EUR23, показатель ADR - EUR43. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Суд визнав вимоги НБУ до готелю "Салют"  

Жеваго на 4,2 млрд грн 
19.06.2020 

Госпсуд  Києва в справі про банкрутство ПрАТ “Готель “Салют” визнав 
вимоги низки кредиторів, у т.ч. як забезпечені заставою майна боржника 
вимоги НБУ на 4,2 млрд грн і банку “Фінанси та кредит” на 15,7 млн грн. 

Крім того, суд визнав вимоги ТОВ “Фінансова Оферта” (правонаступник прав вимоги 
банку “Фінанси та кредит”) на 1,2 млрд грн, з яких 1,04 млрд грн віднесені до четвертої 
черги, а на 154,1 млн грн - до шостої черги. Також суд визнав вимоги ПрАТ «Росава» 
(ініціатор процедури банкрутства ПрАТ “Готель “Салют”) на 14,4 млн грн, які включені в 
четверту чергу. Нагадаємо, що ПрАТ “Готель “Салют” і ПрАТ “Росава” пов’язані з 
Костянтином Жеваго. Він же контролював банк “Фінанси та кредит”, який був визнаний 
неплатоспроможним і зараз на ліквідації. Як писав Finbalance, 21.01.2020 Госпсуд Київської 
області в межах справи №911/2498/18 про банкрутство ПрАТ “Росава” визнав грошові 
вимоги НБУ на 5,7 млрд грн (як забезпечені), вимоги ліквідатора банку “Фінанси та кредит” 
на 2,65 млрд грн (як забезпечені), вимоги Офісу великих платників податків на 1,27 млрд 
грн (шоста черга задоволення). Крім того, суд задовольнив заяву ТОВ «Фінансова компанія 
«Інвестохіллс Веста» про заміну кредитора - банку «Фінанси та кредит» в межах вимог у 
сумі 2,65 млрд грн. 14.04.2020 Госпсуд Київської області відкрив провадження в справі 
№911/593/20 про банкрутство ПрАТ “Білоцерківська ТЕЦ” (теж пов’язане з К. Жеваго). … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Правоохоронці викрили схему привласнення держкоштів, виділених  
на будівництво амбулаторій у 6 областях України 

05.06.2020 

На території шести областей правоохоронці здійснили санкціоновані 
обшуки у справі про привласнення посадовими особами одного з міністерств 
державних коштів, виділених на будівництва амбулаторій. 

"Під час моніторингу публічних закупівель із будівництва амбулаторій у сільській 
місцевості співробітники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції 
звернули увагу на те, що переможцями тендерів ставали ті самі комерційні структури. За 
результатами конкурсних торгів між обласними адміністраціями і товариствами було 
укладено договір на загальну суму понад 382 млн грн", - йдеться в повідомленні 
Національної поліції України. Так, відповідно до угод будівельні роботи мали проводитися 
на території Запорізької, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської та Черкаської 
областей. Для проведення цих робіт держава виділила місцевим бюджетам кошти у вигляді 
субвенцій. Правоохоронці встановили, що до організації злочинної схеми з привласнення 
держкоштів причетні чиновники одного з міністерств, структурних підрозділів обласних 
державних адміністрацій та переможці публічних закупівель. "З метою привласнення 
коштів до офіційних документів щодо кількості залучених спеціалістів, кількості та якості 
будівельних матеріалів вносилися недостовірні дані. Фактично всі роботи виконували 
жителі місцевих сіл, а під час будівельних робіт використовувалися неякісні, значно 
дешевші матеріали. Крім того, поліцейські з'ясували, що працівники міністерства 
заздалегідь розробили проекти будівництва амбулаторій у значно більшій кількості, які в 
подальшому були надані обласним адміністраціям", - наголосили в поліції. … 

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

 
Укрзалізниця вивчає можливість залучення інвесторів  

для реформування відомчих лікарень 
02.06.2020 

УЗ вивчає можливість залучення інвесторів для реформування 
відомчих лікарень, підвищення рівня обслуговування, забезпечення 
сучасним обладнанням та підвищення рівня заробітної плати персоналу.  

Про це йшлося під час презентації реформи Львівської клінічної лікарні на 
залізничному транспорті, яка входить у структуру філії «Центр охорони здоров’я» АТ 
«Укрзалізниця». За словами виконавчого директора філії Наталії Білинської, одним з 
перших завдань реформи є зміна культури та якості страхування працівників. 
«Залізничники, яких понад 250 тисяч, нарешті мають отримати належні медичні послуги в 
рамках своєї страховки. Це можливо забезпечити шляхом проведення конкурентних 
тендерних торгів на майданчику Prozorro із залученням до відбору найуспішніших 
страховиків», — повідомила вона. Другою важливою задачею реформи згідно із стратегією 
Укрзалізниці є обладнання лікарень сучасною медичною технікою. Наразі держава через 
складні економічні умови не може цього зробити, тому буде проведений пошук інвесторів, 
що дозволить зберегти персонал медзакладів та підвищити якість обслуговування, 
пояснює Наталія Білинська. Важливим фактором подальшої роботи відомчих лікарень є 
коригування заробітної плати медичних працівників до рівня заробітних плат приватних 
лікарень за умови залучення інвестицій і підписання відповідної угоди на обов'язкових 
умовах Укрзалізниці, яка передбачає соціальний захист медпрацівників. Філія «Центр 
охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця» надає медичні послуги залізничникам, членам їхніх 
родин, пасажирам залізничного транспорту та всім громадянам України. До складу філій 
входять 8 клінічних лікарень у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі. Наразі збитковість цих 
медичних закладів сягає понад 800 млн гривень на рік. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uz.gov.ua 
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В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, який 
переводив гроші клієнтів до РФ 

11.06.2020 

В Одесі у межах протидії тінізації економіки держави Служба 
безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з 
загальним обігом понад 500 мільйонів гривень. 

Оперативники спецслужби встановили, що організатори «конверту» з початку 2020 
року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. Серед 
«користувачів послуг» були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у 
тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення 
«клієнтів» зловмисники переводили кошти у готівку для ухилення від податкового 
навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки. Конвертаційний центр 
також «допомагав» клієнтам переводити гроші в інші країни, в тому числі до Російської 
Федерації. Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох 
сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора. Під час слідчих дій в офісних 
приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у 
різних валютах на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Також виявлено комп’ютерну 
техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та 
бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. Тривають слідчі дії 
у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 
Кримінального кодексу, щодо встановлення усіх обставин протиправної діяльності. 
Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

В Киеве ликвидировали конвертцентр 
с оборотом 120 млн 

22.06.2020 

Правоохранителями сообщено о подозрении 5 членам преступной 
группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и 
легализацию средств, полученных преступным путем, на общую сумму 
около 120 млн грн.  

Правоохранители установили, что преступлную группу организовал бывший 
сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в 
создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами 
реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, 
полученных преступным путем. Сейчас организатору и 4 участникам преступного бизнеса 
сообщено о подозрении по ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, 
представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и 
физических лиц – предпринимателей), ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконные 
действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами 
доступа к банковским счетам) и ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, 
полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Организатору вручено 
ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также 
решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной 
преступной группы. Следствие по уголовному движимы продолжается. Устанавливаются 
субъекты реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами преступной группы, 
отмечают в пресс-службе прокуратуры города Киева. Как сообщалось, 10 марта 2020 г. в 
Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 258 млн. Напомним, в январе 2020 г. в 
Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 230 млн.  

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

 
СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру  

із обігом у 400 мільйонів гривень щомісяця 
24.06.2020 

СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного 
центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. Про це 
повідомляє прес-служба відомства. 

За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській 
областях. Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до 
державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні 
фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм із ознаками фіктивності. 
Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема й мешканців тимчасового 
окупованих територій Донбасу. Правоохоронці провели одночасні обшуки в офісних 
приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях учасників оборудки. Вилучено 
комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, 
гроші, дані про клієнтів та інші докази протиправної діяльності групи. У межах 
кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ, тривають слідчі дії. 
Наразі накладено арешт на вилучене майно та заблоковано банківські рахунки «конверту». 
Перевіряється інформація щодо можливої причетності організаторів схеми до 
фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «Л/ДНР». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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PwC отримала звання європейської фірми року  
в сфері податкової політики 

05.06.2020 

Європейська фірма року у сфері податкової політики – визнання, яке 
отримали команди PwC в Україні та ще у кількох державах за версією 
European Tax Awards 2020. 

Міжнародний рейтинг European Tax Awards 2020, ініційований фаховим виданням 
International Tax Review (ITR), відзначив вагомий внесок команди PwC в Україні, у 
підтримку активного діалогу із владою щодо спрощення процедури сплати податків, а 
також аналізу світового досвіду і надання рекомендацій із оподаткування різних галузей 
економіки. Зокрема, вже протягом 15 років PwC проводить дослідження Paying Taxes, що 
оцінює простоту сплати податків у 190 країнах світу, серед яких і Україна. Результати 
Paying Taxes також враховуються у рейтингу Doing Business, організованого Світовим 
банком. Також агенція високо оцінила внесок команди PwC в Україні у розробку 
методології оцінювання компаній при отриманні статусу Авторизованого економічного 
оператора, який значно спрощує митні формальності та дозволяє прозорому бізнесу 
ефективніше планувати свою логістику. Окрім того, за власною ініціативою та підтримкою 
керівництва Університету Державної фіскальної служби України експерти PwC в Україні 
впродовж 10 останніх років знайомлять студентів університету  з особливостями 
міжнародного оподаткування та світової практики. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами PwC в Україні 
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Dragon Capital придбала будівлю для  
Київської школи економіки 

30.06.2020 

Інвестиційна компанія Dragon Capital придбала будівлю у Києві 
загальною площею 4441 кв. м за адресою вул. Миколи Шпака, 3, для 
Київської школи економіки. Про це повідомляє nv.ua 

Угоду було укладено у рамках напрямку корпоративної соціальної відповідальності з 
розвитку освіти в Україні. «Ми вже багато років підтримуємо КШЕ і спостерігаємо, як 
Школа на наших очах стрімко розвивається. В цьому році ми прийняли рішення значно 
збільшити обсяг підтримки і придбати для Школи окрему будівлю. Ми інвестуємо в 
придбання і реконструкцію будинку величезну суму — понад $5 млн — і розраховуємо на 
суттєвий позитивний ефект для країни в майбутньому», — заявив гендиректор Dragon 
Capital Томаш Фіала. У планах реконструкції — створити унікальну інфраструктуру з 
сучасними лекційними залами, лаунжем для студентів, зонами для групової роботи, а також 
конференц-холом. У новому приміщенні КШЕ планує одночасно проводити навчання для 
понад 600 студентів і збирати лідерів громадянського суспільства та меценатів на своїх 
соціальних та економічних заходах. Після реконструкції та адаптації приміщень Dragon 
Capital передасть шестиповерхову будівлю КШЕ в довгострокове користування. Тут буде 
розташований бакалаврат, департамент економіко-політичних досліджень, вісім 
магістерських програм, включаючи програму МБА, а також офіси Центру економічної 
стратегії і VoxUkraine. «У Школи 25 років не було дому, а тепер, завдяки Dragon Capital, ми 
зможемо дати нашим студентам відчуття справжньої alma mater та створити платформу 
для розвитку економічної думки країни. Це першій приклад такого меценатства в Україні», 
— заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Очікується, що 
Київська школа економіки зможе прийняти перших студентів в новому корпусі вже у 
вересні і повністю переїхати до початку 2021 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 
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АРМА объявила конкурс по поиску  
управителя UMH Group 

13.06.2020 

АРМА,объявила конкурс по поиску управителя имуществом, 
корпоративными правами и акциями медиа-холдинга UMH Group. Об этом 
сообщает пресс-служба Нацагентства. 

Поиск управителя: корпоративные права, ценные бумаги, имущественные права 
интеллектуальной собственности, недвижимое и движимое имущество Украинского Медиа 
Холдинга (УМХ) олигарха Сергея Курченко. Отмечается, что речь идет о корпоративных 
правах 72 юридических лиц, акциях 7 юрлиц, имущественных правах интеллектуальной 
собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами, 5 нежилых 
помещениях и 1 нежилом доме, 1 земельном участке, 2 гаражных боксах, полиграфическом 
оборудовании в количестве 20 единиц. В свою очередь, к будущему управителю АРМА 
выдвигает ряд требований, в частности участники конкурса должны обладать опытом 
управления или руководства субъектами хозяйствования в сферах организации 
предоставления рекламных услуг в интернет-СМИ, на радио и в периодической печати, 
производства контента для интернет-СМИ, для печатных СМИ, для радио и управления 
деятельностью радиостанций, интернет-ресурсами, изготовления печатной продукции, 
управления имущественными правами интеллектуальной собственности, в частности на 
знаки для товаров и услуг в сфере медиа. Прием документов продолжается с 12 июня до 3 
июля включительно. В сентябре Печерский районный суд Киева передал имущество медиа-
холдинга UMH Group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению 
активами, полученными от коррупционных и других преступлений. … 

Читать полностью >>> 
По материалам 368.media 
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Радіо «НВ» звільнило третину  
співробітників 

27.05.2020 

Через переформатування «Радіо НВ» звільнило третину 
співробітників. Про це в інтерв’ю «Детектору медіа» розказав головний 
редактор «Радіо НВ» Олексій Тарасов. 

Раніше на розмовній радіостанції працювало близько 70 людей (разом з ведучими 
авторських програм). «Я припускаю, що ми скоротимось на третину. Можливо, залишиться 
45 осіб. Це дуже велика команда за мірками українських медіа. Але наше завдання не 
робити продукт скороченим складом, наше завдання – робити крутий продукт 
оптимальним складом», – пояснив Олексій Тарасов. За його словами, працівникам, яких 
звільнили, виплатили компенсацію. Кілька джерел «Детектора медіа» повідомили, що 
звільнення відбувалось у дві хвилі. На початку травня «Радіо НВ» звільнило частину з тих, 
хто забезпечував постійний випуск програм (журналістів, звукорежисерів, ведучих і 
команду вихідного дня). На правах анонімності колишні співробітники «Радіо НВ» 
розповіли, що дізналися про звільнення завчасно та отримали компенсацію. Друга хвиля 
звільнень відбулася в другій половині травня. Цього разу «Радіо НВ» припинило співпрацю 
з ведучими кількох авторських програм. Але не попередило їх про це завчасно – вони 
дізналися про все минулого тижня з документів у програмі електронного документообігу 
для ФОПів Paperless. За словами джерел «Детектора медіа», таким чином про припинення 
співпраці дізналися Дмитро Сімонов («Академія наук»), Олександр Положинський («Звуки 
про»), Павло Шеремета («Економічний прорив»), Геннадій Мустафаєв («Тільки спокійно»), 
Марина Фіалко («Місце в історії»). Як уже писав «Детектор медіа», через карантин «Радіо 
НВ» призупинило виробництво майже всіх авторських проєктів, замість них в ефірі 
транслювали повтори раніше записаних програм. Наприкінці березня 2020 року стало 
відомо, що «Радіо НВ» переформатується і відмовиться від формату суто розмовного радіо. 
Головний редактор журналу НВ і керівник усіх медіапроєктів НВ Віталій Сич повідомив, що 
з 1 липня радіостанція має вийти з новим форматом. З 15 квітня головним редактором 
«Радіо НВ» замість Валерія Калниша став Олексій Тарасов – він і займається переформату-
ванням радіостанції. «Радіо НВ» було розмовним радіо інформаційно-просвітницького 
формату, транслювало новини, прямоефірні та записані авторські та дискусійні програми. 
Розпочало мовлення в березні 2018 р. на базі переформатованого «Радіо Ера». Перед тим у 
вересні 2017 року інвестиційна компанія Dragon Capital, якій належали журнал і сайт 
«Новое время», завершила угоду з придбання ТРК «Радіо Ера». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами detector.media 

 
 
 

 
 
 ВИДАВНИЦТВА  

У Depo.ua змінився головний  
редактор 

28.05.2020 

Андрій Коваленко звільнився з видавничої групи «Картель» та з 
посади головного редактора Depo.ua, цю посаду обійме його заступниця 
Валентина Емінова. Про це повідомляє видавнича група «Картель». 

На сайті Depo.ua пан Коваленко працював п’ять років та пройшов шлях від редактора 
до головного редактора. Він повідомив, що причиною звільнення стало бажання змінити 
сферу діяльності. Андрій Коваленко працюватиме в сфері комунікацій, деталі він 
розповідати відмовився. Пані Емінова з 29 травня 2020 р. почне роботу на новій посаді. 
«Нашим головним завданням і далі буде оперативна подача новин, швидка аналітика, 
статті на суспільно-політичну і розважальну тематики. Ми вдячні Андрію Коваленку за 
величезний вклад в розвиток сайту і продовжимо збільшувати кількість проєктів, цікавих і 
корисних широкому колу читачів», – йдеться в повідомленні. Андрій Коваленко очолив 
портал Depo.ua 1 липня 2019 року. Нагадаємо, Ольга Сантаровіч 9 січня 2020 року стала 
шефредакторкою видавничої групи «Картель». Вона замінила на посаді Віталія Пировича. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами detector.media 

 
 

 ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Суд відмовився зняти арешт з майна "Бліц-Інформ", яке  

продали з дисконтом 99% 
18.06.2020 

Північний апеляційний госпсуд не задовольнив апеляційні скарги ТОВ 
"Палп Мілл Прінт" і ліквідатора ПрАТ “Бліц-Інформ” та залишив без змін ухвалу 
Госпсуду м. Києва від 22.01.2020 (у справі №910/2592/19 (910/364/20)). 

Мова йде про ухвалу, якою в рамках справи про банкрутство ПрАТ “Бліц-Інформ” за 
клопотанням компанії ЮПІЕм Сейлз Ої як забезпечення позову було накладено арешт на 
нерухоме і рухоме майно ПрАТ “Бліц-Інформ”, яке ТОВ "Палп Мілл Прінт" купило на 
аукціоні. Згідно з судовими матеріалами, Укрексімбанк, як і ЮПІЕм Сейлз Ої, просив суд 
відхилити апеляційні скарги ТОВ "Палп Мілл Прінт" і ліквідатора ПрАТ “Бліц-Інформ”. 
Підставою для звернення компанії ЮПіЕм Сейлз Ої до суду з позовом про визнання 
недійсними результатів аукціону, що відбувся 18.11.2019, став “факт порушення вимог 
законодавства під час підготовки до аукціону та його проведення, а також подальша 
протиправна реєстрація права власності ТОВ "Палп Мілл Прінт" на майно, що належало 
боржнику [ПрАТ “Бліц-Інформ”]”. Як писав Finbalance, 20.05.2020 Деснянський райсуд м. 
Києва за клопотанням ТОВ “Палп Прінт Мілл” скасував арешти, накладені ухвалами 
Печерського райсуду м. Києва від 28.11.2019 та 03.12.2019 на вимогу Генпрокуратури в 
межах кримінального провадження №42019000000002328 на майно ПрАТ “Бліц-Інформ”, 
яке торік у листопаді було продане ліквідатором цієї компанії та перебувало в 
іпотеці/заставі Укрексімбанку. Йдеться про майновий комплекс (за адресою м. Київ, вул. 
Мурманська, 7), поліграфічне обладнання, поліграфічні матеріали, табір «Сонячний» (за 
адресою: м. Київ, вул. Промениста, 1 (Броварське лісництво, квартал № 54), 19 автомобілів. 
Як зазначив слідчий суддя, підставою для зняття арешту стало те, що 14 квітня слідчий 
Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві закрив вказане кримінальне 
№42019000000002328 від 01.11.2019 (щодо можливих зловживань ліквідатора ПрАТ “Бліц-
Інформ”) “у зв`язку з відсутністю ознак складу кримінального правопорушення” (цитата). 
Нагадаємо, 18.11.2019 ліквідатор ПрАТ “Бліц-Інформ” на аукціоні продав активи компанії за 
49,59 млн грн (при тому, що спершу активи виставлялися на продаж з ціною 4,12 млрд грн; 
відповідно дисконт склав 99%). Покупцем стало ТОВ "Палп Мілл Прінт" (пов’язане з 
власником Обухівського картонного комбінату Володимиром Крупчаком). Аукціон відбувся 
при тому, що 14.11.2019 Печерський райсуд задовольнив клопотання прокуратури м. Києва 
в рамках кримінального провадження №42019000000002328 наклав арешт на згадане 
майно ПрАТ “Бліц-Інформ”, яке було в іпотеці/заставі Укрексімбанку (за низкою кредитних 
договорів). Постановою Госпсуду м. Києва від 19.06.2019 у справі №910/2595/19 ПрАТ 
«Бліц-Інформ» було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Судовими 
ухвалами від 29.05.2019 та 28.08.2019 Укрексімбанк було визнано забезпеченим 
кредитором ПрАТ «Бліц-Інформ» на загальну суму 1,77 млрд грн. Як зазначалося, в ході 
ліквідаційної процедури ПрАТ «Бліц-Інформ» ліквідатор банкрута замовив, а Товарна біржа 
«Українська міжрегіональна спеціалізована» провела кілька аукціонів з продажу майна 
боржника, до якого входило і майно, яке було в заставі/іпотеці Укрексімбанку. Умовами 
другого повторного аукціону, призначеного на 18.11.2019, передбачалося, що до продажу 
ліквідатором боржника запропоновано усі активи ПрАТ «Бліц-Інформ», які включені до 
складу єдиного Лоту №1. Його початкова вартість була встановлена на рівні 495,9 млн грн. 
Раніше слідчі зазначали, що вказана сума “є сумнівною, необґрунтованою, непогодженою з 
заставним кредитором АТ «Укрексімбанк», здійснена ліквідатором з порушенням норм 
чинного законодавства України та відповідно є такою, що не може бути використана при 
продажу майна банкрута” (цитата з судових матеріалів). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Инвестгруппа ICU прогнозирует инфляцию в 2020 году  
на уровне 4,2% и 5,5% в 2021 

19.06.2020 

Индекс потребительских цен в 2020 г. может вырасти на 4,2%, а в 
2021 г. - на 5,3%, что позволит НБУ продолжить смягчение монетарной 
политики, указано в обзоре инвестиционной группы ICU. 

Аналитики ICU прогнозируют, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку до 5,5% с 
последующим повышением в 2021 до 6,5%, а также продолжит использовать инструменты 
предоставления ликвидности при наличии соответствующей потребности у банков. «Банки 
будут поддерживать надежных заемщиков кредитными ресурсами, однако мы не ожидаем 
существенного усиления кредитования из-за осторожного поведения банков и дефицит 
платежеспособных заемщиков. Правительственные инициативы по стимулированию 
кредитования будут иметь только маржинальные эффекты», - указано в обзоре. Аналитики 
ICU прогнозируют расширение дефицита госбюджета в этом году до 6% ВВП, что ниже по 
сравнению с запланированным уровнем в 7,5% ВВП из-за сдерживания определенных 
расходов вследствие ограниченности ресурсных источников. Инвестгруппа ожидает, что 
нерезиденты начнут постепенно возвращаться на рынок внутренних облигаций во втором 
полугодии 2020 г., вместе с тем полагает, что основным источником спроса на гривневые 
облигации будут отечественные банки. Согласно обзору, аналитики прогнозируют 
умеренное увеличение соотношения государственного долга к ВВП с 50,6% в 2019 году до 
56,9% в текущем с небольшим снижением в следующем до 56,2%. Инвестгруппа отметила, 
что внешняя позиция экономики Украины оказалась достаточно устойчивой к эффектам 
«коронакризиса». «Из-за падения цен на нефть и природный газ, а также сокращения 
внутреннего спроса в первые четыре месяца 2020 г. текущий счет сведен с профицитом. Мы 
ожидаем, что профицит составит около 1% ВВП за весь год. Однако на фоне восстановления 
внутреннего спроса и увеличения импортных цен на энергоносители дефицит вернется 
осенью, а в следующем году дефицит будет равен 1,2% ВВП», - поясняется в документе. 
Уточняется, что возвращение дефицита текущего счета вместе с ожидаемым снижением 
процентных ставок приведет к умеренному ослаблению гривни в конце 2020 г. - до 28-29 
грн/$1, при этом в 2021 аналитики не ожидают значительных изменений обменного курса. 
Согласно документу, ICU прогнозирует рост безработицы в 2020 г. до 10% (с 8,2% в 2019), а 
в 2021 г. - снижение до 9,5%. По оценкам инвестгруппы, международные резервы Украины 
к концу года могут сократиться до $26,3 млрд с текущих $28,7 млрд, которые увеличились 
после получения Украиной первого транша от МВФ ($2,1 млрд). В 2021 году эксперты 
прогнозируют рост показателя до $28,5 млрд. 

Читать полностью >>> 
По материалам capital.ua 

 
Падіння ВВП 5,3%, інфляція 5,7%, курс 28,1 грн/дол США:  

консенсус-прогноз на 2020 рік від KSE 
24.06.2020 

У 2020 році падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) може 
скласти 5,3%, інфляція пришвидшиться до 5,5%-5,7% у річному вимірі, курс 
гривні до долара США складатиме 27,9-28,1.  

Такий консенсус-прогноз ключових економічних показників підготувала Київська 
школа економіки у своєму новому регулярному продукті «Макроекономічний Радар». 
Останні місяці прогнози економічної активності традиційно погіршуються на тлі 
переоцінки ефектів пандемії та впроваджених карантинних обмежень. Нещодавно майже 
синхронно свої оновлені прогнози опублікували МВФ і Світовий банк, з кардинально 
різними позиціями. Прогноз МВФ – падіння ВВП цього року до 8.2% і зростання на 1.1% 
наступного року. Прогноз Світового банку – падіння 3.5% і зростання 3.0% відповідно. 
Якщо прогноз першого можна вважати скоріше стресовим сценарієм, то оптимізм 
останнього важко пояснити. Натомість очікування щодо показників платіжного балансу, 
обмінного курсу та інфляції поступово покращуються. Це саме стосується і прогнозів 
зниження облікової ставки, але ці прогнози уже традиційно відстають від рішень НБУ. 
Макроекономічна ситуація в Україні відносно стабільна. Інфляція низька, 
зовнішньоекономічні баланси покращуються, бюджетний дефіцит – у рамках прийнятного, 
зважаючи на ситуацію з кризою через пандемію COVID-19. Реалізація кризових сценаріїв у 
фінансовому секторів (масштабний відплив капіталу, різка девальвація, проблеми у 
банківській системі) можлива лише за умови політичної кризи або різкого погіршення 
показників економічної активності. Політична криза може бути викликана саме 
політичною боротьбою або різкими і неочікуваними проблемами в економіці. У свою чергу, 
такі проблеми можуть виникнути через непродумані кадрові рішення (наприклад, руйнація 
незалежності НБУ або чергові зміни в фінансово-економічному блоці уряду, які погіршать 
якість Кабінету міністрів та відповідних міністерств) або безвідповідальні економічні 
політики (такі як безконтрольна емісія, значна корупція в держпідприємствах, тощо). 
Ймовірність таких сценаріїв усе ще залишається низькою, хоч і зросла останнім часом. 
Відзначимо, втрати для економіки України від введення карантинних обмежень можуть 
становити $50 млрд. Такий розрахунок представила сьогодні Київська школа економіки 
під час презентації дослідження “Скільки Україні коштує карантин?”. Втрати для економіки 
можна порахувати у 2 показниках: втрати у вартості людських життів та втрати у % ВВП. 
Розрахунок для першого показника: якби відмінити карантин повністю, то ми могли би 
втратити 120 тис життів (оцінка базується на моделі Київської школи економіки). Якщо 
перерахувати 120 тис життів у гроші (аби мати єдину одиницю виміру), то зняття 
карантину коштувало би нам $50-54 млрд. Втрати пораховані на базі оцінки вартості життя, 
яка для України становить 454 тис дол США. Розрахунок для України зроблено науковцем 
Кіпом Віскучі (через адаптацію показників США). Вартість карантину у 54 млрд дол США 
можна порівняти з 35% ВВП в поточних дол США на 2019 рік (номінальний ВВП в грн 3,974 
млрд = $154 млрд). Розрахунок для другого показника: втрати оцінюються на базі прогнозів 
по падінню ВВП від Міжнародного валютного фонду та консенсус-прогнозу Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Для оцінки використано 
методологію університету Вайомінгу (США). Втрати через карантин для економіки 
дорівнюють 50-54 млрд дол США, що розраховується як чиста приведена вартість втрат. 
“При цьому, потрібно тверезо оцінити можливі наслідки від того, що було би, якщо 
карантин би не запроваджували. Ми говоримо про над 120 тис втрачених життів та понад 5 
млн захворівших. Або 12,5% населення. Тобто до 12.5% могло б “випасти” і з робочої сили – 
не працювали би, не створювали продукт.  Але насправді – померло б набагато більше 
людей, бо система охорони б захлиналась, реанімації були б зайняті лише коронавірусними 
хворими – всі інші б не могли отримати місце в реанімації”, – наголосила Наталія Шаповал, 
вицепрезидентка KSE під час презентації. Відповідно, щоб зробити висновок чи потрібен 
був карантин з точки зору економічних втрат, потрібно порівняти показники втрат у 
людських життях та у ВВП. “Чистий економічний ефект від карантину майже нульовий. Але 
завдяки карантину, і це дуже важливо, нам вдалось врятувати життя людей. Тому варто 
продовжувати карантинні обмеження, поступово послаблюючи їх, вводити смарт-підхід – 
розумний, таргетований карантин”, – наголосив Тимофій Милованов, президент KSE. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами KSE 

Читайте також: Макроекономічний Радар, 
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Крах олігархів: як Ахметов, Коломойський і Ко  
вже програли і нічого не зрозуміли 

18.06.2020 

Раніше українські олігархи дивилися футбол у ВІП-ложах. А 
зараз єдині доступні квитки - за воротами, разом зі вчорашніми 
школярами. Про це пише Олексій Мушак на порталі biz.liga.net 

Далекого березневого ранку 2011 року, сонце не могло світити по-
іншому. Рейтинг від Forbes дарував надію процвітання, майбутнього 
багатства та ствердження "Yes, we can!" для українських мільярдерів. Це був пік світового 
визнання української олігократії та великого бізнесу. Рекордні вісім представників України, 
максимальна оцінка бізнесу. І номінування самого багатого українця Ріната Ахметова в 
першій 50-ці світу. 39-е місце і $16 млрд в кишені - це серйозна заявка на успіх. Криза 2008-
2009 років здавалася прикрим непорозумінням. Пінчук, Коломойський, Боголюбов, Жеваго 
впевнено в першій половині списку. Етака якщо не вища ліга, то точно міцні світові 
середнячки. Одним словом - не підведуть. А молоді Косюк, Веревський, Бахматюк хоча були 
ближче до кінця списку, явно подавали великі надії. Щоб зрозуміти, ким тоді були багаті 
українці, достатньо сказати, що Джордж Сорос на 10 позицій нижче Ахметова. Малиш 
Цукерберг зі своїм Facebook вважався хорошим хлопцем, якому ще треба підрости і 
набратися терпіння. А засновник Amazon Джефф Безос, який наразі найбагатша людина 
світу з $113 млрд, був сусідом по рейтингу. За дев’ять років ситуація кардинально 
змінилась. Українців серед світових мільярдерів стало лише семеро, хоча загальна кількість 
світових багатіїв збільшилася майже вдвічі. Сумарні статки українців зменшилися в рази. 
Найбагатшого українця Ахметова оцінили лише в $2,4 млрд і, якщо раніше він був 39-ий в 
списку, то зараз лише 875-ий. На всіх лише $10 млрд, що менше ніж у колишнього українця 
Яна Кума, який дитиною покинув Україну і зміг в США створити Whats App. І менше ніж у 
засновника Zoom Еріка Юаня, який сонячного березня 2011 року був найманий робітником 
в Сisco, але був вимушений звільнитися через несприйняття своєї ідеї про зручну систему 
відеоконференцій. Вже не кажучи про порівняння з сусідами по списку, які виросли, а не 
зменшилися, в рази. Образно кажучи, раніше українські олігархи дивилися футбол в 
першому секторі. А декого навіть запрошували в світову ВІП-ложу, де всі рівні. А зараз єдині 
доступні квитки - це за воротами разом з підлітками, які ще вчора ходили в школу. І 
повернутися в перший сектор вже неможливо. Більш того, виліт всіх українців з першої 
тисячі - лише питання часу. Чи було це наслідком деолігархізації або розкуркулення 
мільярдерів? Ні, антимонопольний комітет нікого серйозно не штрафував і не розділяв 
бізнес. Рідкі наїзди влади більше схожі на запрошення до розмови, ніж на реальне бажання 
знищити чийсь бізнес. Більш того, в цьому десятилітті всі фігуранти списку Forbes значно 
збільшили перелік активів. Тому причину варто шукати не тут. Чи настільки зменшилася 
економіка України? Ні, в 2010 році ВВП був $136 млрд, а в 2019-му більше $150 млрд. Вже не 
кажучи, що кількість грошей у світі та їх доступність значно зросла. А про нові можливості 
навіть годі говорити. Як можна було не скористатися цим за дев'ять років - це тема 
окремого дослідження. Тому причина в іншому, але про неї пізніше. А зараз розглянемо ще 
одну річ. В свій час, а серед декого і донині, була популярна наступна версія. Ну ок, 
вважається, що наш бізнес коштує мало. Але це тому, що там віртуальне багатство, а у нас 
реальні гроші. Умовно, Twitter з капіталізацією $27 млрд планово збиткова компанія. Туди 
регулярно треба докидати кошти. Amazon, який коштує більше $1,3 трлн, ніколи не 
виплачував дивіденди. Microsoft коштує в 35 раз більше, ніж прибуток компанії і в 11 разів 
більше річного доходу. Якби нас так оцінювали, кажуть прихильники цієї теорії, то в 
кожному районному центрі був би свій Білл Гейтс. Умовно там купують актив з метою 
заробити на перепродажу в майбутньому, а не жити з доходів бізнесу. І всі їх гроші 
спекулятивні та віртуальні. А ми "крепкі хазяйственніки", оцінка Forbes не правильна, і для 
нас важливий cash-flow або реальний бабос тут і зараз. Але як показала історія з 
генерування грошових потоків, вже виникли проблеми. ДТЕК двічі за останні п'ять років 
оголошував дефолт і не міг розрахуватися з кредиторами. Та сама доля у Пінчука, Інтерпайп 
якого був вимушений йти на реструктуризацію боргу, а у банку Кредит-Дніпро плачевна 
ситуації. Тією ж дорогою пішов Бахматюк з його активами, які знаходяться в постійному 
дефолтному стані. Про кримінальні справи навіть не варто згадувати. Ситуація з бізнесом 
Жеваго краща, бо Ferrexpo стабільно показує достойні результати. Але сам власник у бігах 
та має претензії з боку держави на $100 млн. Kernel Веревського та MHP Косюка мають 
хорошу прибутковість. Але МHP в цьому році виплатила найменші дивіденди за п'ятирічну 
історію, а Kernel ніколи подібними виплатами не славився. На Коломойському з 
Боголюбовим варто окремо зупинитися. Судовий розбір в Лондоні обмежив їх річні витрати 
на рівні $1,2 млн. Інші кошти їм на своє життя формально недоступні. Етакий парадокс долі, 
коли всі вважають тебе багатим, а по факту приходиться жити по схемі. Плюс реальна 
перспектива, що програш в Високому суді Лондоні залишить їх взагалі без активів і з 
боргом. Більш того нинішній політичний вплив і фінансова спроможність Коломойського 
базується на неготовності держави України взяти своє в Укрнафті, Укртатнафті та 
Центренерго. Одним словом кінцева точка зрозуміла. Це документально підтверджений 
крах як бізнес стратегії так і економічного світогляду української олігократії. В цьому плані 
зустріч президента Зеленського з найбільшими бізнесменами не могла не відбутися. Але 
вона мала називатися не підтримка держави в час COVID-19, а навпаки. Як держава може 
підтримати великий бізнес, бо по-іншому йому важко буде вижити. Що, в принципі, потім і 
відбулося. Причин такої неуспішності багато, і при цьому я б виділив дві основні. 
Перерозподіл наявних ресурсів, а не створення нових благ – серед списку Forbes важко 
знайти номінантів, які б створювали бізнес-моделі, де заробляє ще хтось крім них. А основу 
бізнесу складають монополії, що дісталися без значної конкуренції. Часткові винятки є, в 
тому числі аграрїі, які змогли побудувати з нуля декілька галузей. Але і вони в якийсь 
момент зосередилися на лобіюванні вузьких податкових преференцій, продовженні 
мораторію та бюджетних дотацій, замість створення повноцінного ліквідного ринку землі. 
Неспроможність домовитися про спільні правила гри – для капіталізації компаній, появи 
довгих дешевих грошей варто значно знизити ризики України, як місця для інвестування. 
Простими словами - в будинку, де палять кнопки в ліфті, квартири дорого не коштують. 
Лобістська гігієна або етика так і не з’явилася за весь цей час. Бо не можна розмінювати 
судову реформу на подачку з бюджету для свого бізнесу. Оскільки друге тимчасове, а перше 
базове. Те саме стосується кадрових питань щодо голови антимонопольного комітету або 
зовнішньополітичного вибору країни. І таких прикладів розміну базових речей для 
довгострокової успішності на миттєві преференції бізнесу - безліч. Все це призвело до 
ситуації, де компанія з десятками тисяч працівників, мільярдними доходами, коштує 
дешевше, ніж бізнес 50-ти ІТ-шників, які сидять в сусідньому офісі. Має статися зміна в цій 
парадигмі. А саме, відхід від прагнення тотально впливати на політику в бік цивілізованого 
відстоювання лише інтересів галузі. Бо без цього не відбудеться жодної серйозної 
капіталізації українського бізнесу і, як наслідок, України як держави.  
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 «Привіт» олігархам: що у Меморандумі з МВФ  
зіпсувало настрій монополістам 

18.06.2020 

Демонополізація – один з найголовніших кроків, що 
віддаляє українців від гідного життя. Про це пише Агія 
Загребельська, співзасновниця “Ліги антитрасту”, 
держуповноважена АМКУ у 2015-2019 рр. 

Ми переплачуємо монополістам та картелям за товари, що споживаємо кожного дня, 
в більшості навіть не знаючи про це. Малий та середній бізнес не витримує нечесне 
змагання з впливовими гравцями та закривається, консервуючи бідність. Для отримання 
зарплатні, за яку можна нагодувати та навчити дітей, українці вимушені їхати закордон, бо 
монополіст не цінує людський ресурс та не має потреби за нього конкурувати. Це все 
результат монополізації економіки та повальної безкарності для картелістів, що 
продукується слабкістю, безпорадністю та політичною залежністю найважливішого 
економічного регулятора країни – Антимонопольного комітету. Є десятки світових 
прикладів, які доводять, що посилення інституційної спроможності та незалежності 
конкурентного відомства робило економічні дива, підвищувало рівень доходів населення, 
якість товарів та сприяло встановленню справедливих цін. Розумію, що у порівнянні, 
наприклад, і з США, де перші антимонопольні закони були прийняті у ХІХ сторіччі, ми є 
молодою в цьому сенсі країною. Але те, що за більш ніж два десятки років жоден президент 
та парламент не наважились посилити АМКУ та оголосити справжню війну монополіям – 
доведений факт. І виправдання щодо відсутності знань та досвіду в цьому питанні – 
безпідставні, бо різноманітні міжнародні організації не раз надавали конкретні, детальні та 
офіційні рекомендації нашим високопосадовцям, як впоратись з цим викликом. Однак, між 
впливовим монополістом та пересічним українцем держава тенденційно обирала першого. 
Рекомендації ігнорувались, а монополії забезпечували, щоб за таку бездіяльність 
чиновники не несли відповідальності. Але все може змінитись. Бо саме зараз ми стали 
свідками важливого історичного моменту. Вперше в історії України реформа 
Антимонопольного комітету з’явилась в Меморандумі України з Міжнародним валютним 
фондом. І хочеться вірити, що через кілька років ми будемо згадувати ці дні як старт 
успішної антимонопольної реформи та українського економічного дива. На відміну від 
наших можновладців, які пачками реєструють законопроекти про зміни до 
антимонопольних норм, що лише імітують реформу, залишаючи статус-кво, МВФ знає що 
робити. В Меморандумі викладений невеликий перелік нескладних заходів, виконання 
яких створить реальні можливості для позбавлення монополістів не тільки ринкової влади, 
а й політичного впливу. Усвідомлюючи, що взяті на себе Україною зобов’язання в цій 
частині суттєво псують настрій перш за все олігархам, очікую, що найближчим часом 
повинна розпочатись дискридетаційна інформаційна компанія проти таких положень. 
Можуть використовуватись меседжі на кшалт «це тиск на бізнес», «посилання втручання 
держави у вільний ринок» тощо. Однак, це все неправда та маніпуляції. Й задля того, аби ми 
з вами не упустили такий крутий шанс та не дали нас знов ошукати, коротко та просто 
поясню, що означають такі положення Меморандуму. Так, в розділі «Приватизація та 
реформування підприємств державної власності та ринків» Україна взяла на себе 
зобов’язання щодо прийняття законів, які посилять АМКУ відповідно до передових 
міжнародних практик. А саме: 

 
1. Забезпечити фінансову та операційну незалежність відомства. 

Як є сьогодні: Фінансування Комітету, рівень заробітних плат його працівників, 
штатна чисельність залежать від рішень різних міністерств та комітетів парламенту. 
За прийняття «незручного рішення» політики можуть легко карати АМКУ 
«гривнею». Також стабільно недофінансований АМКУ не представляє суттєвої 
загрози для впливових бізнесменів з монопольними надприбутками. Як результат, 
рівень заробітних плат в АМКУ один з найнижчих серед інших державних органів. 
Нестача паперу, офісної техніки, дискомфортні умови роботи – реальність, в якій 
живе конкурентне відомство країни останні роки. Занедбаний стан АМКУ забезпечує 
безперешкодний рух грошей з гаманців українців на рахунки монополістів. 
Як повинно бути: В розвиненому світі заробітні плати борців з монополіями одні з 
найвищих. Статті видатків на конкурентне відомство заплановані на роки вперед та 
серйозно захищені. Політики не можуть ситуативно впливати на скорочення 
фінансування відомства. Робота в подібних органах є престижною, відомства здатні 
наймати фахових працівників, проводити складні експертизи та дослідження. 
Боротьба з паразитуючими монополіями по-справжньому фінансується державою. І 
зобов’язання забезпечити це в Україні взяла на себе влада за Меморандумом. 

 
2. Забезпечити прозорість, конкурентність та захищеність Комітету від 

політичного втручання у процеси призначення та зняття з посади Голови 
АМКУ та Державних уповноважених. 
Як є сьогодні: Голова АМКУ призначається та звільняється парламентом за поданням 
президента (за законом про АМКУ) або прем’єр-міністра (за Конституцією). 
Державні уповноважені призначаються президентом за поданням прем’єр-міністра. 
Жодних прозорих та конкурентних процедур відбору кандидатів та вимог, до їх 
бекграунду і знань в цій галузі немає. Як наслідок, тенденційно політики дістають 
чергових керівників АМКУ як «кроликів з капелюха» та громадськість дізнається про 
«нові обличчя» здебільшого вже після їх призначення. Це суттєво допомагає 
монополістам інтегрувати в АМКУ «своїх» людей або просто слабкі особистості, які 
не представлятимуть загрози. Звільнити «незручного» державного уповноваженого, 
який попри кулуарний процес призначення «помилково» потрапив в АМКУ, також 
просто. Як довів приклад останніх звільнень, для цього не потрібні жодні підстави. 
Президент одноособово просто приймає указ про звільнення. 
Як повинно бути: Будь-який фахівець у сфері антитрасту, не пов’язаний з жодним 
впливовим монополістом, повинен мати можливість позмагатись на чесному та 
прозорому конкурсі за право працювати в АМКУ. Громадськість має знати 
заздалегідь данні про кандидатів та спостерігати за проведенням конкурсу. 
Політики не повинні мати вирішального впливу на процес призначення керівників 
відомства. Державний уповноважений має бути впевнений, що за незручні для 
монополістів розслідування та голосування він не буде звільнений. Та строк його 
перебування на посаді не залежить від того, наскільки добре він здатен чути 
побажання з Банкової. Саме це є другим зобов’язанням, яке взяла на себе Україна за 
Меморандумом. 

 
3. Посилити повноваження АМКУ щодо проведення фізичних обшуків, конфіскації 

документів та забезпечення обміну інформацією з іншими правоохоронним 
органами. 
Як є сьогодні: Для того, щоб відшукати докази порушення Антимонопольний комітет 
направляє вимоги про надання документів та інформації «підозрюваним». Але ці 
вимоги можна ігнорувати, затягувати час надання відповідей або банально 
обманювати АМКУ. Звичайно, Комітет може покарати за таку поведінку. Але штрафи 
здебільшого складають кілька сотен тисяч гривень, та процес їх накладення і 
стягнення може тривати роками. Другий засіб збору інформації – перевірки, на які 
АМКУ можуть банально не допускати під різними приводами. Важливі для 
розслідування докази за час юридичних дискусій не складно знищити або вивезти в 
інше більш захищене місце. 
Як повинно бути: В розвиненому світі конкурентне відомство має повноваження 
примусово проникати в приміщення у випадку недопуску та за наявності 

відповідного рішення суду. Також є можливість знімати інформацію з каналів 
зв’язку та використовувати докази, здобуті під час здійснення оперативно-
розшукових заходів. Антимонопольний орган або сам може їх проводити, або інший 
орган, що виконує оперативні функції, зобов’язаний для нього це виконувати. І саме 
це повинна зробити Україна відповідно до взятих за Меморандумом зобов’язань. 

 
4. Надати рішенням АМКУ статусу правозастосовних виконавчих документів, і 

таким чином, забезпечити відсутність необхідності використання судового 
процесу для забезпечення виконання рішень. 
Як є сьогодні: Антимонопольний комітет прийнявши рішення, наприклад, про 
накладення штрафу, отримує можливість його стягнути в примусовому порядку 
лише після двох судових процесів та шести інстанцій. Спочатку порушник може 
оскаржити рішення про накладення штрафу до суду. Та у разі поразки звернутись до 
апеляцій і в подальшому касації. Далі, за умови, якщо суд підтримав позицію АМКУ, 
Комітет не може одразу розпочати процедуру примусового стягнення через 
виконавчу службу. Натомість, АМКУ повинен вже сам звернутись до суду з позовом 
про стягнення штрафу, і прийняте судом рішення порушник знов може оскаржити 
до апеляційного та касаційного суду. Та лише після цього відомство отримує 
виконавчий документ та починається процес стягнення з порушника цих коштів. 
Зазвичай це триває кілька років. І саме така складна та довга процедура дає 
можливість порушникам перебудувати бізнес-модель та ухилитись від сплати 
штрафу. 
Як повинно бути: Рішення Комітету після закінчення процедури судового 
оскарження повинно мати статус виконавчого документа. Антимонопольний орган 
не має проходити повторно фактично судову перевірку рішення, замасковану під 
процедуру судового стягнення штрафу. Після неуспішного оскарження порушником 
рішення АМКУ має, не зволікаючи, розпочати процедуру примусового стягнення. І це 
четверте й останнє взяте Україною на себе зобов’язання. 
 
** 
 
Якщо ми б виконали ці чотири пункти самі, то й в отриманні грошей від 

Міжнародного валютного фонду необхідності б не було. Натомість в українських 
президентів та парламентарів далі передвиборчих обіцянок демонополізації та 
деолігархізації справа не доходила. Сподіваюсь, що до обіцянок, даних Міжнародному 
валютному фонду, політики віднесуться сумлінніше. Й необхідність в майбутньому знов 
позичати в міжнародних інституціях гроші відпаде. Адже тих грошей, що ми переплачуємо 
внаслідок конкурентних порушень, більш ніж вистачить для життя «не в борг». 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dt.ua 

© Агія Загребельська, співзасновниця “Ліги антитрасту”, 
держуповноважена АМКУ у 2015-2019 рр. 

 
 

Як можливо залучити додаткові мільярдні  
інвестицій в Україну 

26.06.2020 

Щоб Україна була важливим гравцем на світовому ринку, 
необхідно аби в країні були представлені стратегічні інвестори. Про це 
пише Ольга Магалецька, Керівник Офісу Національної інвестиційної 
ради. 

Великі гравці інвестують тільки в стабільно зростаючі економіки та надійні країни, 
де послідовна політика та сприятливий інвестиційний клімат. Звісно, пандемія внесла свої 
корективи в інвестиційні плани багатьох компаній, але Україна все ще залишається в полі 
зору великих гравців. У порівнянні до інших країн, Україна увійшла у цю кризу більш 
підготовленою. Зокрема, падіння ВВП у першому кварталі становило лише 1.3%, рівень 
інфляції знизився в коридор 2-5%, який був закладений у стратегії Центрального Банку. А 
гривня залишилась міцною не дивлячись на коронакризу і не спричинила різку 
девальвацію, склавши лише 12% за першу половину 2020 року. Україна багата на цікаві та 
перспективні активи, що безумовно приваблює іноземних інвесторів. Реалізувати їх можна 
декількома шляхами: проєктами державно-приватного партнерства, концесією, 
приватизацією або ж M&A угодами. Якщо правильно реалізовувати дані підходи – в Україну 
можна залучити мільярдні інвестиції. Так, минулий рік був досить успішний по залученню 
прямих іноземних інвестицій і досяг найвищого показника укладених M&A угод за рік, 
порівнюючи з останніми десятьма роками. Тільки у 2019 році було укладено десять 
публічно відомих угод у сфері прямих інвестицій. Причому активними були як міжнародні, 
так і внутрішні гравці. Найпомітніші угоди були укладені в агропромисловому секторі та 
секторах ТМТ і IT. Про зміцнення рівня довіри міжнародних інвесторів до України свідчить і 
те, що 41% від усіх угод було укладено з покупцями-нерезидентами, що становить 86% від 
загальної вартості угод. Що стосується проведення конкурсів концесій і приватизацій, то 
тут надважливою умовою є те, щоб конкурси проводились прозоро і відкрито, ціна активів 
була ринковою, зі сторони інвесторів зобов’язання чітко прописувались та був наявний 
контроль за їх виконанням, а зі сторони держави була забезпечена неупередженість судової 
системи та правоохоронних органів. Ми вже бачили успішно проведені пілотні концесійні 
проєкти в морських портах Ольвія та Херсон. Завдяки даним концесіям в Україну зайшли 
світові компанії: QTerminals з Катару та компанія "Рисойл-Херсон", що є консорціумом 
компаній "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) і RISOIL S.A. (Швейцарія). 
Завдяки даним концесіям в Україну буде залучено близько 3,7 млрд грн. Можна впевнено 
вважати, що успішний старт концесіям - дано. У планах Уряду не зупинятись на досягнутих 
результатах і продовжувати "концесійний курс". Так, до наступних концесій вже готується 
ще декілька морських портів і аеропортів. Хочу підкреслити, що іноземні компанії, які є 
членами Національної інвестиційної Ради проявляють неабиякий інтерес до 
інфраструктурних об’єктів і з нетерпінням чекають оголошення нових конкурсів. Ми 
постійно отримуємо запити від наших іноземних партнерів та всіляко сприяємо 
якнайшвидшій підготовці майбутніх концесійних конкурсів і їх реалізації. Ще одним 
важливим кроком на шляху до залучення іноземних інвестицій є мала та велика 
приватизація. Наприкінці 2019 року Уряд оголосив про плани приватизації від трьох до 
п’яти великих підприємств, зокрема в промисловому секторі. Звісно, коронакриза внесла 
свої корективи в плани приватизації, але що безумовно радує – це те, що мала приватизація 
вже почалась і ми бачимо великий інтерес з боку інвесторів до вже проведених і майбутніх 
конкурсів. Зокрема, інвестори з нетерпінням очікують проведення конкурсу на 
приватизацію готелю "Дніпро" у Києві. Інтерес до об’єкта проявило вже понад 30 
потенційних інвесторів, серед яких і іноземні компанії. Надважливо щоб даний конкурс був 
чесний та справедливий по відношенню до всіх учасників. Адже це свого роду буде візитна 
картка для всіх іноземних інвесторів. За цим конкурсом будуть слідкувати та від якості 
його проведення залежить успіх майбутніх конкурсів та інвестиційна привабливість 
України. Я дуже сподіваюсь, що після поступових позитивних зрушень з малою 
приватизацією, розпочнеться приватизація великих об’єктів. У зв’язку із введенням 
карантину, велика приватизація була поставлена на тимчасовий стоп, але маємо надію, що 
в кінці цього року та на початку 2021 р. ми все ж таки побачимо успішні кейси великої 
приватизації. ФДМУ має відійти від епохи "договорняків 90-х" і підготувати до приватизації 
великі об’єкти, такі як Одеський припортовий завод, Центренерго, Об'єднана гірничо-
хімічна компанія, Електроважмаш та обленерго. … 
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COVID-19 грозит ввергнуть мировую экономику  
в тяжелейшую рецессию 

08.06.2020 

Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию 
оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, 
погрузив ее в глубокую рецессию. 

По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 
5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение 
объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 г. В 
выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» за июнь 2020 г. 
Говорится, что на фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и 
предложение, торговлю и финансы, в странах с развитой экономикой в 2020 г. ожидается 
сжатие экономической активности на 7%. В странах с формирующимся рынком и развива-
ющихся странах (СФРРС) в этом году прогнозируется спад на 2,5% – первая всеобъемлющая 
рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет. Доходы на душу населения, 
как ожидается, снизятся в этом году на 3,6% – и это ввергнет миллионы людей в крайнюю 
бедность. Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло 
особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, 
экспорта сырья и внешнего финансирования. И хотя масштабы потрясений в различных 
регионах разнятся, у всех СФРРС есть свои слабости, которые усугубляются внешними 
шоками. Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и 
первичной медицинской помощи окажут долговременное негативное воздействие на 
развитие человеческого капитала. «Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма 
вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных 
общемировых проблем», – признала вице-президент Группы Всемирного банка по вопро-
сам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. – «Наша задача 
номер один – преодолеть эту глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и 
экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти 
способы как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики – и не допустить 
дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы». Базовый прогноз составлен 
исходя из предположений о том, что спад пандемии будет достаточным для отмены 
национальных мер по ее смягчению в странах с развитой экономикой к середине года, а в 
СФРРС – немного позже, что неблагоприятные глобальные последствия сгладятся во 
втором полугодии, а сбои на финансовых рынках не будут продолжительными, и в этом 
случае прогнозируется, что в 2021 году рост мировой экономики оживится и достигнет 
4,2% – при этом в странах с развитой экономикой он составит 3,9%, а в СФРРС ускорится до 
4,6%. Однако этот прогноз отличается крайней неопределенностью, и налицо 
преобладание рисков негативного развития ситуации, включая повышенную 
продолжительность пандемии, потрясения в финансовой системе и нарушения глобальных 
торгово-сбытовых связей. Еcли события будут развиваться по пессимистическому 
сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать сжатие на целых 8%, а затем, 
в 2021 году, – вялый восстановительный рост немногим более чем на 1%, при этом 
производство в СФРРС сократится в этом году почти на 5%. В экономике США в этом году 
прогнозируется сжатие на 6,1%, которое станет отражением потрясений, связанных с 
принятием мер по обузданию пандемии. Объем производства в зоне евро в 2020 г., как 
ожидается, сократится на 9,1%: широко распространившиеся вспышки заболевания 
пагубно сказались на деловой активности. Экономику Японии, по прогнозам, ждет спад на 
6,1% – профилактические меры вызвали затухание экономической активности. «Рецессия, 
вызванная пандемией COVID-19, во многих отношениях уникальна и, по всей вероятности, 
станет самой глубокой в странах с развитой экономикой со времен Второй мировой войны, 
а также первым случаем сокращения объемов производства в странах с формирующимся 
рынком и развивающихся странах, как минимум, за шестьдесят лет», – отметил директор 
Департамента изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан 
Косе. – «Нынешние события уже вызвали беспрецедентный по стремительности и резкости 
пересмотр прогнозов роста мировой экономики в сторону понижения. … 
По материалам World Bank Group 
 

 
 

СОТ повідомляє про різке падіння торгівлі: оцінка  
першого півріччя та прогноз 

23.06.2020 

Вумовах пандемії COVID-19, глобальна економіка уповільнилась, а 
світова торгівля різко впала в першій половині поточного року, повідомляє 
Світова організація торгівлі (СОТ). 

 

Однак миттєві реакції урядів країн допомогли зупинити скорочення, й наразі 
економісти СОТ переконані, попри те, що обсяги торгівлі реєструватимуть різке зниження у 
2020 році, вони навряд чи досягнуть найгіршого сценарію, прогнозованого у квітні. Отже, 
яким є прогноз СОТ на тлі різкого падіння світової торгівлі в першій половині 2020 року.  

 

Обсяги товарообігу в першому кварталі. Згідно зі статистичними даними СОТ, 
обсяг товарообігу у першому кварталі 2020 року звузився на 3% у річному обчисленні. 
Первісні оцінки за другий квартал, коли вірус та пов’язані з ним заходи блокування 
вплинули на істотну частину населення світу, падіння наблизилося до рівня – 18,5% у 
річному періоді. Амплітуда  змін є досить велика в історичному аспекті,  але наслідки 
коронакризи могли бути значно гіршими, зазначають експерти СОТ. Адже згідно з 
щорічним торговим прогнозом СОТ станом на 20 квітня, в умовах значного ступеня 
невизначеності враховуючи серйозність впливу пандемії на економіку та торгівлю, було 
розроблено два прогнозних сценаріїв: відносно оптимістичний прогноз розвитку подій, 
коли обсяг світової торгівлі товарами у 2020 році скоротиться на 13%, та песимістичний 
сценарій, за якого торгівля знизиться на 32%. За станом на сьогодні  торгівлі потрібно буде 
зростати лише на 2,5% на квартал впродовж року, щоб досягти значень оптимістичного 
прогнозу. Проте, очікуючи у 2021 році низку несприятливих подій, включаючи другу хвилю 
спалахів COVID-19, слабкіші за очікуване економічне зростання або широке застосування 
торговельних обмежень, можна зробити припущення, що розширення торгівлі не 
відповідає попереднім прогнозам. «Падіння торгівлі, яке ми наразі спостерігаємо, є 
історично великим – насправді воно є найбільшими. Але варто наголосити на 
найважливішому: падіння могло бути набагато гіршим», – зазначив генеральний директор 
Роберто Азевдо. – «Це справді позитивна новина, але ми не можемо дозволити собі бути 
самовдоволеними. Рішення щодо політики мають вирішальне значення для пом’якшення 
удару по виробництву та торгівлі, і вони надалі відіграватимуть важливу роль у визначенні 
темпів відновлення економіки. Щоб істотно наростити обсяги виробництва та торгівлі у 
2021 році, фіскальну, монетарну та торговельну політику потрібно буде координувати та 
продовжувати рухатись в одному напрямку», – наголосив він. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Прогноз на другий квартал. Пандемія COVID-19 та пов’язані з цим обмеження 
посилилися у другій половині березня. Суворі заходи соціальної дистанції, обмеження 
подорожей та транспорту повною мірою діяли в більшості країн протягом квітня та травня, 
і наразі вони все більше зменшуються. Ці зміни відображені в різних економічних 
показниках, які, в сукупності, дозволяють припустити, що торгівля, імовірно, знизиться в 
другому кварталі 2020 року. Глобальні комерційні рейси, що здійснюють значну кількість 
міжнародних авіаперевезень, зменшилися майже на три чверті (- 74%) у період з 5 січня по 
18 квітня і з того часу зросли на 58% до середини червня. Також, схоже, пропускна 
здатність контейнерних портів у червні здійснила часткове відновлення у порівнянні з 
травнем. Водночас, індекси нових експортних замовлень від менеджерів зі закупівель  
також почали відновлюватися в травні після рекордного падіння у квітні. Нагадаємо, 
значення індексу понад 50 вказує на розширення, тоді як значення менш як 50 означає 
скорочення ділової активності. Варто також враховувати, що ці відскоки слідують за 
історичним чи майже історичним падінням, і їх потрібно ретельно аналізувати, перш ніж 
робити якісь остаточні висновки щодо відновлення. Прогнозуючи розвиток торгівлі в 
наступні періоди, слід врахувати повільніші, ніж очікували, темпи відновлення економіки, 
які впливатимуть на зростання торгівлі. Цю можливість проілюстровано пунктирною 
зеленою лінією, яка відображає наближення до 5% рівня зростання торгівлі до 2021 року, 
що залишає її значно нижчому рівні передпандемічної траєкторії. З іншого боку, швидке 
повернення до своєї передпандемічної траєкторії свідчитиме про зростання торгівлі у 2021 
році на рівні біля 20%, відповідно до оптимістичного сценарію квітневого прогнозу. Вибір 
грошово-кредитної, фіскальної та торговельної політики відіграватиме важливу роль у 
визначенні темпів відновлення. Прогнози світової економіки протягом наступних двох 
років залишаються невизначеними. Це відображено в діапазоні оцінок ВВП інших 
міжнародних організацій, в деяких випадках покладаючись на декілька сценаріїв. 
Всесвітній банк, ОЕСР та МВФ оприлюднили прогнози, які указують на значне 
уповільнення світової торгівлі та ВВП; всі вони повністю відповідають прогнозам СОТ на 
2020 рік. Нещодавній прогноз Світового банку призведе до зниження світового випуску на 
5,2% у 2020 р., потрапляючи до оптимістичного та песимістичного діапазону СОТ. Прогнози 
ВВП інших міжнародних організацій на 2020 р. також стають все більш негативними, навіть 
якщо їх торгівельні прогнози приблизно відповідають оптимістичному сценарію СОТ. 

Читати повністю (інфографіка) >>>                                                                  © Діденко Сергій 
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МВФ ухудшил прогноз падения мирового  
ВВП до 4,9% 

24.06.2020 

Международный валютный фонд ухудшил оценку падения мировой 
экономики до 4,9% с 3%. Такие данные приводятся в июньском обзоре 
мировой экономики (World Economic Outlook Update). 

Согласно обзору, пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую 
экономическую активность в І половине 2020 года, чем предполагалось, и восстановление 
ожидается более постепенным, чем прогнозировалось ранее, отмечается в обзоре. Так, 
восстановление мировой экономики в 2021 г. МВФ ожидает более низкими темпами, чем 
оценивалось в апреле - 5,4% вместо 5,8%. Экономика стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран в 2020 г. упадет на 3% (ранее ожидалось снижение на 1%), а в 2021 г. 
вырастет на 5,9% (предыдущий прогноз - рост на 6,6%). МВФ незначительно снизил 
прогноз роста экономики Китая в 2020 г. - до 1% с 1,2%, в 2021 г. ожидает ее рост на 8,2% 
(ранее прогнозировал 9,2%). Оценка роста экономики Индии же существенно ухудшена. 
Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы 
роста ВВП в 2021 г. понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Бразильскую экономику также ждет более 
глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле. На 2021 г. 
прогноз роста повышен до 3,6% с 2,9%. Прогноз по ВВП развитых стран в 2020 году также 
ухудшен, снижение составит 8%, а не 6,1%. Рост в 2021 г. будет на уровне 4,8% 
(предыдущий прогноз - 4,5%). Такой же уровень падения экономики будет в 2020 году и в 
США (ухудшение прогноза на 2,1 п.п.). В 2021 г. рост американской экономики составит 
4,5% (4,7%). Оценка снижения ВВП стран еврозоны ухудшена на текущий год на 2,7 п.п. до 
10,2%. В 2021г. ожидается рост на 6% (предыдущая оценка - 4,7%). Самое глубокое падение, 
по-прежнему, ожидается в Италии и в Испании - на 12,8%, рост в этих странах в следующем 
году будет 6%. Во Франции снижение составит 12,5%, рост в следующем году на 7,3%. ВВП 
Великобритании упадет в 2020 году, по мнению фонда, на 10,2%, хотя раньше МВФ ожидал 
снижение на 6,5%, а в 2021 году вырастет на 6,3% (4%). В Германии ожидается снижение 
экономики на 7,8%, в 2021 году рост на 6,3%. Экономика Японии в текущем году снизится 
на 5,8% (предыдущая оценка - 5,2%), в 2021 году вырастет на 2,4% (3%). 
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Fitch зберегло прогноз падіння світового ВВП  

на рівні 4,6% у 2020 р 
29.06.2020 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch зберегло оцінку падіння 
світового ВВП у поточному році на рівні 4,6%, повідомляється в доповіді 
Global Economic Outlook (GEO). 

Це обумовлено явними доказами триваючого посилення економічної активності в 
останні тижні. "Ознаки послідовних поліпшень активності стали яснішими за останній 
місяць, що надає впевненості у тому, що квітень став найнижчою точкою, викликаної 
коронавірусом рецесії, - вважає головний економіст Fitch Ratings Браян Коултон. - Проте, 
залишається високим ризик повторної появи вірусу і відновлення загальнонаціональних 
локдаунів, що може серйозно нашкодити очікуваному відновленню економіки". З минулого 
GEO, опублікованого в кінці травня, з'явилися більш чіткі ознаки економічного 
відновлення, зокрема, різко зросли роздрібні продажі в США, Великій Британії та Іспанії у 
минулому місяці щодо квітня, покращилася ситуація на американському ринку праці, 
підвищилися індекси менеджерів закупівель (PMI) у травні і червні. Щоденні дані 
зазначають істотне підвищення кількості відвідувань магазинів і місць відпочинку після 
ослаблення обмежувальних заходів, введених для обмеження поширення коронавірусної 
інфекції. Крім того, досить швидко відновлюється активність у будівельній галузі, 
наголошується в огляді Fitch. У КНР відновлення також тривало хорошими темпами в 
травні. В результаті прогноз для економіки Китаю вперше за довгий час був поліпшений - 
до зростання на 1,2% з очікуваних у травні 0,7%. Крім цього, були покращені оцінки для 
Австралії (до зниження на 2,7% з 5% раніше) і Південної Кореї (до скорочення на 0,9% з 
1,2%). ВВП Німеччини, як очікується, в поточному році впаде на 6,3% проти колишнього 
прогнозу 6,7% через додаткове пом'якшення податково-бюджетної політики. Загалом для 
єврозони тепер передбачається скорочення економіки на 8%, а не на 8,2%. "Ми підтвердили 
прогноз падіння ВВП США на 5,6% після недавнього поліпшення статданих, але, як і раніше, 
очікуємо скорочення в економіці в другому кварталі на 9,9% у поквартальному вираженні 
(на 34% в річному), а недавнє зростання кількості нових випадків захворювання 
коронавірусом підвищує ризики більш значного зниження", - йдеться в повідомленні Fitch. 
Також аналітики агентства погіршили прогнози для економік Бразилії (до падіння на 7% з 
6%), Великої Британії (до зниження на 9% проти 7,8% раніше), Мексики (скорочення на 
9,1% з проти 7,4% перш ), Росії, Туреччини, ПАР і Індонезії. До того в другому кварталі 
падіння британського ВВП може досягти 15%. У 2021 році Fitch припускає збільшення 
глобального ВВП на 4,9%. 
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