
 

 

 
Падіння ВВП України на 4,8%: прогноз надто  

песимістичний чи “райдужний”? 
01.08.2020 

Чому “посткризові” прогнози Уряду й Національного банку за 
багатьма ключовими показниками суттєво відрізняються? Агентство 
«Укрінформ» з’ясовує це питання в економістів та експертів.  

 
Кабмін затвердив підготовлений Міністерством розвитку економіки, торгівлі й 

сільського господарства “Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-
2023 рр.". Маємо можливість порівняти деякі його цифри із даними короткострокового 
прогнозу від НБУ – регулятор оприлюднив щоквартальний Інфляційний звіт за липень. 
Дива не сталося. Ніхто з фахівців вже не говорить про цьогорічне економічне зростання, в 
яке ми вірили ще якихось п’ять місяців тому. А ось ймовірне зниження ВВП у 2020 році в 
документах оцінюють по-різному. В Мінекономрозвитку кажуть, що удари коронавірусу та 
економічної кризи коштуватимуть країні 4,8% ВВП. У Нацбанку прогнозують економічне 
падіння на 6%. Здавалося б, різниця невелика – трохи більше 1%. Але... У грошах ідеться про 
“плюс-мінус” приблизно у 50 мільярдів гривень. Не кажучи вже про гірші стартові умови 
для відновлення у 2021-му та у наступні роки... До речі, відповідні оцінки від НБУ також 
більш песимістичні: прогноз економічного зростання наступного року – 4%. В Уряді ж 
кажуть про 4,6%. Тобто, про фактичне повернення на початок 2022-го до показників 2019 
року. При цьому обидва прогнози – і “банківський”, і урядовий, – наразі можемо зарахувати 
до оптимістичних. Деякі міжнародні фінансові інституції та українські й зарубіжні експерти 
прогнозують усі 7-11% цьогорічного падіння... За яких же умов розраховуємо на здійснення 
саме обнадійливих прогнозів? Бо про втілення песимістичних говорити не хочеться... 

 
2020-й. Як вибиратися з економічного “піке”.  
Глава Кабміну Денис Шмигаль розрахункам урядових аналітиків вірить більше, ніж 

усім більш песимістичним “вангуванням”. “Незважаючи на менш оптимістичні прогнози 
різних організацій, ми більш оптимістичні. Бачимо, що Україна рухається за прогнозом, 
який розробило і надало Мінекономіки”, – наголосив прем’єр на засіданні Уряду. За 
висновками урядовців, незважаючи на продовження “коронавірусних” обмежень, у деяких 
важливих галузях уже почалося посткризове відновлення. У тому, що найгірший період для 
української економіки позаду, переконані і в НБУ. Як зазначається в Інфляційному звіті, 
“пом’якшення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності. Досить 
м’яка монетарна й фіскальна політика підтримають економічне зростання у наступні роки. 
Втім, темпи відновлення стримуватимуться все ще пригніченим споживчим та 
інвестиційним попитом, зокрема через високий рівень невизначеності щодо поширення 
коронавірусу”. Відновлення ж, за прогнозом Нацбанку, буде нерівномірним за видами 
економічної діяльності: галузі, що найбільш постраждали від карантинних обмежень, 
зокрема сфера послуг, торгівля і транспорт частково відновляться у ІІІ кварталі. Однак 
через низький попит вони ще тривалий час не повернуться до докризового рівня. А 
відновлення в експортних галузях, зокрема металургії, чекаємо разом зі зростанням 
світового попиту – не раніше наступного року. Сільське господарство, очікувано, буде поміж 
видів економічної діяльності, які найменше постраждають від карантинних обмежень. 
Проте, цього року очікуються дещо менші обсяги врожаю – через гірші погодні умови. “Зате 
нові стимули для розвитку отримує IT-сектор, зокрема в частині проєктів з організації 
віддаленої роботи. А також внутрішній туризм”, – прогнозують в Нацбанку. “Національний 
банк, зазвичай, більш точно визначає тенденції соціально-економічного розвитку. У чому 
ми не раз переконувалися. При аналізі його фахівці використовують більше статистичної й 
аналітичної інформації. І, як на мене, вони глибше знаються на законах економіки, – вважає 
президент інвестиційної групи “Універ” Тарас Козак, – однак загалом прогнози, як відомо, – 
річ невдячна. Про що й свідчить такий “різнобій” у прогнозуванні – від 3,6% падіння, за 
розрахунками Світового банку, до 8,2% (прогноз МВФ) і навіть до 10-11% – на думку деяких 
експертів. За прогнозами нашої компанії, цьогорічне падіння сягатиме 7%. Це найближче 
саме до розрахунків НБУ. На практиці ж результат залежатиме від того, наскільки жорстким 
буде карантин наприкінці року. В Уряді, судячи з усього, розраховують, що обмеження 
будуть незначними. На нашу ж думку, карантин буде тривалим (саме починається чергове 
загострення пандемії). Тож економіка навряд чи швидко відновиться”, – прогнозує 
економіст. Радить орієнтуватися на більш песимістичний сценарій і директор Інституту 
соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. “Проблема в тому, що фахівці 
Мінекономрозвитку роблять висновки, опираючись на показники червня. Коли і справді 
склалось (оманливе) враження, що економічна ситуація в країні почала поліпшуватися. Але 
ж таке покращення ми маємо, передовсім, через обмеження виїзду українців закордон. Як 
результат – усі гроші витрачаються в Україні, що й викривляє статистику. Тому робити 
довгостроковий прогноз виключно за підсумками літніх місяців не можна. Схоже, у вересні 
побачимо зовсім іншу картину: відновлення економічного падіння, скорочення доходів 
населення. Відповідно – зменшення попиту. Тобто, падіння ВВП пришвидшиться. Крім того, 
бачимо невтішні прогнози щодо зниження економічних показників у інших країнах. Отже, 
попит на окремі види української продукції – зокрема металургійну – вочевидь, 
зменшиться. Тільки з початком ділового сезону ми зрозуміємо, яка ж насправді глибина 
падіння української економіки”, – вважає пан Несходовський. І нагадує, що саме на 
вересень-листопад, зазвичай, припадали найбільші для української економіки “провалля” у 
скрутні й нестабільні періоди – під час криз 1998-го, 2008-го та 2014-го років... До того ж, 
Україна не має ресурсу для адекватної підтримки економічних процесів. Багато країн 
вливають в національні економіки десятки і сотні мільярдів доларів. Однак прогнози щодо 
глибини їхнього падіння лише погіршуються. “Що вже й казати про Україну, де підтримка 
реального сектора мінімальна. Держава інвестує хіба що в будівельну й дорожню галузі. Але 
ланцюжок їхнього впливу на інші сфери, як на мене, обмежений. Тож і результат освоєння 
понад 100 мільярдів гривень буде незначним”, – каже Ілля Несходовський. А Тарас Козак 
навпаки вважає, що саме завдяки мультиплікаційному ефекту від капіталовкладень у 
“Велике будівництво” нам нарешті вдалося зупинити падіння промисловості, що почалося 
задовго до “коронакризи”. “Проєкт впливає й на низку суміжних галузей – із виробництва 
будівельних матеріалів, техніки й устаткування, реалізації лізингових програм. І якщо 
жорсткого карантину до кінця року не буде, промислове падіння у 2020-му порівняно з 
2019-м, вважаю, не буде значним”, – каже економіст. Водночас він привертає увагу до поки 
що “ніяких” результатів іншої державної програми – кредитування під “5-7-9%”. Наразі на 
підтримку вітчизняного бізнесу видали 3 мільярди гривень (трохи більше $100 мільйонів). 
Що для такої країни, як наша, – мізерний показник. 

 
 
 

 
 
2021-2023. Як не “профукати” початок відновлення  
За словами Дениса Шмигаля, зростання економіки у наступні роки планується 

завдяки комплексу чинників. Серед них: розвиток промисловості, збільшення частки 
переробки в аграрному секторі, програми підтримки малого й середнього бізнесу, 
покращення бізнес-клімату, а також приватизація. Якщо вдало скористатися цими 
факторами, то, за прогнозами Мінекономрозвитку, у 2021 році національний ВВП зросте на 
4,6%, у 2022-му – на 4,3, у 2023-му – на 4,7%. При цьому інфляція на кінець наступного року 
пришвидшиться до 7,3%. Далі почне скорочуватися: до 6,2% – на кінець 2022 року та до 6% 
– у 2023-му. В НБУ ж у цьому питанні навпаки – більш оптимістичні. За розрахунками 
регулятора, на кінець нинішнього року інфляційний показник становитиме 4,7%. Надалі ж 
буде близьким до середньострокової цілі Нацбанку – 5%+-1 відсотковий пункт. 

 
Про макроекономічні показники. Ексвиконувач обов’язків міністра економіки, 

керівник з політичних питань у Київській школі економіки Павло Кухта вважає тривожним 
сигналом те, що в Уряді й НБУ по-різному оцінюють показники номінального ВВП. 
Особливо, у 2021 році. “Різниця складає аж 200 мільярдів гривень. Прогноз Нацбанку – 4 
трильйони 300 мільярдів, Уряду – 4,5 трильйона. Маємо розуміти, що бюджетування 
великою мірою прив’язане саме до показника номінального ВВП. Бо він впливає на різні 
бази оподаткування для наповнення держказни. Це означає, що Уряд при формуванні 
проєкту Держбюджету-2021 закладає більшу базу для формування доходів на наступний 
рік. При цьому й інфляційні прогнози відрізняються. Звідси – ймовірно, й така різниця в 
оцінках майбутнього ВВП. На практиці це означає, що в країні знову можливі “тертя” між 
урядом і НБУ стосовно інфляції та монетарної полтики”. За словами пана Кухти, це дуже 
небезпечно. І через безпосередній вплив на економічну ситуацію, і як негативний сигнал 
для суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів. З одного боку: виконання цілей 
Нацбанку (інфляція 5+/-1%), що важливо для усього розвитку країни. З іншого: 
короткострокова мета – через “стимулювання” інфляції збільшити бюджетні доходи. “Що в 
підсумку заважатиме побудові стабільної економіки, формуванню сприятливого 
макроекономічного середовища в Україні”, – робить висновок Павло Кухта. 

 
Про курс, торговий баланс та інвестиції. Щодо курсових параметрів, то 

Мінекономрозвитку побудувало макропрогноз із врахуванням середньорічного курсу 29,1 
гривні за долар. Водночас у самому прогнозі знаходимо доволі неприємні сигнали, що 
свідчать про ймовірне посилення тиску на національну валюту через негативні зміни у 
співвідношенні експорту-імпорту та зростання дефіциту зовнішньої торгівлі. Судіть самі: як 
підрахували урядові аналітики, експорт у 2021 році зросте лише на 2,9%, у 2022-му – на 
6,4%. Тоді як можливе нарощування обсягів імпорту – 10,6% і 10% відповідно. Дефіцит 
торгового балансу наступного року становитиме $10,4 мільярда, у 2022-му – $13,6 мільярда. 
Аналізуючи на прохання Укрінформу цю частину урядового макропрогнозу, Павло Кухта 
заспокоює: лякатися не варто. Адже “механічне” порівняння вартості експорту й імпорту у 
сучасному світі нічого не означає, “пряме” сприйняття цих показників – застаріле. “Маємо 
розуміти, що баланс торгівлі (а насправді – поточного рахунку, з урахування балансів 
виплати дивідендів, поточних фіноперацій, грошових переказів тощо) фактично 
віддзеркалює співвідношення притоку/виходу капіталу. Яке аж ніяк не тотожне частці 
інвестицій у ВВП – показнику, що насправді критично важливий для економічного 
розвитку. Так от. Наша найбільша проблема – перманентна недоінвестованість. Тобто, в 
країну не вкладаються адекватні для такої економіки кошти”, – констатує пан Кухта. При 
цьому він застерігає від спроб штучного нарощування “інвестиційної частки” – скажімо, 
через державні вкладення емісійних (надрукованих і не підкріплених товарною масою) 
грошей. “Якщо половину розкрадуть, а половину вкладуть незрозуміло як – то це не 
інвестиції. Мова про реальні гроші і реальні вкладення у проєкти, що заробляють, 
формують додану вартість, створюють робочі місця. Показник таких вкладень у нас, 
зазвичай, тримається нижче 20%. А для реального зростання треба забезпечити його 
підвищення десь до 25% ВВП”, – пояснює керівник з політичних питань у Київській школі 
економіки. Однією із ключових вважає цю проблему й директор інвестиційної групи 
“Універ” Тарас Козак. У коментарі Укрінформу він просить урядовців і громадян не 
оцінювати ситуацію, виходячи лише з формальних показників. … 

 
Про соціальні показники й видатки. “(Урядовий) прогноз враховує двохетапне 

підвищення мінімальної заробітної плати у 2021 р. до 6500 грн, зміни у законодавстві, що 
сталися останнім часом, у тому числі – запровадження обігу землі сільськогосподарського 
призначення, – а також реалізацію програм стимулювання економіки. Передбачається 
збільшення реальних заробітних плат на 12,1% завдяки підвищенню продуктивності праці, 
при збереженні відносної цінової та курсової стабільності”, – наголошує міністр фінансів 
Сергій Марченко. Саме на основі оновленого макропрогнозу, за його словами, і 
верстатимуть проєкт Держбюджету-2021. Щодо доходів українців, то, за прогнозом 
Мінекономрозвитку, у наступні роки підвищення мінімальної зарплатні не буде таким 
стрімким, як наприкінці 2020-го – у 2021-му. У 2022 р. “мінімалка” зросте до 6700 гривень, у 
2023-му – до 7176. А номінальна середньомісячна зарплата становитиме у наступному році 
13600 грн, у 2022-му – 15400. Рівень безробіття – 9,2% працездатного населення в 
наступному році і 8,5% – за рік... Економіст Ілля Несходовський і цю частину прогнозу 
вважає невиправдано оптимістичною. Оскільки вона, вочевидь, не враховує ймовірного 
продовження падіння споживчого попиту і (щонайменше) у першому кварталі 2021 року. 
“Це призведе до чергового скорочення виробництва. Що навпаки веде до збільшення 
безробіття і зменшення заробітних плат. А далі – по колу. Про ймовірність саме такого 
сценарію, як на мене, свідчить відсутність бачення щодо того, які галузі можуть масово 
створювати додаткові робочі місця”. За словами пана Несходовського, нині, на жаль, маємо 
й підстави говорити про ризики ручного управління видатками. Коли деякі видаткові 
статті взагалі повною мірою не фінансуватимуть. Великий ризик спроб заощадити й саме 
на соціальних видатках – через додаткові бюрократичні перепони, жорсткіші умови 
доступу до соцдопомоги і таке інше... Водночас усі опитані Укрінформом економісти 
погоджуються: їхня думка може змінитися, а прогнози – дещо покращитися, якщо урядовці 
чітко назвуть галузі і програми, які мають стати драйверами для розвитку вітчизняної 
економіки у короткостроковій і середньостроковій перспективах. Може, такі відповіді 
почуємо вже за місяць-півтора – у процесі підготовки проєкту Бюджету-2021. … 
 

Читати повністю >>>                   
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Chrematistic 
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал  

науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество … 
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Ми повинні знати свою історію, адже вона дає нам змогу виправляти  
помилки та уникати їх повторення в майбутньому 

23.08.2020 

До Дня Державного Прапора України Голова Верховної Ради 
Дмитро Разумков відвідав музей «Становлення української нації» та 
ознайомився з його експозиціями. Про це повідомляє прес-служба 
Апарату ВРУ. 

«Це дійсно унікальне місце з вражаючими експонатами. Але особливо цікавою є 
остання дзеркальна зала. Потрапляючи до неї, людина мовби вписує себе в історію, в її 
розвиток. Всі ми є частиною історії, і незалежно від того, подобається вона нам чи ні, ми 
повинні її знати. Саме історія допомагає нам виправляти помилки та уникати їх повторення 
в майбутньому», - зазначив Голова Парламенту. Дмитро Разумков також розповів, що 
намагається часто відвідувати музеї з родиною. «Саме під час таких родинних візитів з 
наших дітей формується громадянин. Наші діти змалечку мають вивчати історію своєї 
країни, щоб побудувати сильну державу», - наголосив Голова Верховної Ради України. 
Відзначимо, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков взяв участь у церемонії 
підняття Державного прапора перед будівлею Парламенту на честь Дня Державного 
Прапора та Дня Незалежності України. У заході також взяли участь Перший Заступник 
Голови Руслан Стефанчук, голови парламентських комітетів, народні депутати України та 
члени Кабінету Міністрів України. Після урочистого підняття державного прапору України 
відбувся показовий виступ підрозділу Національної гвардії України на площі Конституції та 
проходження оркестру Нацгвардії. Гвардійці продовжили церемонію несенням почесної 
варти перед Верховною Радою зі щопівгодинною зміною караулу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ 
 

 
Д.РАЗУМКОВ 

 
 ВРУ 

Першочергові завдання для четвертої сесії  
Верховної Ради ІХ скликання 

29.08.2020 

Новий політичний сезон точно не буде простим: наближення місцевих 
виборів, загострення епідеміологічної ситуації та спад в економіці. Про 
завдання Парламенту розповіли представники фракцій. 

 

Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу»: Четверту сесію буде повністю 
присвячено підготовці державного бюджету на 2021 рік. У пріоритеті також пакет 
економічних законів. Є чудовий закон про індустріальні парки, який треба якомога швидше 
прийняти. Другий — це закон про локалізацію, ми надаємо перевагу українським 
виробникам у машинобудуванні.  

 

Роман Лозинський, фракція «Голос»: План нової сесії ще буде затверджуватися. 
Однак уже нині ми розуміємо, що найближчі баталії будуть навколо питання зміни 
постанови про місцеві вибори, яке нам нав’язує Кремль. І це те, чого ми не можемо 
дозволити. Не може бути жодних виборів на окупованих територіях до того часу, поки там 
не буде повної реінтеграції — інформаційної та культурної. Серед моїх пріоритетів у сфері 
роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування — потрібно нарешті підготувати якісні зміни до 
Конституції в частині місцевого самоврядування. І якісно їх обговорити у всіх регіонах 
перед винесенням на голосування.У пріоритетах команди — боротьба за справедливість. 
Зокрема, ми продовжимо наполягати на звільненні вічно-тимчасового міністра Авакова та 
очищенні правоохоронної системи.  

 

Софія Федина, «Європейська солідарність»: Серед основних тем має бути безпека 
України. Це, зокрема, забезпечення обороноздатності нашої країни, наближення до НАТО і 
реакція на події в Білорусі. Головними питаннями на четвертій сесії, крім прийняття 
державного бюджету на наступний рік, буде і корекція законів стосовно малого і 
середнього бізнесу, на які чиниться тиск. 

 

Валентин Наливайченко, фракція «Батьківщина»: Фракція зареєструвала чимало 
законопроектів, які можуть збільшити надходження до бюджету і поліпшити життя людей. 
Хочемо нарешті почути і від уряду, і від президентської монобільшості програму дій та 
розвитку країни, і ми готові доповнювати її в соціальній сфері, частині безпеки, в боротьбі з 
коронавірусом. Хотілося б, щоб пропрезидентська фракція знову не голосувала без 
обговорень, адже це суттєво позначається на якості законопроектів. Треба нарешті 
визнати: кожен недосконалий закон — це черговий крок до погіршення життя людей та 
їхньої бідності! Економіка першою реагує на неякісну законотворчу роботу.  

 

Юрій Бойко, співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя»: Мир, 
соціальний захист людей і розвиток вітчизняної економіки повинні стати ключовими 
пріоритетами у роботі Верховної Ради. У першу чергу парламент повинен 
сконцентруватися на законопроектах, спрямованих на підтримку людей. Це збільшення 
соціальної підтримки людей з інвалідністю, ветеранів, афганців, чорнобильців, одиноких 
матерів — усіх, хто потребує допомоги держави у цей складний кризовий час. Ми також 
зобов’язані захистити громадян від негативних наслідків зростання цін і комунальних 
тарифів. Маємо прийняти рішення, які забезпечать розвиток нашої економіки, державну 
підтримку вітчизняних товаровиробників, підприємців, інвестиції в регіони. Крім того, 
необхідно прийняти постанову про забезпечення водою Донецької області, виділити 
фінансування на будівництво водоводу для населених пунктів Донбасу. Але все це 
неможливо реалізувати без відновлення миру на сході, тому парламент повинен активно 
включитися у цей процес. Зокрема, перейти до розгляду законів, передбачених Мінськими 
угодами, прийняти закон про амністію для тих, хто не вбивав, а також скасувати закон про 
так звану реінтеграцію Донбасу. 

 

Читати повністю >>> 
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Зустріч радників лідерів «Нормандської четвірки» може  
відбутися на початку вересня 

26.08.2020 

Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського 
формату, яка була перенесена у зв’язку з відрядженням радника 
Президента Франції Еммануеля Бонна, може відбутися на початку 
вересня. 

«Наскільки мені відомо, там термінове відрядження у радника Президента 
Французької Республіки Еммануеля Макрона – пана Бонна, тому домовилися всі радники 
щодо несуттєвої зміни дати – на декілька днів», – сказав Президент України Володимир 
Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до 
Дніпропетровської області. Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак додав, що наразі 
обговорюється дата зустрічі в перших числах вересня. «Пан Бонн зателефонував мені 
кілька днів тому й попросив перенести у зв’язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються 
дати – це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться», – пояснив 
Андрій Єрмак. Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України 
для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 
(ТКГ) Прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна. Відповідний указ № 
327/2020 Глава держави підписав 18 серпня 2020 року. Згідно з документом, Володимир 
Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою). 

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

 
За шість років не створено жодного переговорного майданчика  

з питання деокупації Криму, але ми це виправимо 
26.08.2020 

У межах Нормандського переговорного процесу РФ не хоче 
обговорювати питання деокупації Криму, а за 6 років не створено 
ефективного майданчика, який сприяв би поверненню півострова Україні.  

Але чинна українська влада працюватиме над тим, щоб це змінити, розповів 
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю інформаційному телеканалу 
Euronews. Глава держави зазначив, що з Кримом ситуація складніша, ніж з Донбасом. І 
додав, що порушував «кримське питання» на переговорах у Нормандському форматі, але 
Росія відмовилася його обговорювати. «Але Крим – наша територія, ми його повернемо», – 
сказав Президент. «Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому піднімалося б це 
питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало 
в природі. Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і 
вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. 
Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так», – заявив він. Водночас 
Володимир Зеленський наголосив, що для нього деокупація Криму є таким самим 
пріоритетом, як і повернення Донбасу. «Я не знаю різниці між цими питаннями. Єдине, що в 
ситуації на сході – там гинуть люди, тому саме в цьому, людському факторі для мене 
особисто це (питання відновлення миру на Донбасі. – Ред.) – на першому місці. Але на тому 
самому рівні, тому що обидві території – наші й повинні повернутися», – зазначив 
Володимир Зеленський. Крім того, на думку Президента України, ті, хто допустив легку 
здачу Кримського півострова під окупацію, повинні понести відповідальність. «Віддавати 
Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та 
кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі 
відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь», – наголосив Глава держави. 

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

 
Президент Єврокомісії привітала Володимира Зеленського  

з досягненням перемир’я 
28.08.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну 
розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про 
це повідомляє Офіс Президента України. 

Сторони обмінялися думками щодо епідемічної ситуації. Президент України 
подякував за досягнуту домовленість щодо доз вакцини, коли вона буде виготовлена. Він 
також зазначив, що Україна готова до міжнародної співпраці з виробництва вакцини. «Ми 
вивчаємо можливість трансферу технологій та швидкого розгортання локалізованого 
виробництва вакцин в Україні. Маємо для цього кілька потужних фармацевтичних 
підприємств. Ми готові до масового виробництва вакцини. Розраховуйте на нас», – сказав 
Глава держави. Співрозмовники також зробили акцент на підготовці до 22-го Саміту 
Україна – ЄС, який має відбутися 1 жовтня у Брюсселі. Володимир Зеленський наголосив, 
що українська сторона налаштована на тісну взаємодію з інституціями ЄС з тим, щоб 
забезпечити максимальну результативність Саміту. Відбувся обмін думками з основних 
питань порядку денного Україна – ЄС та подальших кроків, необхідних для зміцнення 
стратегічного партнерства й поглиблення економічної інтеграції між Україною та ЄС. 
Володимир Зеленський висловив сподівання, що Спільна заява, яку буде ухвалено за 
підсумками Саміту, відображатиме високий рівень амбіцій України та ЄС щодо подальшої 
розбудови відносин. «Україна і ЄС, попри об’єктивні труднощі, пов’язані з пандемією COVID-
19, продовжують економічну інтеграцію та зміцнюють стратегічне партнерство. 
Найближчим часом Верховна Рада ухвалить низку законів щодо виконання Угоди про 
асоціацію. Під час Саміту Україна буде готова обговорити прогрес у виконанні Угоди та 
ключових реформ», – констатував Володимир Зеленський. Урсула фон дер Ляєн наголосила 
на повній підтримці інтеграції України до Європейського Союзу. Глава держави відзначив 
важливість рішення ЄС про надання Україні макрофінансової допомоги в обсязі €1,2 млрд 
для підтримки макроекономічної стабільності та процесу реформ. Було висловлено 
сподівання, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом €600 млн буде 
виділений ближчим часом без додаткових умов. «Уряд України вже розпочав роботу над 
виконанням умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС, щоб уже до кінця 
цього року можна було отримати другий транш макрофінансової допомоги», – 
поінформував Президент. Окрему увагу співрозмовники приділили безпековій ситуації на 
сході України. Володимир Зеленський розповів Президенту Єврокомісії про перебіг 
переговорів у Мінському й Нормандському форматах. Глава держави подякував за незмінну 
підтримку України з боку ЄС у питанні відновлення суверенітету й територіальної 
цілісності. Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що Євросоюз повністю підтримує 
виконання Мінських угод. Вона привітала Президента України й високо оцінила його 
зусилля у досягненні перемир’я, яке триває вже 33-й день, впродовж яких не було жодних 
бойових втрат. ЄС вважає неприйнятною тимчасову окупацію Кримського півострова, та 
висловила думку, що зустріч лідерів країн Нормандського формату, яка є надзвичайно 
важливою, треба провести якомога швидше. «Дякую за цю підтримку. Ми очікуємо зустрічі 
лідерів країн Нормандського формату скоро після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо 
зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Ми робимо все, щоб 
просуватися вперед до закінчення війни», – наголосив Глава держави. … 
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Національна економічна стратегія - це впевненість в  
майбутньому для бізнесу та населення 

14.08.2020 

За ініціативи Прем’єр-міністра України в Клубі Кабінету 
Міністрів відбулася зустріч представників Уряду, Офісу Президента, 
керівництва Нацбанку та українського бізнесу. На зустрічі були 
присутні власники та топ-менеджери більш ніж 50 компаній. 

Учасники дискусії обговорили питання розробки «Національної економічної 
стратегії 2030». На основі ініціатив, закладених у документі, будуть розроблені державні 
цільові програми, що почнуть реалізовуватися вже з 2021 року.  Прем’єр-міністр закликав 
підприємців долучатися до створення Стратегії та надавати свої пропозиції та бачення 
розвитку України на наступні 10 років. Прем’єр-міністр зауважив, що серед стратегічних 
цілей на найближчі десять років обов’язково має бути створення цивілізованого ринку 
цінних паперів. «Нам необхідно створити повноцінний та цивілізований ринок цінних 
паперів в тому вигляді, якому він працює в передових економіках на заході. Це той 
інструмент, який дозволяє громадянам інвестувати, зокрема, у власні національні компанії 
та отримувати дохід. Водночас, це сприятиме підвищенню капіталізації національних 
бізнесів, їх більш прозорому функціонуванню та звітності», — зазначив Денис Шмигаль. 
Глава Уряду також наголосив, що для розвитку національного виробництва потрібно 
розробити правильні підходи його підтримки. Не забороняти імпорт, який сприяє здоровій 
конкуренції, а створювати додаткові стимули для вітчизняних виробників. «Нас цікавить 
внутрішній виробник та внутрішній інвестор. Представлений Президентом законопроект 
про «інвестиційних нянь» передбачає преференції, як для іноземних інвесторів, так і для 
українських підприємців. Для нас важливо так само стимулювати вітчизняний бізнес 
вкладати кошти вдома і ми для цього створюємо всі необхідні умови», — підкреслив Денис 
Шмигаль. У свою чергу голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що 
НБУ налаштований на ефективну та конструктивну співпрацю з органами державної влади. 
«Як незалежна та аполітична інституція, ми готові підтримувати та розвивати такий діалог. 
Без співпраці та синергії дій Уряду, Парламенту, Офісу Президента та центробанку 
неможливе досягнення мандату НБУ, зафіксованого законом: цінова та фінансова 
стабільність, яка сприяє економічному розвитку. Українська економіка має потенціал для 
більш швидкого зростання, але будь-які реформи не матимуть успіху без макроекономічної 
стабільності: вона є необхідною передумовою для стійкого економічного зростання та 
нарощення інвестицій», — відзначив Кирило Шевченко. Як наголосив Прем’єр-міністр, 
«Національна економічна стратегія 2030» — це єдине економічне бачення всередині 
країни, що має стати орієнтиром для зовнішніх партнерів України. «Це впевненість у 
майбутньому як для бізнесу, так і для населення загалом. Адже основою добробуту 
українців є саме економічний розвиток, який неможливий без відповідних рушіїв. Саме ця 
ідеологія лежить в основі для розробки стратегії», — підкреслив Денис Шмигаль. Зі свого 
боку представники бізнесу підтримали ініціативу Глави Уряду. Під час обговорень Денис 
Шмигаль відповів на актуальні питання, які порушували учасники зустрічі. 

Читати повністю >>> 
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Прем’єр-міністр розповів представникам бізнесу  

про 5 євроінтеграційних кроків Уряду 
27.08.2020 

Прем’єр-міністр провів зустріч із представниками Європейської 
Бізнес Асоціації. Денис Шмигаль розповів про державні програми підтримки 
бізнесу, які вже діють та над якими наразі працює Уряд.  

Зокрема, він закликав членів ЄБА долучитися до розроблення Національної 
економічної стратегії-2030. Під час спілкування Прем’єр-міністр також розповів про 5 
великих євроінтеграційних кроків та реформ Уряду, які допоможуть впровадити найкращі 
європейські практики в Україні. «Ми зараз активно обговорюємо з нашими європейськими 
партнерами питання «промислового безвізу» України з Європейським Союзом. Це має 
значно спростити доступ українських товарів на ринок ЄС. Також ведемо переговори щодо 
підписання угоди про спільний авіаційний простір. На нашу думку, ця угода може стати 
вагомим рушієм для відновлення авіаційного сектору, який суттєво постраждав від 
коронакризи в усьому світі», — зазначив Денис Шмигаль. Третій крок, за словами очільника 
Уряду, має стати приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E, яка б 
дала змогу створити повноцінну конкуренцію на ринку електроенергії, посприяти 
справедливій ціні та підвищити безпеку самих мереж. «Важливим блоком у контексті 
євроінтеграції України також є реформа митниці. Ми чітко розуміємо, що митниця може 
бути реформована не через окремі персоналії, а лише через створення там європейських 
правил. Зокрема, це євроінтеграційні проекти з об’єднання баз митної вартості з ЄС, 
створення ризикоорієнтованих систем та «зелених коридорів» на митниці для чесного 
бізнесу», — зауважив Денис Шмигаль. П’ятим кроком Прем’єр-міністр назвав 
імплементацію ініціативи щодо внутрішнього водного транспорту в Україні у систему 
європейського водного транспорту. «Це так само сприяло б значному розвитку логістики та 
підсиленню нашого експорту», — резюмував Денис Шмигаль. Відзначимо, 27 серпня 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із заступником Державного секретаря 
Сполучених Штатів Стівеном Біґеном, який перебуває в Україні з офіційним візитом. 
Сторони тему торговельно-економічної співпраці між Україною та Сполученими Штатами. 
Очільник українського Уряду підкреслив, що участь американських інвесторів у 
приватизації українських державних підприємств може посприяти зміцненню двосторонніх 
відносин. «Приватизація неефективних підприємств дасть їм новий поштовх для розвитку, 
створить робочі місця та позитивно позначиться на економіці. Продаж готелю «Дніпро» 
став для інвесторів сигналом, що Україна вірна принципам чесних та прозорів торгів. Тому 
запрошуємо американських інвесторів також долучитися до аукціонів», — зазначив Денис 
Шмигаль. Прем’єр-міністр висловив вдячність США за послідовну підтримку суверенітету 
та територіальної цілісності України, надання важливої військової допомоги, а також 
запровадження санкцій проти Російської Федерації. Зі свого боку Стівен Біґен запевнив 
Дениса Шмигаля, що Сполучені Штати підтримують Уряд у провадженні реформ, які 
зміцнюють демократичні інститути та покращують бізнес-клімат. Заступник 
Держсекретаря додав, що США прихильні до зміцнення прогресу України в її інтеграції до 
ЄС та НАТО. Нагадаємо, 24 серпня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з Федеральним 
Міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маасом. Очільник 
Уряду подякував Німеччині та Європейському Союзу за підтримку в проведенні реформ та 
підкреслив, що Угода про асоціацію з ЄС залишається одним з основних інструментів 
впровадження системних змін в Україні. «Наразі за дорученням Президента Уряд готує 
концепцію оновлення Угоди, щоб вона відповідала рівню наших відносин із ЄС. Уряд має на 
меті врахувати інтереси українського бізнесу, який прагне більш широко використовувати 
можливості Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС», - зазначив Денис 
Шмигаль та додав, що напрацьовані пропозиції Україна планує представити ЄС під час 
засідання Ради асоціації в грудні цього року. Під час зустрічі Прем’єр-міністр висловив 
очікування, що найближчим часом вдасться завершити процес укладення Угоди про 
Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. … 
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Кабмін призначив трьох заступників  
міністра промисловості 

10.08.2020 

Кабмін призначив екс-заступника міністра оборони (2007-2009 рр.) 
Валерія Іващенка першим заступником міністра з питань стратегічних галузей 
промисловості, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. 

"Проведено позачергове засідання Кабміну, під час якого ухвалено низку 
розпоряджень про кадрові призначення у Міністерство з питань стратегічних галузей 
промисловості України", - написав він у Facebook. Згідно з повідомленням, крім цього, у 
нове міністерство призначено трьох заступників міністра, зокрема екс-заступника міністра 
промислової політики, народного депутата (2012-2014 рр.) Віталій Немілостівого. Крім 
нього, заступником міністра стратегічних галузей з питань євроінтеграції призначено Юрія 
Петровського (згідно з його декларацією про доходи за 2019 рік - член правління 
Експортно-кредитного агентства - ІФ), а з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації - Тараса Коваленка, який раніше працював в Інституті 
системних досліджень та інформаційних технологій Української академії наук. Мокан 
також повідомив, що Ігоря Яковлєва (екс-перший заступник голови Держекоінспекції - ІФ) 
призначено на вакантну посаду держсекретаря Міністерства з питань стратегічних галузей 
(шляхом підписання з ним контракту про проходження держслужби на період карантину). 
Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада дала згоду на призначення Олега Уруського на 
посаду віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей 
промисловості, а 22 липня Кабмін ухвалив постанову про створення нового міністерства. 

Читати повністю >>> 
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Україна стала лідером Рейтингу прозорості  

публічних закупівель 
14.08.2020 

У міжнародному Рейтингу прозорості публічних закупівель, який 
щорічно проводить Інститут розвитку та свободи інформації (IDFI, Грузія) 
спільно з партнерськими організаціями, Україна  посіла перше місце, 
набравши 97,05 балів із 100 можливих. 

Цей рейтинг оцінює законодавство державних закупівель та прозорість процесів на 
кожному етапі проведення тендеру. Спочатку він охоплював лише євразійський регіон, 
однак тепер до нього входять 39 країн з усього світу. Публічні закупівлі держав оцінюють 
за 64 показниками та на різних етапах проведення закупівель. Минулого року Україна 
займала друге місце (86,26 балів). Утім, за останній рік відбулася низка дуже важливих 
законодавчих змін, зокрема, оновлення Закону “Про публічні закупівлі”, яка запровадила 
дотендерні консультації з ринком та розширила можливість використовувати нецінові 
критерії на Prozorro. “Для Мінекономіки сфера закупівель залишається однією з 
найприорітетніших. Лідерство у міжнародному рейтингу- приємне досягнення, але головне 
те, що прозора система публічних закупівель позитивно впливає на інвестиційний імідж 
України, сприяє розвитку підприємництва, та, як наслідок, економічному зростанню 
держави”,- прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Ігор Петрашко. Мінекономіки висловлює вдячність  командам Трансперенсі 
Інтернешнл Україна, ДП “Прозорро”, профільній заступниці Світлані Панаіотіді та 
Департаменту сфери публічних закупівель Міністерства за вагомий внесок в реформу 
публічних закупівель України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінекономіки 

 
Міністерство юстиції запровадило низку новацій в процедурі здійснення  

державної реєстрації нормативно-правових актів 
14.08.2020 

Одним із основних напрямів діяльності Міністерства юстиції є 
здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади. 

А також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній 
реєстрації, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають 
міжвідомчий характер. На сьогодні Міністерство юстиції здійснює державну реєстрацію 
нормативно-правових актів 42 суб’єктів нормотворення. Так, за І півріччя 2020 року 
Міністерством юстиції зареєстровано 600 нормативно-правових актів (за І півріччя 2019 
року – 690) із 810 актів, поданих суб’єктами нормотворення на державну реєстрацію (за І 
півріччя 2019 року – 877). Найбільше нормативно-правових актів на державну реєстрацію 
подано Міністерством внутрішніх справ (134), Міністерством фінансів (70), Міністерством 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (53), Міністерством освіти і науки 
(49) та Міністерством оборони (41). Протягом І півріччя 2020 року Міністерством юстиції 
було запроваджено низку новацій у частині вдосконалення процедури здійснення 
державної реєстрації нормативно-правових актів. Наслідками цих змін є спрощення 
порядку підготовки суб’єктом нормотворення нормативно-правових актів у зв’язку із 
застосування єдиних методологічних підходів до нормотворчого процесу та правил 
нормопроектування та уніфікація пакету документів, що подається разом з нормативно-
правовим актом на державну реєстрацію, з аналогічним пакетом документів, які подаються 
з проєктом нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МінЮстиції 

 
Міністерство фінансів посилює координуючу роль в сфері  

управління державними фінансами 
19.08.2020 

Відбулося третє засідання Наглядової Ради Проекту ЄС з підтримки 
управління державними фінансами України (EU4PFM), учасники якого 
розповіли про результати роботи у ІІ кварталі 2020 р. 

Засідання відкрили Денис Улютін, перший заступник Міністра фінансів України, 
Мартін Клауке, керівник Першого відділу програм допомоги «Належне управління та 
демократизація» Представництва ЄС в Україні та Посол Литовської Республіки в Україні Й. 
В. Вальдемарас Сарапінас. «Завдяки Проекту була активізована робота з підготовки 
оновленої Стратегії управління державними фінансами (УДФ) на 2020-2024 р. Триває 
робота над узгодженою рамковою ІТ-стратегією для підтримки реформ УДФ, проект якої 
ми очікуємо наприкінці вересня. Міністерство посилює свою роль у трансформаційних 
процесах у податковій та митниці, зокрема щодо їх функціонування у форматі єдиних 
юридичних осіб та пов’язаних з цим процесів, включаючи атестацію персоналу. ІТ-
модернізація продовжує займати провідне місце у нашій роботі. Ми із задоволенням 
відмічаємо прогрес із реалізацією, як окремих важливих ІТ-ініціатив, як-то впровадження 
NCTS, так і практичних кроків з реалізації концепції ІТ-централізації та запуску кількох 
пілотів щодо обміну інформацією та спільних послуг з ДПС та Держмитслужбою», - розповів 
під час виступу Денис Улютін. У свою чергу Мартін Клауке подякував партнерам за відчутні 
результати у митній сфері, зокрема щодо реалізації заходів з приєднання України до 
системи NCTS, запуску програми авторизованих економічних операторів, підготовку IT-
стратегії, автоматизованої системи управління ризиками 2.0. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінфіну 

https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-nacionalna-ekonomichna-strategiya-ce-vpevnenist-u-majbutnomu-dlya-biznesu-ta-naselennya
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-zustrivsya-iz-zastupnikom-derzhsekretarya-ssha-stivenom-bigenom
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-zustrivsya-iz-zastupnikom-derzhsekretarya-ssha-stivenom-bigenom
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-zustrivsya-iz-zastupnikom-derzhsekretarya-ssha-stivenom-bigenom
https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-proviv-zustrich-iz-ochilnikom-mzs-nimechchini-gajko-maasom
https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-proviv-zustrich-iz-ochilnikom-mzs-nimechchini-gajko-maasom
https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-rozpoviv-predstavnikam-biznesu-pro-5-yevrointegracijnih-krokiv-uryadu
https://www.kmu.gov.ua/news/intervyu-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-unia-ukrinform-21082020
https://www.kmu.gov.ua/news/intervyu-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-unia-ukrinform-21082020
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/680168.html
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d2bf12a2-f7d7-4864-bb38-98c77ab8c1e1&title=UkrainaStalaLideromReitinguProzorostiPublichnikhZakupivel
https://minjust.gov.ua/news/ministry/u-i-pivrichchi-2020-roku-ministerstvo-yustitsii-zaprovadilo-nizku-novatsiy-u-chastini-vdoskonalennya-protseduri-zdiysnennya-derjavnoi-reestratsii-normativno-pravovih-aktiv
https://www.kmu.gov.ua/news/ministerstvo-finansiv-posilyuye-koordinuyuchu-rol-u-sferi-upravlinnya-derzhavnimi-finansami
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://minjust.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk
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В Україні запрацював інформаційний онлайн-портал:  
Гід з державних послуг 

27.08.2020 

З 27 серпня запрацював Гід з державних послуг - інформаційний 
онлайн-портал про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. 

Раніше в Україні не було єдиної платформи, де можна було б дізнатися про будь-яку 
державну послугу у зручній формі. Гід з державних послуг (https://guide.diia.gov.ua/) на 
порталі Дія містить повну та достовірну інформацію щодо 1 000 послуг — про місце, спосіб, 
строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб 
оскарження їх результатів. Гід доступний у двох форматах відкритих даних: Excel та Json. 
«Зазвичай українці гуглили чи дізнавалися від знайомих, як отримати потрібну державну 
послугу. Іноді було майже неможливо знайти необхідну інформацію простою та людяною 
мовою. Гід з державних послуг вирішує цю проблему - громадянам більше не потрібно 
витрачати купу часу та енергії на пошук. Все доступно, легко та зберігається на одному 
порталі», - зазначив Віце-прем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло 
Федоров. «Одне з важливих завдань Гіду - мінімізувати побутову корупцію та необхідність 
звертатися за послугами до посередників. Адже якщо громадянин від початку володіє всією 
необхідною інформацію для отримання державної послуги і має можливість апелювати до 
офіційного ресурсу, він озброєний беззаперечними аргументами і може вимагати 
дотримання своїх прав з боку всіх надавачів послуг», - підкреслив президент Фонду Східна 
Європа Віктор Лях. «Інформацію у Гіді впорядковано за 36 життєвими подіями. Таку логіку 
систематизації послуг запозичено у Уряду Канади. Якщо українець, наприклад, хоче 
придбати авто, планує народження дитини чи переїзд на нове місце проживання, або 
прагне відкрити специфічний бізнес - усю необхідну інформацію щодо офіційних 
реєстрацій та отримання необхідних послуг можна легко знайти на порталі”, - зазначила 
Танія Санфорд Аммар, директор проекту SURGe («Супровід урядових реформ в Україні»). 
Інформацію про послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери діяльності. Серед 
найпопулярніших категорій - соціальний захист, громадянство та міграція, діяльність 
бізнесу та громадських формувань, сфера інтелектуальної діяльності, фінанси та податки. 
Гід є офіційним джерелом про державні послуги в Україні. Якщо орган виконавчої влади чи 
місцевого самоврядування при наданні певної послуги вимагатиме довідку, яку не згадано 
на Гіді, посилання на Гід є аргументом для громадян — не надавати відповідні документи. ...  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінцифри 
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Мінрегіон: ОБСЄ допомагатиме Україні  
з питанням децентралізації 

18.08.2020 

Мінрегіон та ОБСЄ продовжать співпрацювати у проведенні діалогів з 
питань децентралізації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу 
відомства, передає unn.com.ua 

"Представники проекту ОБСЄ “Сприяння діалогу щодо реформ в Україні” висловили 
готовність долучитися до проведення діалогів між різними зацікавленими сторонами, 
включаючи органи влади, органи місцевого самоврядування, експертне середовище, задля 
сприяння соціальній стабільності та впровадження децентралізації", - йдеться у 
повідомленні. Проект, зокрема, розгляне можливість проведення соціологічного 
дослідження в частині місцевої демократії, передбачає розробку методичних матеріалів та 
проведення тренінгів з діалогових навичок для представників органів виконавчої влади, 
задіяних у реформі, додали у міністерстві. Так, у червні завершився процес створення 1470 
територіальних громад, а у липні було сформовано 136 нових районів. "Попереду великий 
обсяг завдань, спрямованих на розбудову всієї системи органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. Важливо завершити цю роботу у 2020 році”, — зазначив з цього 
приводу заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. Як вказано, 
передбачається, що до кінця цього року уряд та парламент ухвалять низку важливих 
рішень для впровадження децентралізації та формування територіальної організації влади. 

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

 

Оскарження перспективних планів формування територій громад –  
до ОАСК надійшло понад 130 позовів 

27.08.2020 

До Окружного адміністративного суду міста Києва продовжують 
надходити позови до Кабінету Міністрів України щодо оскарження 
перспективних планів формування територій громад.  

Як свідчать статистичні дані, більше 40% від всіх позовів до Уряду за останні 4 місяці 
стосуються оскарження таких Планів. Зокрема, з травня 2020 року канцелярією ОАСК вже 
зареєстровано понад 130 позовів, в яких суд просять скасувати низку розпоряджень Уряду 
про затвердження перспективних планів формування територій громад Херсонської, 
Черкаської, Київської, Житомирської, Львівської, Миколаївської та інших областей України. 
До суду з відповідними позовами звертаються сільські, селищні та міські ради, їх очільники 
і представники об’єднаних територіальних громад. Свої вимоги позивачі, як правило, 
обґрунтовують тим, що вони не брали участь у процесі прийняття рішення про формування 
«об’єднаної» територіальної громади, визначеної оскаржуваним Розпорядженням КМУ, та 
не давали згоди на визначене перспективним планом об’єднання з іншими 
територіальними громадами. Справи, в яких Окружним адміністративним судом міста 
Києва вже відкрито провадження, розглядаються в порядку загального позовного 
провадження. Нагадаємо, Верховна Рада 17 липня ухвалила постанову «Про утворення та 
ліквідацію районів» №3650, якою більш ніж втричі скоротила їх кількість. Ліквідовуються 
наявні 490 районів та утворюються 136 нових. Як реформа змінить повноваження 
державних органів і як може вплинути на діяльність бізнесу, розповів Mind юрист 
юридичної компанії ESQUIRES Віктор Зальотін. На перший погляд суто територіальна 
реформа кардинально змінить підходи до територіальних повноважень державних органів 
і не тільки. Це може ускладнити як функціонування бізнесу, так і життя пересічних 
українців. Пункт 6 постанови зобов’язує Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади 
привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови. Тобто у закони 
України (як такі, що приймаються виключно Верховною Радою) треба вносити зміни 
окремо, що поки не ініціювалося. Зазначимо той факт, що закон має вищу силу за постанову 
(навіть постанову Верховної Ради), тому без внесення змін у закони постанова не діятиме. 
Якщо ж до 17 жовтня 2020 року (саме три місяці з дати прийняття постанови надано 
органам виконавчої влади для внесення зміни у свої нормативно-правові акти) жодних 
змін не внесуть – можемо отримати справжній адміністративний колапс. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами oask.gov.ua, mind.ua 
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Оприлюднено проєкт Програми економічного і соціального  
розвитку міста Києва на 2021-2023 роки 

18.08.2020 

Програма визначає заходи розвитку столиці на перспективу до 2023 р., 
спрямовані на досягнення основних стратегічних цілей та цільових 
показників Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.  

Основними стратегічними цілями на найближчі три роки для розвитку столиці 
проєктом Програми визначено підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста 
Києва, підвищення комфорту життя мешканців столиці, збереження історичної 
самобутності та розвиток культури в місті, повідомили в Департаменті економіки та 
інвестицій КМДА. Так, згідно з документом бюджетно-фінансова політика міста Києва 
залишатиметься незмінною та полягатиме у формуванні стабільної дохідної бази для 
фінансування життєзабезпечуючих сфер міста і пріоритетних напрямів соціально-
економічного розвитку. Проєкт Програми на 2021-2023 роки передбачає розвиток Києва як 
міста, відкритого для бізнесу та інвестицій, яке стимулює інновації та підтримує 
конкурентне середовище. Зокрема, передбачено стимулювання розвитку інноваційно-
орієнтованих промислових підприємств, сприяння співробітництву наукових закладів з 
реальним сектором економіки міста та просування промислової продукції на внутрішньому 
та зовнішньому ринках. До 2023 року питома вага підприємств, що займаються 
інноваціями, має зрости до 21,9%. Очікується також зростання доходів бюджету Києва від 
податків, сплачених промисловими підприємствами міста. Разом з тим, експорт столичних 
товарів у розрахунку на одну особу поступово зростатиме з 4139,3 дол. США у 2021 році до 
4501,9 дол. США у 2023 році. До 2023 року в столиці очікується збільшення кількості 
працівників, зайнятих на малих підприємствах до 23%, збільшення частки малого та 
середнього бізнесу в обсязі реалізованих товарів та послуг, а також надходжень єдиного 
податку від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до бюджету м. Києва. З метою 
прискорення темпів відновлення економіки Києва після карантинних обмежень, 
пов’язаними із оголошенням надзвичайної ситуації внаслідок поширення на території 
України коронавірусної інфекції COVID-19, проєктом Програми розвитку на 2021-2023 роки 
передбачено розробку дерегуляційних ініціатив для підприємництва, активне залучення 
бізнесу до обговорення проєктів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА, 
підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу, сприяння 
розвитку інноваційного підприємництва, розвиток споживчого ринку та надання 
фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві. 
Документом також передбачені заходи, що сприятимуть підвищенню рівня занятості 
населення. Зокрема, від їх реалізації очікується зменшення частки безробітної молоді, 
скорочення терміну з працевлаштування зареєстрованих безробітних та збільшення 
чисельності прийнятих на нові робочі місця у всіх секторах економіки міста. Рівень 
офіційної середньомісячної заробітної плати в м. Києві в розрахунку на одного штатного 
працівника збільшуватиметься з 18,2 тис. грн у 2021 році до 22,9 тис. грн у 2023. Проєктом 
Програми 2021-2023 також заплановані заходи, спрямовані на задоволення потреб 
мешканців Києва у житлово-комунальних послугах європейської якості, а також 
перетворення столиці на комфортне та безпечне для пересування і проживання місто. 
Заплановані також заходи для поліпшення екологічного благополуччя, підвищення 
соціальної захищеності населення, забезпечення якісної і доступної медицини, високого 
рівня освітніх послуг та збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КМДА 

Читайте також: Проєкт Програми для 
ознайомлення за посиланням >>> 
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Херсонщина має все, щоб стати діамантом українського Півдня –  

Президент на презентації Стратегії розвитку області 
20.08.2020 

Під час робочої поїздки на Херсонщину Президент Володимир 
Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку області на 2021-
2027 роки. Про це повідомляє Офіс Президента. 

У вступному слові Глава держави зазначив, що поїздки Україною дають розуміння, 
чим живуть регіони та місцеві мешканці. «Такі поїздки – це важливий місток з реальністю 
України, яку ти ніколи не відчуєш ні у своєму кабінеті на Банковій, ні у фейсбуці. Під час 
поїздок країною я чітко розумію, що насправді хвилює українців, чим я можу бути 
корисним, як саме можу допомогти особисто», – зазначив Президент. Саме тому, за його 
словами, важливими є стратегії розвитку українських регіонів. «Ми разом з вами будуємо 
власний дім під назвою Україна. Не підфарбовуємо. Не латаємо дірки. А саме будуємо. І, 
будемо відверті, фактично будуємо майже з нуля», – зауважив Володимир Зеленський. 
Президент зазначив, що фундамент держави – це місцеве самоврядування та успіх кожної 
області, бо Україна починається з громади, села, міста та регіону. «Стратегія кожної області 
створюється не у високих столичних кабінетах, а безпосередньо на місці подій, у 
постійному діалозі з людьми. Яким буде твій край – залежить тільки від тебе. А отже, тільки 
від тебе залежить, якою буде наша країна. Бо Україна – це ти», – наголосив Глава держави. 
На переконання Володимира Зеленського, спільне завдання центральної та місцевої влади 
й усіх громадян – максимально розкрити потенціал регіону та подолати виклики, що стоять 
перед ним. «Херсонщина має неймовірний потенціал у агропромисловості, туризмі, 
відновлюваній енергетиці, транспортній сфері. Херсонська земля неймовірно родюча», – 
зауважив Президент. Представляючи Стратегію розвитку Херсонської області, голова 
облдержадміністрації Юрій Гусєв зазначив, що однією з перспективних галузей регіону є 
сільське господарство. Зокрема, переробка агропродукції, розвиток високотехнологічних 
сільськогосподарських підгалузей та зрошення. За словами очільника ОДА, напрям 
зрошення може отримати додатковий імпульс після реалізації земельної реформи в 
Херсонській області. Він повідомив, що найближчим часом разом з урядом презентує 
стратегію розвитку зрошення з пілотними проектами на Херсонщині. Також великий 
потенціал має галузь туризму, адже Херсонська область межує з Чорним та Азовським 
морями. Тут є унікальні лікувальні джерела, пустеля, плавні тощо. Тому у фокусі уваги 
мають бути якісні послуги та комфортні умови життя, які поєднують, серед іншого, 
туристичні та лікувальні можливості краю. Херсонщина має значні інфраструктурні 
можливості: міжнародний аеропорт, два морські порти. Цього року 26 червня було 
підписано документ про перший в Україні пілотний проект концесії Херсонського 
морського торговельного порту. До кінця поточного року в області планують побудувати 
170 км доріг державного значення в межах програми Президента України «Велике 
будівництво». Розвивається в області й галузь суднобудування. Так, уперше за багато років 
місцевий суднобудівний завод «Палада» отримує державне замовлення. «Розвиток 
суднобудування, машинобудування та промисловості на Херсонщині – ті можливості, які ми 
маємо використати для створення нових робочих місць, залучення професіоналів. Також ми 
говоримо про розвиток енергетики з відновлюваних джерел, і в цьому Херсонщина є 
лідером – одночасно з переробкою, сільським господарством, з найбільшою зрошувальною 
системою та заводом «Палада», – наголосив Юрій Гусєв. Голова Херсонської ОДА зауважив, 
що реалізація всіх пріоритетів можлива у разі, якщо над ними спільно працюватимуть 
Президент України, уряд, обласна влада й місцеве самоврядування. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Миколаївщина має потужний потенціал у сільському господарстві,  
туризмі, металургії та суднобудуванні 

21.08.2020 

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у 
представленні Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 
року. Про це повідомляє Офіс Президента. 

Президент зазначив, що за 29 років історії сучасної України політики написали 
багато стратегій, які не збиралися виконувати. «Ці стратегії не базувалися на сильних 
сторонах регіонів. А розвиток і рух уперед просто неможливий, якщо кожна область не 
розуміє своєї місії. Через це постійно й виникають одні й ті самі питання: а яка держава 
Україна? Вона аграрна? Чи вона індустріальна? Може, вона морська? Може, Україна – 
космічна? Або туристична? На що робити ставку? На ай-ті? На металургію? На ОПК? На 
транзитний потенціал України? Чи екопродукти? Відповідь проста – все це і є Україна. Все 
це ми повинні перетворити на історії успіху», – наголосив Володимир Зеленський. Саме 
тому, за його словами, і були розроблені стратегії розвитку областей, одну з яких – 
стратегію розвитку Миколаївщини – презентують сьогодні. Президент зауважив, що кожна 
область має знати свої переваги, свій потенціал, а найголовніше – розуміти, в чому її 
невід’ємний внесок у спільну перемогу та розвиток країни. «Я вважаю, що 25 регіонів 
України – це є наша з вами dream team. Кожен у цій команді незамінний гравець. І, 
звичайно, Миколаївщина не є винятком», – зазначив Глава держави. Миколаївська область 
має потужний потенціал у сільському господарстві, туризмі, металургійній, суднобудівній 
та машинобудівній галузях. Представляючи Стратегію розвитку Миколаївської області, 
голова фракції партії «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія наголосив, що 
Миколаїв – це основний портовий хаб. Проте через значні вантажоперевезення швидко 
руйнуються автодороги. Тому, за його словами, найближчим часом планується збільшення 
спроможностей для залізничних перевезень та ухвалення закону про внутрішній водний 
транспорт, щоб частину вантажів, які перевозяться автошляхами, переправляти річками. ... 

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

 
Президент взяв участь у представленні Стратегії розвитку  

Дніпропетровської області на 2021-2027 рр. 
26.08.2020 

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на 
Дніпропетровщину взяв участь у представленні Стратегії розвитку регіону 
на 2021-2027 роки. 

«Хоч для мене як для Президента України кожен регіон є рідним, але 
Дніпропетровщина – це особливе місце. Тут я народився й виріс. Тут пройшла моя юність, 
тут живуть мої мама й тато. Тут я зустрів кохану дружину й народилась моя перша дитина – 
моя донька. Для мене Дніпропетровщина – це місце сили. І я впевнений, що цей регіон може 
стати місцем сили всієї країни», – сказав Глава держави під час виступу на презентації 
Стратегії. Він зазначив, що кожна область України повинна мати чіткий план дій на 
наступні роки, розвивати свої сильні сторони та долати слабкі. Саме тому триває серія 
презентацій стратегій розвитку українських регіонів. «Дніпропетровська область є дійсно 
унікальною, вона має велике майбутнє у дуже багатьох, абсолютно різних сферах. І 
важливо, що потенціал області – це не тільки Дніпро. Тут є багато дуже потужних міст: це 
Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград та багато інших», – зауважив Президент. Серед 
сильних сторін регіону Глава держави назвав гірничодобувну промисловість, металургію, 
енергетику, харчову промисловість та аграрну галузь. На його думку, перспективними для 
розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проекти. «І мова не лише про Міжнародний 
аеропорт «Дніпро», куди мені дуже хотілося б прилетіти вже під час наступного візиту. 
Мова і про цікаві технології у будівництві доріг. Ви знаєте, що область є лідером у 
металургійному виробництві, після якого залишається велика кількість відходів. Їх можна 
складати горами і псувати навколишнє середовище, а можна використовувати під час 
будівництва інфраструктури, доріг. Це й економічно, й екологічно. І ми це будемо робити», – 
наголосив Володимир Зеленський. Щодо космічної галузі Президент розповів про свою 
мрію, щоб Дніпропетровська область «стала космічним мозком і серцем не просто України, 
а й усієї Європи». «Чомусь забуваємо, що у нас є «Південмаш», є неймовірні спеціалісти, які 
мають унікальні знання та досвід. Держава завжди буде їх підтримувати й розкриє цей 
потенціал максимально», – заявив Президент. Голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації Олександр Бондаренко, представляючи Стратегію розвитку регіону, 
зауважив, що Дніпропетровщина народила дуже багато підприємців та креативних людей. 
Крім того, за його словами, 10% ВВП України виробляється саме у Дніпропетровській 
області. «Ми дійсно потужний індустріальний центр. Саме тому тут мають створюватися 
індустріальні кластери та парки з високою доданою вартістю підприємств», – сказав він. 
Голова ОДА розповів, що під час сьогоднішнього відвідання Президентом України 
«Південмашу» обговорювалися можливості розвитку вітчизняної космічної галузі та 
варіанти державно-приватного партнерства. За словами Олександра Бондаренка, серед 
регіональних пріоритетів на найближчі роки – будівництво агропереробних заводів, 
впровадження новітніх екологічних технологій у металургійному виробництві, експорт 
товарів для космічної галузі, будівництво міжнародного аеропорту у Дніпрі, розвиток 
річкового сполучення та інфраструктури, ремонт автомобільних доріг, реалізація проектів 
із захисту від радіаційної загрози на Придніпровському хімічному заводі, очищення води та 
повітря і скорочення викидів у атмосферу. Голова облдержадміністрації зазначив, що 
спільно з ЄС уже напрацьований проект щодо захисту від радіаційної загрози на 
Придніпровському хімічному заводі. … 

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

 
 ДОНБАС & КРИМ 

В ОБСЄ назвали успіхи і провали засідання  
контактної групи 

20.08.2020 

В ОБСЄ висловили жаль у зв'язку з тим, що під час засідання 
тристоронньої контактної групи сторонам не вдалося обговорити 
імплементацію мінських угод. Про це повідомляє rbc.ua 

При цьому в ОБСЄ відзначають поліпшення ситуації на Донбасі у сфері безпеки, 
йдеться в повідомленні спеціального представника ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау. За її словами, 
основну увагу під час зустрічі було постанови Верховної ради "Про призначення чергових 
місцевих виборів у 2020 році". "Я шкодую, що з цієї причини учасникам не вдалося 
обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію мінських угод", - 
повідомила Грау. Також в ОБСЄ закликали сторони підписати і виконати домовленості 
щодо узгоджених ділянок розведення сил і розмінування, а також у питанні обміну 
полоненими. "Крім цього, учасники в конструктивному дусі обговорили технічні 
можливості доставки гуманітарних вантажів через лінію дотику в Луганській області", - 
додала Грау. Вона відзначила успіхи перемир'я на Донбасі. "Після вступу в силу "заходів" 27 
липня, число порушень режиму припинення вогню скоротилося до найнижчого рівня, 
коли-небудь фіксованого Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ", - йдеться в заяві. 
Нагадаємо, 19 серпня під час засідання ТКГ погодили чотири нові ділянки розведення сил і 
20 ділянок розмінування на Донбасі. Також повідомлялося, що Україна обговорила питання 
обміну полоненими. Крім цього за підсумками засідання глава української делегації Леонід 
Кравчук попросив Раду розібратися з постановою про місцеві вибори. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 
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Україна вийшла ще з декількох угод  
в рамках СНД 

12.08.2020 

Кабінет міністрів підтримав вихід України ще з кількох угод в рамках 
Союзу незалежних держав (СНД). Мова йде про співпрацю у прикордонній 
сфері. Відповідні рішення були прийняті 12 серпня. 

Зокрема, Кабінет міністрів денонсував угоди про співробітництво у підготовці та 
підвищенні кваліфікації кадрів для прикордонних військ країн СНД. Також схвалено проект 
указу президента про вихід з Ради командувачів Прикордонними військами. Ці міжнародні 
договори уклали в Москві в 1995 і 1992 роках відповідно. Також, Україна вийшла з Ради з 
культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав. 
Кабінет міністрів 12 серпня 2020 року ухвалив проєкт постанови "Про вихід України з 
Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності 
Незалежних Держав та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення 
Ради з культурного співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав 
від 26 травня 1995 року". "Будь-які стосунки з Росією припинено через збройну агресію 
проти України, а співпраця з іншими державами-учасницями СНД відбувається 
індивідуально у двосторонньому форматі на основі укладення нових та/або діючих 
двосторонніх договорів", - пояснили у міністерстві журналістам УП. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами tyzhden.ua 

 
Генеральний секретар ПАЧЕС висловив вдячність Постійній делегації  

України за внесок у досягнення цілей Асамблеї 
28.08.2020 

Генеральний секретар ПАЧЕС Асаф ХАДЖІЄВ привітав громадян 
України та Голову Постійної делегації України в ПАЧЕС народного депутата 
України Анну Пуртову з Днем Незалежності України. 

Генеральний секретар висловив вдячність Постійній делегації України в ПАЧЕС за її 
внесок у досягнення цілей Асамблеї та за сталу підтримку діяльності ПАЧЕС. ПА ОЧЕС 
створена 26 лютого 1993 року. До неї входять представники парламентів 12 країн: Албанії, 
Азербайджану, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Румунії, Росії, Сербії, Туреччини та 
України. Статус спостерігачів у ПАЧЕС мають народні збори Єгипту, кнесет Держави Ізраїль, 
народні збори Словаччини, бундестаг Німеччини, парламенти Франції та Білорусі. Члени 
Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС беруть участь у її сесіях та засіданнях 
комітетів, конференціях та семінарах, а також у моніторингу виборів в країнах-членах 
Організації. Ювілейна, 50-та Генеральна асамблея ПАЧЕС проходила в Києві 28-30 
листопада 2017 року. У Верховній Раді України дев’ятого скликання Постійна делегація у 
ПАЧЕС налічує 17 членів. Очолює делегацію народний депутат Анна Пуртова. Нагадаємо, 
Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Організації 
Чорноморського економічного співробітництва Анна Пуртова взяла участь у 55-у 
пленарному засіданні Генеральної асамблеї ПАЧЕС. Засідання проходило в онлайн форматі. 
Під час засідання були обговорені правові і політичні питання. Зокрема, заслухано доповідь 
«Законодавча підтримка реалізації проєктів, що пов’язують Європу і Азію (Один Пояс – 
один Шлях)». У ході обговорення економічних, торговельних, технологічних та екологічних 
питань було заслухано доповідь «Розвиток фінансових технологій у державах-членах ЧЕС». 
Доповідь «Збереження і сучасна роль історичних медичних закладів у державах-членах 
ЧЕС» заслухана в рамках обговорення питань культури, освіти та соціальних питань. Також 
на засіданні було прийнято звіт про діяльність Парламентської асамблеї, розглянуто нові 
мандати та обрано заступника Голови ПАЧЕС. Учасники обговорення заслухали інформацію 
щодо діяльності Організації Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) та 
затвердили аудиторський звіт за 2019 фінансовий рік. Голова української делегації Анна 
Пуртова, як член комітету ПАЧЕС з правових і політичних питань, взяла участь в онлайн 
засіданні Постійного комітету Парламентської асамблеї ПАЧЕС під час 55 засідання 
Генасамблеї ПАЧЕС. Учасники засідання обговорили діяльність комітетів ПАЧЕС у другій 
половині 2020 року. Три Комітети ПАЧЕС визначили питання для обговорення на осінніх 
засіданнях: Комітет з економічних, торговельних, технологічних і екологічних питань – 
«Роль парламентів у боротьбі з пандемією – економічні аспекти», Комітет з правових і 
політичних питань – «Роль парламентів у боротьбі з пандемією – правові і політичні 
аспекти», Комітет з культури, освіти і соціальних питань – «Роль парламентів у боротьбі з 
пандемією – соціальні аспекти». На засіданні Комітету було прийнято звіт про діяльність 
Парламентської асамблеї, заслухано звіти щодо участі представників ПАЧЕС у міжнародних 
заходах. Учасники засідання проголосували за поправки до Регламенту ПАЧЕС, затвердили 
календар ПАЧЕС 2020 року, а також обговорили важливі фінансові питання, зокрема, 
надходження внесків у бюджет 2020 р. та проєкт бюджету ПАЧЕС на 2021 фінансовий рік. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rada.gov.ua 
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Мінфін: 40 аудиторських компаній перевірятимуть витрати проектів,  
які фінансуються Європейським Союзом 

12.08.2020 

В Мінфіні відбулось повторне засідання комісії з відбору незалежних 
аудиторів, які здійснюватимуть перевірку витрат за проектами в рамках 
спільних операційних програм прикордонного співробітництва. 

В результаті додаткового відбору комісії до Переліку аудиторів, які здійснюватимуть 
перевірку, було включено ще 8 суб’єктів аудиторської діяльності (САД). Один з попередньо 
відібраних був виключений, а також  додатково включено 11 аудиторів чотирьох САД, яких 
було внесено до Переліку минулого року. Відповідні зміни за результатами відбору було 
внесено до наказу Мінфіну від 14.03.2019 № 111 «Про затвердження Переліку незалежних 
аудиторів, які можуть бути обрані для проведення перевірки витрат за проектами, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів» (в редакції наказу Мінфіну від 10.08.2020 № 
490). Тож, наразі 40 аудиторських компаній, з яких понад 150 фізичних осіб аудиторів 
перевірятимуть витрати за проектами в рамках вищезазначених Програм. «Україна бере 
участь у чотирьох спільних операційних програмах прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства 2014-2020: «Україна – Польща – Білорусь», «Україна – 
Угорщина – Словаччина – Румунія», «Україна – Румунія», «Басейн Чорного моря». Із 
загальним бюджетом понад 384 млн євро для всіх країн-учасниць програм. Для належної 
реалізації проектів за програмами у кожній країні-учасниці має бути побудована відповідна 
національна система управління та контролю за виконанням цих Програм. Мінфін згідно з 
цією системою виконує функції Національного контрольно-контактного пункту. І одним із 
основних завдань в рамках виконання цієї функції є формування відкритого переліку 
незалежних аудиторів, які будуть залучені до перевірки витрат за проектами в рамках 
Програм», - зазначив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінфін 
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Українські організації виграли 38 нових проєктів  
з питань європейської інтеграції 

21.08.2020 

За Програмою Європейського Союзу Erasmus+ на фінансування понад 
1,4 млн євро були відібрані 38 проєктів напряму Жан Моне, координовані 24 
університетами та іншими організаціями з України. 

Загалом для фінансування обрали 360 проєктів з усього світу. Такими є результати 
конкурсу за напрямом Жан Моне 2020 року, оголошеного Виконавчим агентством із питань 
освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії. «Напрям Жан Моне 
є важливою частиною інтеграції українських закладів вищої освіти, дослідницьких 
організацій та громадянського суспільства в європейський академічний, науковий та 
політичний простір. Вивчаючи законодавчу базу й успішний досвід, українські студенти, 
викладачі, дослідники та громада загалом наближаються до європейських стандартів у 
різних галузях. Я вважаю це дуже важливим, коли ми говоримо про Україну та її шлях до 
політичної асоціації і економічної інтеграції з Європейським Союзом, що насправді 
починається з людей та їхнього власного розуміння й прагнень», – наголосив Посол Матті 
МААСІКАС, Голова Представництва ЄС в Україні. Напрям Жан Моне включає курси, 
дослідження, конференції та інші заходи в сфері Європейських студій, які поєднують 
вивчення Європи з особливим акцентом на процесі європейської інтеграції. Зокрема, 38 
українських проєктів-переможців представляють: 25 модулів Жан Моне, що представляють 
собою короткі навчальні програми з питань політики ЄС у сфері транспорту, продовольчого 
законодавства, сільського туризму, малих і середніх підприємств та кібербезпеки; 
євроінтеграції у межах законодавства щодо Інтернету речей, е-демократії, цивільної авіації, 
децентралізації та державного управління; успішних практик ЄС у дослідженнях, 
викладанні й розвитку загальних компетентностей, міжкультурній комунікації, 
відродження міст тощо; 2 центри досконалості Жан Моне з питань європейських стратегій 
розвитку, кругової та зеленої економіки. Такі центри залучатимуть студентів з факультетів, 
що зазвичай не мають стосунку до європейських студій, а також політиків, державних 
службовців, організоване громадянське суспільство та широку громадськість задля 
створення зв’язків між різними напрямами; 5 кафедр Жан Моне в університетах – 
викладацькі й дослідницькі посади із спеціалізацією з Європейських студій; 5 проєктів Жан 
Моне досліджуватимуть нові методології, щоб зробити тематику ЄС більш привабливою та 
адаптованою до різноманітних цільових груп, а також сприятимуть полеміці та 
осмисленню проблемних питань щодо Європейського Союзу та провадитимуть заходи; 1 
асоціацію Жан Моне, яка сприятиме вивченню процесу європейської інтеграції. Починаючи 
з вересня 2020 року, 24 організації з різних регіонів України (Вінниця, Запоріжжя, Київ, 
Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків) вже розпочнуть реалізацію 
проєктів Жан Моне ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Представництва ЄС в Україні 
 

 
 
 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах  
з Республікою Північна Македонія 

 

10.08.2020 

Президент України утворив делегацію для участі в переговорах між 
Україною та Республікою Північна Македонія щодо перегляду положень 
Угоди про вільну торгівлю в межах зміцнення двосторонніх відносин. 

Відповідний указ № 314/2020 Глава держави підписав 10 серпня 2020 року. 
Документом, зокрема, затверджується новий склад української делегації на чолі з 
заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – 
торговим представником Тарасом Качкою. До делегації також увійшли представники 
Міністерства фінансів, Державної митної служби, Міністерства юстиції та Міністерства 
закордонних справ України. Згідно з указом, Кабінет Міністрів має забезпечити 
фінансування участі вказаної делегації в переговорах. 

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

 
Україна високо цінує підтримку Латвії  

в ПАРЄ та Європарламенті 
11.08.2020 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів зустріч із 
Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні 
Юрісом Пойкансом, який завершує свою каденцію на посту.  

Голова Парламенту подякував пану Послу за значний особистий внесок у розбудову 
дружніх відносин між Україною та Латвією. "Ви багато зробили і продовжуєте робити для 
поглиблення співпраці наших держав. Ми високо цінуємо ту підтримку, яку відчуваємо на 
міжнародній арені, зокрема - в ПАРЄ та Європарламенті", - підкреслив Голова Верховної 
Ради. Своєю чергою, Юріс Пойканс зауважив, що зв’язки України та Латвії потрібно й надалі 
зміцнювати, та відзначив важливу роль "груп дружби" та комітетів у закордонних справах 
парламентів обох держав. Він також наголосив, що балтійські країни залишаються 
провідниками інтересів України. Також під час зустрічі Голова Парламенту та пан Посол 
обговорили перспективи візиту Президента Латвійської Республіки до України. 

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

 
В Україну прибув новопризначений  

посол Норвегії 
17.08.2020 

В Україну прибув новопризначений посол Королівства Норвегії Ерік 
Сведал. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, 
передає служба новин порталу eurointegration.com.ua 

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова 17 серпня 
прийняла від нього копії вірчих грамот. Зазначається, що співрозмовники "високо оцінили 
українсько-норвезьке міждержавне партнерство" та обговорили шляхи його подальшого 
зміцнення, зокрема у сфері торгівлі та інвестицій. Для цього вважають за необхідне 
провести чергове засідання профільної Українсько-норвезької міжурядової комісії з питань 
співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки. Еміне Джапарова 
подякувала Норвегії за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності 
України, у тому числі, в рамках міжнародних організацій. Ерік Сведал зазначив, що Норвегія 
і надалі не визнаватиме незаконної анексії Криму та підтримуватиме європейські та 
євроатлантичні прагнення України і системні реформні реформи. З огляду на обрання 
Норвегії до складу Ради безпеки ООН на період 2021-2022 років Еміне Джапарова та Ерік 
Сведал висловили готовність сторін посилити взаємодію в рамках ООН задля відновлення 
територіальної цілісності України. Еміне Джапарова наголосила, що особлива увага має 
бути сфокусована на ситуації в тимчасово окупованому Криму, зазначивши, що 
інструментом такої взаємодії може бути міжнародна "Кримська платформа".  

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

 
 

У Міноборони України відбулася офіційна церемонія зустрічі  
делегації Міністерства оборони Великої Британії 

18.08.2020 

В рамках офіційного візиту в Україну, делегація Міністерства оборони 
Великої Британії на чолі з Державним секретарем з питань оборони Великої 
Британії паном Беном Воллесом відвідала Міністерство оборони України. 

Іноземну делегацію зустрічав Міністр оборони України Андрій Таран. Під час 
церемонії, у виконанні військового оркестру пролунали Державні Гімни обох держав. Пан 
Бен Воллес привітав особовий склад роти Почесної варти Збройних Сил України. Після 
цього військовослужбовці пройшли перед делегаціями України та Великої Британії 
урочистим маршем. Основна мета візиту іноземних партнерів - демонстрація воєнно-
політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у 
контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері. Як 
передбачається, під час офіційної зустрічі делегацій сторони обговорять пріоритети 
оборонного співробітництва обох країн та актуальні питання, що становлять 
взаємовигідний інтерес. Також делегація Міністерства оборони Великої Британії вшанувала 
пам’ять полеглих українських захисників, які загинули в бойових умовах, мужньо 
виконуючи військовий обов’язок під час проведення Антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил на сході України. На Церемоніальному майданчику Міністр 
оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії 
Бен Воллес вшанували пам’ять захисників України, які ціною власного життя виборювали 
волю і незалежність нашої держави та поклали квіти до Стели з Дзвоном Пам’яті. 

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

 
Президент України зустрівся з міністром  

закордонних справ Німеччини 
24.08.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з 
Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Про це 
повідомляє Офіс Президента України. 

Глава Української держави відзначив, що візит Гайко Мааса до України саме у День 
Незалежності є символічним свідченням особливих відносин між Києвом і Берліном. «Я 
вдячний за те, що у такий важливий для України день – День Незалежності – у нас присутні 
гості такого високого рівня», – сказав Володимир Зеленський. Президент України 
поінформував Гайко Мааса про безпекову ситуацію на Донбасі та висловив подяку за 
послідовну підтримку з боку Німеччини територіальної цілісності та суверенітету нашої 
держави. «Ми вдячні вам особисто, вдячні вашому послу й окремо хочемо подякувати за 
постійну підтримку пані канцлеру Ангелі Меркель. Вона завжди підтримує нас з усіх 
пріоритетних питань, які в нас є: питання війни на сході, питання Криму, питання нашої 
територіальної цілісності й суверенітету», – сказав Володимир Зеленський. Особливу увагу 
Президент звернув на прогрес у напрямі встановлення миру на сході України та інші кроки, 
що наближають проведення чергової зустрічі «Нормандської четвірки» на рівні лідерів 
держав. «Щоб у нас вийшло провести в найближчий час, якомога швидше, зустріч у 
Нормандському форматі – все підготувати та дійсно просуватися вперед. Зараз справді є 
відчуття, що команди працюють непогано. Як би там не було, але 29 днів немає бойових 
смертей і поранень. Я вважаю, що це наша велика спільна перемога», – зауважив Глава 
держави. Зі свого боку Гайко Маас запевнив, що Німеччина й надалі докладатиме всіх 
зусиль задля досягнення успіху в мирному процесі. Він висловив сподівання, що 
запланована на вересень 2020 року зустріч міністрів закордонних справ країн – учасниць 
Нормандського формату надасть додатковий імпульс виконанню рішень Паризького саміту 
«Нормандської четвірки». «Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів має 
відбутися в кінці вересня», – наголосив Володимир Зеленський. ... 

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

 
Міністри фінансів України та Польщі підписали Спільну декларацію  

про наміри обмінюватися інформацією у сфері оподаткування 
28.08.2020 

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністр фінансів Польщі 
Тадеуш Косцінський підписали Спільну декларацію про двостороннє 
співробітництво у сфері обміну податковою інформацією. 

«Ми готові обмінюватись досвідом у сфері оподаткування для досягнення спільних 
цілей у боротьбі з податковим шахрайством та запобігання спробам уникнути 
оподаткування», - зазначив Сергій Марченко під час зустрічі. Реалізація цієї угоди 
дозволить сприяти посиленню зусиль, спрямованих на зміцнення адміністративної 
співпраці між країнами, зокрема обміну податковою інформацією, знаннями та новими 
технологіями, проведенню спільних заходів на кордоні як вирішального засобу для 
ефективної боротьби з шахрайством з ПДВ. Така співпраця приведе до помітного 
підвищення безпеки польських та українських громадян і підприємців, а також стабільного 
зростання доходів бюджету. Відзначимо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 
провів телефонну розмову з новопризначеним Міністром закордонних справ Республіки 
Польща Збігнєвом Рау. Дмитро Кулеба привітав Збігнєва Рау з призначенням на посаду та 
запевнив у готовності надалі розвивати відносини між Україною та Польщею. Міністри 
підтвердили важливість Люблінського трикутника України, Польщі та Литви та його 
подальшого зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії. Співрозмовники 
домовилися про подальші контакти та співпрацю. Глава МЗС України запросив польського 
колегу відвідати Україну з візитом. У свою чергу новопризначений Міністр закордонних 
справ Польщі висловив переконаність у майбутній плідній співпраці … 

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

Україна припиняє угоду з Росією про взаємне заснування  
торговельних представництв 

 

17.08.2020 

Україна припиняє угоду з Росією про взаємне заснування 
торговельних представництв. Про це 17 серпня у Facebook повідомила 
заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. 

Рішення про вихід з угоди, яка діяла із жовтня 1992 р., ухвалили на сьогоднішньому 
позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України. "Ураховуючи російську агресію та 
окупацію Криму й, відповідно, сучасний стан українсько-російських відносин, ця угода (як і 
багато інших) втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам 
України. Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду", – 
підкреслила Джапарова. Заступник глави МЗС України Василь Боднар у червні 2020 року 
заявляв, що від моменту окупації Криму і збройної агресії на Донбасі Україна розірвала 
приблизно 150 із 453 договорів і угод із РФ, зокрема один із базових договорів – про 
дружбу, співпрацю і партнерство (цей документ втратив чинність 1 квітня 2019 року). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gordonua.com 

 
У разі припинення торгових відносин з Білоруссю ми  

втратимо кілька відсотків ВВП 
25.08.2020 

У разі повного припинення торгівельних відносин з Республікою 
Білорусь Україна втратить кілька відсотків ВПП, мова йде про десятки 
мільярдів грн. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

"Якщо у нас будуть повністю припинені торгівельні відносини (з Білоруссю – ред.), 
Україна втратить декілька відсотків ВВП. В цифрах не можу назвати, але мова йде про 
десятки мільярдів гривень", - сказав Арахамія. Також він додав, що Україна повинна 
тримати нейтралітет у ситуації щодо невизнання президентських виборів у Білорусі. "Ми 
не хочемо бути хедлайнерами у цьому процесі. Мені точно здається, що для країни це 
невигідна позиція", - додав Арахамія. Відзначимо, у Верховній Раді зареєстровано проект 
постанови про невизнання українським парламентом легітимними виборів президента 
Республіки Білорусь. "Зареєстрував в Раді постанову про невизнання президентських 
виборів в Республіці Білорусь", - повідомив народний депутат фракції "Європейська 
солідарність", голова міжфракційного депутатського об'єднання "За демократичну 
Білорусь" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Нагадаємо, українське МЗС 
вирішило викликати для консультацій посла у Білорусі Ігоря Кизима - після того, як 
Олександр Лукашенко за останні дні неодноразово звинувачував Україну в різних недружніх 
кроках. Це перший такий випадок за історію відносин між країнами! Міністр закордонних 
справ України Дмитро Кулеба повідомив, що першим ударом по білорусько-українських 
відносинах стала видача Мінськом минулого тижня "вагнерівців" Росії - "попри наявність 
усіх правових та моральних підстав передати їх Україні". "Після цього Олександр 
Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх 
кроках проти Білорусі", - відзначив український міністр. Він також додав, що розвиток подій 
у Білорусі, "суспільство якої висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів 
президента", повністю змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах. … 
 

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

Читайте також: Зеленський провів закриту нараду 
через загострення ситуації в Білорусі >>> 

 
В ТПП України зустріч ділових кіл  

України та Казахстану 
27.08.2020 

В ТПП України відбулась Конференція українських та казахстансь-
ких ділових кіл за участю дипломатичних установ, правління Союзу 
промисловців і підприємців «EL TIREGI» та депутатів Мажилісу Казахстану. 

Під час конференції були обговорені можливості та перспективи двостороннього 
співробітництва, збільшення товарообігу, досвід казахстанських партнерів у виході з 
економічної кризи,  а також заходи з підтримки бізнесу після виходу з карантину. "Ми 
безперечно можемо сказати, що активно працюємо над посиленням співпраці між бізнесом 
обох країн. Особливо активним на В2В зустрічі видався кінець минулого року. Проте ми 
рухаємось далі. Вважаю, що зараз більш ніж актуально використовувати потенціал обох 
держав для виходу вітчизняного бізнесу на ринки третіх держав. Я ставлю перед ТПП 
України задачу - створювати можливості для бізнесу. Казахські експортери та імпортери 
можуть розраховувати на нашу допомогу", - сказав президент ТПП України Геннадій 
Чижиков. Також у ході зустрічі учасники мали змогу встановити прямі контакти й 
обговорити можливості співпраці. За даними української статистики, за перші місяці 2020 
року експорт українських товарів до Казахстану зріс  на 13,4%. За 2019 рік загальний обсяг 
торгівлі (товарами і послугами) між Україною і Казахстаном склав 894,3 млн дол. США, у т.ч. 
експорт - 414,4 млн. дол. США, імпорт - 479,9 млн. дол. США. Основні товари експорту: 
ядерні реактори, котли, машини; м’ясо та їстівні субпродукти; жири та олії тваринного і 
рослинного походження; готові продукти із зерна; хімічна продукція; молоко та молочні 
продукти, яйця птиці; натуральний мед. Основні товари імпорту: мінеральні палива, нафта і 
продути її перегонки; цинк і вироби з нього; чорні метали; добрива; продукти неорганічної 
хімії. Найбільш перспективними сферами торговельно-економічного співробітництва між 
країнами є паливно-енергетична, агропромислова, трансфортна, авіаційна та космічна. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТПП України 
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Україна і Бангладеш планують посилити  
співпрацю в економіці 

 

18.08.2020 

Україна і Бангладеш планують посилити економічну складову 
двосторонніх відносин, а також започаткувати у майбутньому постійні 
дипломатичні установи в обох країнах. 

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час 
зустрічі заступника міністра Євгенія Єніна з послом Народної Республіки Бангладеш в 
Україні (за сумісництвом) Мохаммадом Мафузуром Рахманом. "Сторони підтвердили 
готовність до посилення динаміки українсько-бангладешського діалогу, зокрема, 
прагнення до проведення 2-го раунду політичних консультацій та запровадження 
практики консульських консультацій, а також обговорили низку питань порядку денного 
співпраці у сфері торгівлі та інвестицій", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що з 
огляду на високі темпи зростання двостороннього товарообігу та відкриття нових 
перспективних напрямів взаємодії, співрозмовники висловили єдину позицію щодо 
доцільності взаємного започаткування у майбутньому постійних дипломатичних установ. 
Єнін також запропонував у найближчій перспективі організувати відвідання України 
представниками ділових кіл Республіки Бангладеш з метою вивчення умов для спільних 
інвестиційних проєктів. Окрему увагу сторони приділили важливості активізації співпраці у 
таких сферах як сільське господарство, машинобудування, виробнича кооперація і освіта. 
Заступник міністра подякував послу за сприяння в організації евакуаційних авіарейсів для 
українських громадян в умовах пандемії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
ТПП України та ТПП Афганістану: новий крок  

до поглиблення співпраці 
27.08.2020 

Торгово-промислова палата України та Торгово-промислова палата 
Афганістану підписали Меморандум про створення Українського торгового 
дому в Афганістані. Про це повідомляє ТПП України. 

Пропозиція щодо підписання меморандуму була висунута представником ТПП 
України в Афганістані Артемом Тараненко і підтримана керівництвом обох Палат. Торгово-
економічне співробітництво між Україною та Афганістаном має значний потенціал, тому 
підписання Меморандуму про створення Торгового Дому між ТПП України та Афганською 
ТПП сприятиме подальшому розвитку двосторонніх ділових відносин і підвищить 
ефективність реалізації спільних рішень у рамках співпраці. «ТПП України повністю 
підтримує ідею створення Українського торгового дому в Афганістані. Ми віримо, що ця 
інституція стане інструментом для поглиблення економічної співпраці та пожвавлення 
двосторонньої торгівлі між нашими країнами», - відзначив президент ТПП України 
Геннадій Чижиков.ТПП України як представник українського ділового співтовариства 
докладає необхідних зусиль для зміцнення та розвитку взаємовигідної співпраці з 
Афганістаном і вірить, що створення Торгового дому допоможе представникам бізнесу 
України та Афганістану знайти нові можливості експорту й імпорту продукції та послуг, а 
також залучити інвестиції в економіку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТПП України 

 
Україна і Китай домовилися нарощувати обсяги  

торгівлі товарами та послугами 
28.08.2020 

Україна і КНР домовилися продовжувати роботу над збільшенням 
обсягів торгівлі товарами та послугами, що, зокрема, передбачає надання 
українській продукції ширшого доступу на ринок Китаю. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками Шостого засідання 
Українсько-китайської підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва 
Комісії зі співробітництва між урядом України та урядом КНР. Сьогодні, 27 серпня, в рамках 
цього заходу у форматі відеоконференції заступник міністра розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка і 
заступник міністра комерції КНР, заступник представника Китаю на міжнародних торгових 
переговорах Юй Цзяньхуа обговорили питання взаємовигідного торговельно-економічного 
партнерства між Україною та урядом КНР. За інформацією Мінекономіки, сторони 
домовилися продовжувати роботу над збільшенням обсягів торгівлі товарами та 
послугами, вивченням можливих шляхів лібералізації торгівлі, диверсифікацією товарної 
номенклатури двосторонньої торгівлі шляхом отримання доступу на ринок Китаю для 
вітчизняної продукції, визначенням проєктів для спільної реалізації у сферах агробізнесу, 
інфраструктури, енергетики та енергозбереження. За результатами засідання підписано 
протокол, який стане дорожньою картою торговельно-економічного співробітництва на 
середньострокову перспективу. Наступне, Сьоме засідання українсько-китайської підкомісії 
з питань торговельно-економічного співробітництва відбудеться у 2021 році. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

 
 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Україна готова посилити економічну  
співпрацю з Ізраїлем 

 

17.08.2020 

Україна готова гарантувати безперебійні постачання продовольчих 
товарів та сировини в інші країни світу, а також розширити експорт 
сільськогосподарської продукції до Ізраїлю.  

На цьому 17 серпня наголосила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час зустрічі з Надзвичайним і 
Повноважним Послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном. «Ми розуміємо, що поширення 
коронавірусу по всьому світу негативно впливає на світову економіку. Саме тому нам 
сьогодні варто шукати спільні шляхи для активізації економічного й інвестиційного 
співробітництва між нашими країнами. У цих умовах важливе значення має запуск Угоди 
про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Водночас, ми підтверджуємо свою готовність 
до подальшої співпраці в аграрному секторі з Ізраїлем та сталого експорту української 
сільськогосподарської продукції на ізраїльський ринок», – зазначила Ольга Стефанішина. 
Віце-прем’єр-міністр та посол Ізраїлю обговорили використання потенціалу Регіональної 
конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження для 
розвитку двосторонньої торгівлі. Вони також наголосили на важливості роботи Спільної 
українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва та 
обговорили можливий формат її майбутнього засідання. «Комісія є ефективним 
інструментом для розвитку економічного співробітництва обох країн і я, як голова 
Української частини Комісії, з нетерпінням чекаю на проведення чергового, 12-го засідання 
Комісії, після закінчення пандемії», – зазначила Віце-прем’єр-міністр. 

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

 
Україна направила до Бейрута п'ять тонн  

гуманітарної допомоги 
19.08.2020 

П'ять тон гуманітарного вантажу доставить літак Національної 
гвардії України до ліванської столиці Бейрута. Медикаменти та продукти 
харчування будуть супроводжувати нацгвардійці та рятувальники.  

«У Бейруті трапилась страшна біда – вибух в порту забрав життя 220 громадян, 
більше 100 осіб зникли безвісти, більше тисячі постраждалих, столиця понесла величезні 
руйнування. Тому, на запит посольства Лівану в Україні Указом Президента було прийнято 
рішення про надання гуманітарної допомоги. В понеділок Кабінет Міністрів України 
виділив кошти з резервного фонду на придбання лікарських засобів, товарів медичного 
призначення, борошна. Вантаж до Бейруту супроводжуватимуть українські гвардійці та 
рятувальники», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. 
Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік відмітив, що Україна надсилає 
допомогу Лівану як раз у день міжнародної гуманітарної допомоги. «Коли 4 серпня 
трапилася біда у Лівані, Президент України відразу зателефонував  висловив слова 
підтримки та запропонував допомогу нашої країни. І це говорить про більше, ніж просто 
дружні стосунки між нашими країнами. Ми бажаємо якнайшвидшого одужання всім 
постраждалим та якомога швидше відновити зруйновану інфраструктуру», - сказав Дмитро 
Сенік. Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що українські рятувальники були готові 
вирушити на допомогу у ліквідації наслідків завалу відразу, але ліванська сторона 
визначила, що для них необхідніші продукти харчування. «З резервного фонду 
держбюджету було виділено 8 мільйонів 450 тисяч гривень. Маса вантажу складає п'ять 
тонн. Я хочу висловити слова підтримки ліванському народу і побажання якнайшвидше 
впоратися з цією ситуацією», - зазначив Микола Чечоткін. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mvs.gov.ua 
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Україна та Саудівська Аравія розвиватимуть перспективні  
напрями двостороннього партнерства 

20.08.2020 

Заступник МЗС України Дмитро Сенік і посол Королівства Саудівська 
Аравія в Україні Мухаммад Сулейман аль-Мусгер аль-Джибрін обговорили 
практичні кроки з активізації політичного діалогу між країнами. 

Для розвитку домовленостей, досягнутих між керівниками зовнішньополітичних 
відомств під час розмови 10 серпня, сторони обговорили кроки з активізації політичного 
діалогу між країнами. Посол подякував українській стороні за скасування віз для громадян 
королівства та передав відповідний лист міністра закордонних справ Саудівської Аравії, 
адресований главі МЗС України Дмитру Кулебі. "Співрозмовники домовилися приділити 
особливу увагу розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного 
співробітництва, а також реалізації спільних проектів у сільськогосподарській і науково-
технічній сферах", - йдеться в повідомленні. 

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

 
Зустріч з Президентом Торгово-промислової  

палати Кувейту 
25.08.2020 

Посол України в Державі Кувейт О.О. Балануца 25 серпня 2020 р. 
зустрівся з Президентом торгово-промислової палати Кувейту М.Дж.Аль-
Сагером. Про це повідомляє МЗС України. 

Посол висловив подяку колективу ТПП Кувейту за надане сприяння в організації  
Українсько-кувейтського бізнес форуму, який відбувся в рамках «Тижня України в Кувейті» 
у січні 2020 р. На зустрічі Кувейтській стороні було запропоновано взяти участь в онлайн 
брифінгах на бізнес-тематику з метою інформування підприємців України та Кувейту про 
можливості налагодження торговельно-економічної співпраці. Сторони домовилися 
організувати онлайн брифінг для українських підприємств у листопаді 2020 р., який буде 
присвячено міжнародній торгівлі продуктами харчування та забезпеченню харчової 
безпеки Кувейту. Було відзначено, що запровадження безвізового режиму для громадян 
Кувейту сприятиме подальшому розвитку торговельно-економічного співробітництва. 

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

 
Відбулася зустріч Президента Турецької Республіки та Віце-прем’єр-міністра – 

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України 
27.08.2020 

Відбулася зустріч між Президентом Турецької Республіки Реджепом 
Таїпом Ердоганом та Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань 
стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським. 

Сторони обговорили питання щодо розвитку українсько-турецьких відносин в сфері 
військово-технічного співробітництва. В тому числі питання виконання спільних проектів в 
авіаційно-космічній галузі, розвитку окремих галузей промисловості та питань виконання 
інших поточних напрямків співробітництва. Зазначена зустріч має важливе значення та 
свідчить про підтвердження дружніх відносин, які склалися між двома країнами, і спільного 
стратегічного бачення розвитку промисловості. Відзначимо, Президент України Володимир 
Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом 
Ердоганом. Під час розмови відзначено важливість проведення чергового засідання 
Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. 
Володимир Зеленський наголосив на необхідності покращення умов доступу деяких груп 
українських товарів на турецький ринок. У цьому зв'язку він закликав Президента 
Туреччини виключити Україну зі списку країн, до яких застосовуються додаткові мита, та 
дотримуватися паритетних умов двосторонньої торгівлі. «Лише у квітні-червні цього року 
додаткові митні ставки були застосовані до понад 1400 товарних позицій. Це негативно 
впливає на експорт нашої металургії, легкої та кондитерської промисловості», – сказав 
Президент України.. Раніше стало відомо, що з 20 серпня набуває чинності указ президента 
Туреччини, яким вводиться додатковий митний збір для 115 товарів, зокрема для 
кондитерської продукції. Український бізнес просить владу втрутитися, про це йдеться у 
повідомленні на сайті Європейської бізнес асоціації. …. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua, mfa.gov.ua, investgazeta.ua 

 
 

 АФРИКА 
 

Зустріч з керівником гвінейської  
бізнес-асоціації GOHA 

 

26.08.2020 

В Посольстві України в Сенегалі відбулася зустріч Тимчасового 
повіреного у справах України в Сенегалі А.М.Барабулі з керівником 
гвінейської бізнес-асоціації GOHA Мохамедом Абдаллою Шеріфом. 

Сторони обговорили відновлення торговельно-економічних зв’язків між Україною 
та Гвінеєю, тимчасово призупинених через пандемію COVID-19, та налагодження 
співробітництва українських експортерів з гвінейськими торговельними партнерами. 
Сенегал - країна на заході Африки на березі Атлантичного океану, межує на півночі з 
Мавританією, сході - з Малі, півдні - з Гвінеєю і Гвінеєю-Бісау, із трьох сторін охоплює 
Гамбію. Столиця і головний порт Дакар. Сенегал - аграрна держава. Основу економіки 
становить вирощування і переробка арахісу, а також зернових, маніоку, бавовни. Важливу 
роль грають збір гуміарабіку, розведення худоби, рибальство, видобуток фосфоритів. 

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

 
Україна та Кенія обмірковують створення спільної  

торговельно-економічної комісії 
27.08.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив 
активізацію торгівельного та інвестиційного співробітництва з главою МЗС 
Республіки Кенія Рейчел Омамо. 

“Співрозмовники окремо зупинилися на перспективах торговельної співпраці. 
Дмитро Кулеба запевнив, що український уряд розглядає Кенію як провідного партнера у 
регіоні Східної Африки і прагне зміцнити таке партнерство на практиці. Міністри 
наголосили на важливості створення Спільної міжурядової торговельно-економічної комісії 
як ефективного механізму координації міжсекторальної взаємодії у таких перспективних 
сферах як торгівля, сільське господарство, промисловість, повітряне сполучення, освіта та 
туризм”, - повідомили в пресслужбі. Під час розмови сторони обговорили перспективи 
поглиблення взаємодії та високо оцінили рівень взаємної підтримки у рамках міжнародних 
організацій. “Очільники МЗС також домовилися про активізацію роботи із розбудови 
договірно-правової бази українсько-кенійських відносин, зокрема підготовки до 
підписання конвенції між урядом України та урядом Республіки Кенія про уникнення 
подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на 
доходи та капітал, угоди між урядом України та урядом Республіки Кенія про взаємне 
сприяння та захист інвестицій та інших двосторонніх документів”, - повідомили в МЗС … 

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

 
 

 АТЛАНТИКА 
 КАНАДА 
 

Канада та Україна налаштовані модернізувати Угоду  
про вільну торгівлю 

 

19.08.2020 

Посол України та міністр міжнародної торгівлі Канади обговорили 
оновлення Угоди про вільну торгівлю. Про це повідомила міністр 
міжнародної торгівлі Канади Мері Інг, передає ukrinform.ua 

“Дуже дякую Андрію Шевченку, послу України в Канаді, за нашу віртуальну зустріч. 
Ми поговорили про відданість модернізації Угоди про вільну торгівлю між Канадою та 
Україною та погодилися, що інклюзивна та заснована на правилах торгівля буде ключовою 
для економічного відновлення наших народів”, - зазначила Мері Інг за підсумками розмови 
із послом України в Канаді Андрієм Шевченком. Водночас сам Шевченко наголосив, що 
воліє, аби “Канада й світ вбачали Україну як важливого торговельного партнера у регіоні”. 
“Міністре Інг, дякую вам за те, що приділили час на спільні роздуми, мрії та планування”, - 
написав Шевченко на своїй сторінці у мережі Твіттер. Як повідомлялося, Угода про вільну 
торгівлю між Канадою та Україною набрала чинності 1 серпня 2017 року. Про її 
розширення йшлося під час візиту Президента Володимира Зеленського до Канади 
минулого літа. На початку цього року міністерство торгівлі Канади провело громадські 
обговорення можливої модернізації угоди й нині триває аналіз отриманих даних. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 США  
 

Володимир Зеленський зустрівся з заступником  
Державного секретаря США 

 

27.08.2020 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником 
Державного секретаря США Стівеном Біганом, який прибув на малу 
батьківщину Президента заради цієї зустрічі.  

Спілкування відбулося після телефонної розмови Володимира Зеленського з 
Держсекретарем США Майком Помпео. На зустрічі Володимир Зеленський порушив 
питання двосторонньої співпраці України та США, зокрема щодо фінансової та військової 
підтримки нашої держави. Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером 
України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах. 
Володимир Зеленський детально поінформував про стан перемовин щодо закінчення війни 
на Донбасі та просування до миру в Мінському й Нормандському форматах. Заступник 
Держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного 
режиму припинення вогню впродовж 31 дня. Сторони обговорили стратегію дій держав в 
умовах пандемії. Володимир Зеленський зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, 
щоб якнайшвидше повернутися до нормального життя та відновити роботу всіх галузей 
економіки. Говорячи про міжнародну політику, Стівен Біган дуже високо оцінив позицію 
України щодо невтручання в американські вибори. Додатково сторони обговорили події в 
Білорусі, погодившись, що ситуація потребує стабілізації та мирного врегулювання. 
Відзначимо, Президент України і Держсекретар США Майк Помпео обговорили в телефонній 
розмові актуальні питання двосторонньої співпраці, процес мирного врегулювання на 
Донбасі, а також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі. Володимир Зеленський 
відзначив важливість фінансової допомоги від США для підтримання стабільності 
економіки й державних фінансів України. Глава держави наголосив на винятково 
важливому значенні для України співпраці зі США у сфері безпеки та вжиття заходів для 
забезпечення її реалізації. Президент поінформував Державного секретаря про зусилля 
української сторони для досягнення прогресу у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Група "За майбутнє": Влада торгує економічним суверенітетом  
в обмін на кредитні подачки 

26.08.2020 

Депутатська група "За майбутнє" не підтримала законопроєкту про 
ратифікацію меморандуму щодо отримання Україною макрофінансової 
допомоги Європейського союзу в сумі до €1,2 млрд. 

У політичній силі зазначили, що цей транш, за який проголосувала більшість у 
парламенті, стане п'ятим протягом останніх семи років і додасть ще €1,2 млрд до тих €3,81 
млрд, що Україна вже винна ЄС. Співголова групи Тарас Батенко заявив, виступаючи із 
трибуни, що посилення зовнішнього управління країною і збільшення залежності України 
від зовнішніх кредиторів є неприпустимим. "Виділення першого траншу відбудеться тільки 
за умови виконання зовнішніх зобов'язань перед МВФ. А це розпродаж за безцінь 
української землі, продовження знищення медичної сфери, скорочення кількості шкіл і 
заборона лібералізації податкової системи", – цитує політика пресслужба. Лідер партії "За 
майбутнє" Ігор Палиця додав, що такі кредити не є цільовими, а всі попередні кошти було 
витрачено на "проїдання". "Кредит, який треба повертати, – це не найгірший результат 
такого рішення. У кредитні угоди вносяться умови, які обмежують економічний 
суверенітет України. Тобто фактично українська влада торгує економічним суверенітетом в 
обмін на кредитні подачки", – заявив він. У партії зазначили, що за кредитним договором 
усі централізовані закупівлі лікарських засобів, медичних виробів і засобів індивідуального 
захисту потрібно передати новому держпідприємству "Медичні закупівлі України". "За 
аналогією з іншими такими підприємствами, можна припустити, що у контролюючий орган 
увійде більшість іноземців. Такі "варяги" лобіюватимуть свої інтереси замість українських. 
Під прикриттям боротьби з корупцією допускається втручання сторони ЄС у роботу 
судових і правоохоронних органів. Україна вже взяла на себе зобов'язання створити Вищу 
кваліфікаційну комісію суддів України з міжнародною участю, комісію з питань етики, яка 
оцінюватиме членів Вищої ради правосуддя, тощо", – написано в повідомленні депутатської 
групи. Палиця вважає, що в ЄС немає мети допомагати Україні. "Якби ЄС дійсно хотів 
допомогти Україні, то краще б він скасував 36 квот на експорт українських товарів до 
Європи. Нам не потрібні кредитні подачки, нам потрібна можливість самим заробляти на 
себе. ЄС не будував би "Північний потік – 2", а модернізував би українську ГТС. Чи не 
купував контрабандний ліс-кругляк, а сприяв його переробці в Україні, даючи створити 
додану вартість і робочі місця. Із ЄС та з іншими міжнародними фінансовими організаціями, 
включно із МВФ, потрібно проводити перемовини не з позиції меншовартості, 
вислужуючись за черговий транш, а з позиції національних економічних інтересів", – сказав 
політик. Як відомо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 25 серпня ратифікувала 
меморандум і кредитну угоду між Україною та ЄС про макрофінансову допомогу на 
загальну суму €1,2 млрд. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав цей меморандум і 
кредитну угоду з Єврокомісією наприкінці липня 2020 р. Він заявляв, що це найбільший 
транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка 
передбачена для 10 країн і спрямована на подолання негативних наслідків пандемії 
коронавірусної інфекції. Україна має отримати цю суму двома траншами по €600 млн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gordonua.com 
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Мінекономіки опублікувало урядовий прогноз економічного і  
соціального розвитку України на 2021-2023 рр. 

14.08.2020 

На веб сайті Мінекономіки був оприлюднений прогноз економічного і 
соціального розвитку України на 2021-2023 рр. Цей трирічний Прогноз був 
схвалений Урядом 29 липня 2020 року.  

“Починаючи з 2021 року передбачається подальше поступове прискорення 
економічного зростання та формування якісного підґрунтя для сталого економічного 
розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням проведення основних реформ та 
збереження фінансової стабільності”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України Ігор Петрашко. Так, за базовим сценарієм 
передбачається відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, 
спричинених пандемією COVID-19 у світі в 2020 році, та прогнозується: зростання ВВП на 
рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% у 2022 році та 4,7% у 2023 році; індекс споживчих цін (грудень 
до грудня попереднього року) очікується на рівні 107,3% у 2021 році, 106,2% у 2022 році та 
105,3% у 2023 році; збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – 
на рівні 12,1% у 2021 році, 6,0% у 2022 році та 5,1% у 2023 році; рівень безробіття у 2021 
році – 9,2%, у 2022 році – 8,5%, у 2023 році – 8,0%; зростання експорту товарів і послуг на 
рівні 2,9% у 2021 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 6,4% у 2022 році та 
до 8,2% у 2023 році. За словами Міністра, при доопрацюванні прогнозу на 2021-2023 роки 
були враховані визначені Президентом України завдання щодо підвищення мінімальної 
заробітної плати. Так, середньозважений рівень мінімальної середньозваженої заробітної 
плати у 2021 року становить 6250 грн., у 2022 році – 6700 грн, у 2023 році – 7176 грн. Цей 
документ стане базою для прийняття стратегічних рішень органами влади. …   
 

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

Читайте також: Прогноз економічного і соціального 
розвитку України на 2021-2023 рр. >>> 

 
Bank of America прогнозирует рост экономики Украины  

в 2021 году на уровне 6,5% ВВП 
18.08.2020 

Bank of America (BofA) прогнозирует рост экономики Украины в 2021 
году на уровне 6,5% ВВП, что повлечет за собой выплаты по ВВП-варрантам 
в мае 2023 года, указывают BofA Global Research.  

“Мы подтверждаем наш прогноз проседания реального ВВП в Украине на 6,8% в 
2020 году и его рост на 6,5% в 2021-м”, - говорится в материалах BofA. Его аналитики 
полагают, что Украина обеспокоена перспективой значительных выплат по ВВП-варрантам 
в ближайшие годы и может пойти на выкуп-обмен их в значительном объеме. Глубокое 
падение в этом году создаст эффект низкой базы сравнения для ожидаемого сильного 
восстановления в 2021 году. В BofA также отмечают, что недавние изменения в Совете 
Национального банка Украины могут послужить импульсом к волатильности курса гривни 
в долгосрочной перспективе. Как сообщалось, Украина объявила о завершении выкупа 
около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации долга со сроком 
действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд. Принятые в апреле 
поправки в закон о госбюджете-2020 дали Минфину право осуществлять сделки с ВВП-
варрантами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу. Согласно закону, 
условия таких сделок определяет Кабинет министров. ВВП-варранты не являются частью 
госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной 
форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-
2038 гг., однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами. Если 
прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат 
по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата 
по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще 
плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи 
ограничены 1% ВВП. Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их 
частичного выкупа оценивались в $40 млн. Минфин Украины в этом году уже провел одну 
активную операцию с внешним госдолгом, выпустив в конце июля новые еврооблигации с 
погашением в 2033 году на сумму $2 млрд под 7,253%, и выкупив-обменяв в рамках этого 
выпуска еврооблигации с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 и 2022 гг. на 
сумму соответственно $435,14 млн и $370,34. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Офис президента начал обсуждать макропрогнозы с 
Нацбанком и Минэкономики 

21.08.2020 

Национальный банк Украины создал площадку для обсуждения 
официальных макроэкономических прогнозов на 2020-2021 гг. при участии 
Офиса президента, передает БизнесЦензор. 

Первая онлайн встреча в таком формате состоялась при участии председателя НБУ 
Кирилла Шевченко, министра финансов Сергея Марченко, заместителя председателя Офиса 
президента Юлии Ковалив, представителей Министерства развития экономики, торговли и 
сельского хозяйства и Совета НБУ. "Эксперты проанализировали различия в макроэконо-
мических прогнозах Национального банка и правительства, реалистичность заложенных в 
них параметров, а также очертили ключевые предположения и риски этих прогнозов", – 
сказано в сообщении. По мнению главы НБУ Кирилла Шевченко, обсуждение особенно 
актуально в преддверии внесения бюджета в парламент. "Нам важно совершенствовать 
сотрудничество с нашими коллегами из правительства, Офисом президента и одновремен-
но поддерживать диалог с экспертной средой, чтобы слышать разные мнения и принимать 
эффективные решения", – отметил глава НБУ. В свою очередь Сергей Марченко поддержал 
дальнейшее конструктивный диалог с НБУ и экспертами, отметив, что обновленный 
прогноз на 2021 является реалистичным и учитывает последние тенденции развития 
экономики. По мнению Юлии Ковалив, реалистичный макропрогноз является важным не 
только с точки зрения выполнения государственного бюджета, но и формирования 
правильных ожиданий экономических агентов – бизнеса, населения и банков. "У нас есть 
два независимых центра макропрогнозирования – это НБУ и правительство, но нам важно , 
чтобы в них происходил диалог, и мы избегали ситуаций, когда фискальная и монетарная 
политика не согласуются между собой, и ключевые экономические параметры в 
реальности начинают сильно отклоняться от ожидаемого", – цитирует Ковалив пресс-
служба НБУ. Участники дискуссии согласились, что в 2021 году экономика выйдет на 
траекторию роста, а инфляция будет оставаться умеренной. В то же время COVID-19, 
вероятно, все еще будет иметь значительное депрессивное влияние на инвестиционную 
активность и потребление. Это будет ограничивать темпы восстановления экономики. "В 
таких условиях тесная координация фискальной и монетарной политик является важной 
предпосылкой быстрого выхода из кризиса. По мнению участников дискуссии, разница в 
прогнозах НБУ и правительства является вполне естественной, ведь это типичная ситуация 
и для других стран. Впрочем, отдельные параметры, в частности государственного 
бюджета, требуют усиленного диалога между экономическим блоком правительства и 
НБУ", – отмечается в сообщении НБУ по итогам встречи. Как сообщалось, 3 июля Верховная 
Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка. Перед этим 
Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному 
желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным 
СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом. Смолий также заявил, что в 
Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку Украины 
(НБУ) с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало 
девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета. 

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

 
Альфа-Банк ухудшил прогноз падения реального  

ВВП Украины до 3,5% 
27.08.2020 

Альфа-Банк ухудшил прогноз падения реального внутреннего валового 
продукта Украины (ВВП) в 2020 году до 3,5% с 2% (в апрельском прогнозе) и 
ожидает последующий рост показателя в 2021 году на уровне 3,9%.  

Согласно макропрогнозу, обнародованному на сайте банка, потребительский спрос 
станет ключевым двигателем восстановления экономики в ближайшие кварталы и, по 
оценкам банка, к середине 2021 г. восстановится к "докарантинному" уровню. "Мы 
ожидаем, что благодаря восстановлению потребительского спроса экономика перейдет к 
скромному росту в годовом выражении уже на стыке 2020-2021 гг. Вслед за этим во втором 
квартале 2021 г. эффект низкой базы сравнения обеспечит ситуативный рост более чем на 
10% год к году (г/г), "отзеркаливающий" глубокий провал годом ранее", – говорится в 
прогнозе. В условиях ослабления финансовых результатов предприятий, дефицита 
иностранных инвестиций и поддержания атмосферы неопределенности инвестиционная 
компонента ВВП будет существенно отставать от потребительской. Согласно их оценкам, 
доля инвестиций в ВВП в 2020 г. сократится до 12,5%, а в 2021 г., несмотря на 
незначительное восстановление, даже не достигнет предыдущего минимума 2015 г. 
(13,6%). В прогнозе указывается, что экономика Украины будет восстанавливаться до 
уровня 2019 г. весь 2021 год. По оценкам авторов прогноза, восстановление 
потребительного спроса, возобновление роста цен на ресурсные товары, повышение 
административно регулируемых тарифов и форсированное увеличение минимальной 
заработной платы приведут к значительному ускорению инфляции в ближайшие полгода. 
"Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) весной 2021 года "пронзит" насквозь целевой 
диапазон Национального банка Украины (4-6%) и к концу 2021 г. выйдет на отметку 8%. 
Скорее всего, НБУ будет вынужден реагировать на эту тенденцию повышением учетной 
ставки уже в начале 2021г.", – считают аналитики. Согласно прогнозу, среднегодовой рост 
инфляции в 2020 г. составит 4,6% (в апрельском прогнозе 3,4%), а в 2021-м – 7,1%. Авторы 
прогноза ожидают, что средняя заработная плата Украины в 2020 году составит 11,5 тыс. 
грн, а в 2021 г. – 13,5 тыс. грн. Аналитики Альфа-Банка также отметили, что в разгар 
"коронавирусной паузы" торговый баланс Украины был атипичным из-за стремительного 
снижения импорта товаров и услуг, а во втором квартале был зафиксирован торговый 
профицит впервые с 2010 г. свыше $1 млрд. Вместе с тем, по их мнению, восстановление 
внутреннего спроса приведет к возврату к исходному состоянию. "В 2021 г. Украина выйдет 
на внешнеторговый дефицит $12 млрд., что практически соответствует результату 2019 г.", 
– говорится в документе. Авторы макропрогноза также отметили, что восстановление 
"привычного торгового дефицита" на фоне низкого притока иностранных инвестиций, а 
также ускорения инфляции и мягкой фискальной политики будет обеспечивать умеренное 
давление на котировки валютного рынка и, по их оценкам, среднегодовой обменный курс 
гривни скорректируется с 26,9 грн/$1 в 2020 году к 28,6 грн/$1 в следующем. В прогнозе 
указывается, что на момент его составления проект закона о госбюджете на 2021 год еще 
не представлен официально, вместе с тем "многие сигналы свидетельствуют о намерениях 
сохранить довольно высокий бюджетный дефицит в следующем году". Аналитики 
полагают, что фактический дефицит сводного бюджета по итогам 2021 г. составит 5% ВВП. 
"Как и ранее, основная часть дефицита будет финансироваться заимствованиями, что 
приведет к увеличению отношения государственного долга к ВВП до более чем 64% на 
конец 2021 г. (для сравнения, в конце 2019 года данный показатель составлял 50,3% ВВП)", 
– отмечается в прогнозе. По оценкам экспертов, потенциал роста украинской экономики в 
среднесрочной перспективе ограничивает ряд накопленных структурных проблем, в том 
числе гипертрофированный вес потребления в структуре экономики, дисбалансы теневой 
экономики, демографические вызовы и высокое восприятие страновых рисков. По данным 
Нацбанка Украины, на 25 июня 2020 года крупнейшими акционерами Альфа-Банка 
опосредованно являлись Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей 
Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%) и UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%). Согласно 
данным НБУ, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (98,194 млрд грн) Альфа-Банк 
занимал 6-е место среди 75 действовавших банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=38f94152-4c91-4a28-89c3-98825be3273e&title=MinekonomikiOpublikuvaloUriadoviiPrognozEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrainiNa2021-2023-Roki
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=98c3a695-56bb-42ba-b651-60ce1f899654&title=PrognozEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrainiNa2021-2023-Roki
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=98c3a695-56bb-42ba-b651-60ce1f899654&title=PrognozEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrainiNa2021-2023-Roki
http://www.fixygen.ua/news/20200818/bank-of-america.html
https://biz.censor.net.ua/news/3215168/ofis_prezidenta_nachal_obsujdat_makroprognozy_s_natsbankom_i_minekonomiki
http://www.fixygen.ua/news/20200827/alfa-bank-uhudshil.html
https://investinkyiv.com.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://www.bankofamerica.com/
http://www.bank.gov.ua/
http://alfabank.com.ua/
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 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ТЕХ. ДОПОМОГА 

 
Мінфін на аукціонах ОВДП залучив 4,9 млрд грн на 4 міс.  

під 7% і $190 млн на 1,5 року під 3,6% 
11.08.2020 

Міністерство фінансів України на аукціонах у вівторок змогло 
знизити ставку за найкоротшими 4-міс. паперами з 7,1% до 7% і залучити 
4,882 млрд грн. Про це пише interfax.com.ua 

Згідно з повідомленням відомства, такий результат забезпечила лише одна заявка 
на 5 млрд грн (тут і далі за номіналом), тоді як від продажу облігацій ще трохи більше ніж 
на 1 млрд грн Мінфін відмовився, визнавши ставку в 7,82% надмірною. Попит на 31-міс. 
облігації зріс порівняно з попереднім таким аукціоном 4 тижні тому з 4,5 млн грн до 108,8 
млн грн, проте продаж знизився з 4,6 млн грн до 2,7 млн грн, оскільки Мінфін вирішив 
утримати ставку 10% і відмовив двом із чотирьох заявок, у яких ставки сягали 12,5%. На 
аукціоні за доларовими паперами, де Мінфін пропонував 18-міс. ОВДП, йому вдалося 
залучити $189, 8 млн під 3,6%, відмовивши лише одній із 27 заявок на суму $0,6 млн під 4%. 
Це були "найдовші" доларові папери, розміщені цього року, тоді як папери терміном 
близько року розміщувалися під 3,5%. 

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

 
Госдолг Украины на конец июля составляет  

около 85 млрд долларов 
14.08.2020 

Объем госдолга на конец июля 2020 г. составляет около $85 млрд, где 
$42 млрд составляет внешний долг. Об этом сообщает Nominal.com.ua со 
ссылкой на пресс-службу Министерства финансов. 

В 2020 года госдолг увеличится из-за необходимости финансировать дефицит 
госбюджета в объеме 7,5% ВВП. Так, в сентябре необходимо будет погасить $2,1 млрд 
долга, но у страны достаточно ресурсов для этих выплат. Также посильной будет и 
долговая нагрузка в октябре-декабре. Также министр финансов Сергей Марченко заявил, 
что нет никаких оснований для реструктуризации долговых обязательств Украины  - ни 
политических, не экономических. "Мы этого не допустим и будем выплачивать наши 
долговые обязательства, оставаясь надежными заемщиками. Потеряв доверие один раз, его 
приходится восстанавливать десятки лет. Мы, наоборот, должны идти в сторону снижения 
кредитных рисков, улучшения репутации и повышения кредитных рейтингов. Это 
позволит нам заменить предыдущие дорогие долги новыми - дешевле", - отметил 
Марченко. Ранее сообщалось, что государственный долг Украины в июне вырос на 2,7%. На 
аукционах ОВГЗ в начале июня средневзвешенная доходность государственных облигаций 
со сроком обращения три, шесть месяцев и один год составляла 9,84%, 10,11% и 10,86%, а в 
конце месяца стоимость заимствований опустилась до 7,24% (-260 базисных пунктов), 
7,74% (-237 б.п.) и 10,47% (-39 б.п.) соответственно. Всего в июне Минфин провел пять 
аукционов по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было 
привлечено 30,23 млрд гривен. При этом в прошлом месяце объем государственных 
облигаций уменьшился на 7,2 млрд гривен. … 

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

 
Україна залучить EUR250 млн від Cargill  

під 5,95-6,85% - постанова Кабміну 
18.08.2020 

Україна залучить кредит від Cargill Financial Services International, Inc. 
у євро на суму до EUR250 млн. Про це повідомляє служба новин порталу 
інформаційного агентства interfax.com.ua 

 на кредити нараховуватимуть процентний дохід за ставкою 5,95% річних за 
договорами з терміном погашення через три роки і 6,85% за договорами з терміном 
погашення через п'ять років. Згідно з постановою Кабміну №717 від 17 серпня, 
оприлюдненою на "Урядовому порталі", процентний дохід сплачуватимуть щокварталу. У 
документі наголошується, що державні зовнішні запозичення здійснюються в рамках 
закону про держбюджет на 2020 рік. Як повідомлялося, Україна восени 2019 року залучила 
кредити Cargill на суму EUR250 млн, зокрема EUR100 млн терміном на два роки під 5,15% 
річних і EUR150 млн на п'ять років під 6,25% річних. Процентний дохід виплачується 
щокварталу. Згідно зі щомісячним звітом Мінфіну, в результаті частка зобов'язань у євро в 
загальній структурі держборгу країни за підсумками жовтня минулого року зросла з 9,93% 
до 10,57%, або в доларовому еквіваленті до $8,65 млрд. Cargill - один із найбільших світових 
виробників харчових і сільськогосподарських продуктів, займається, зокрема, продажем 
зерна, олії, цукру, какао, яловичини, свинини, м'яса індички. Штаб квартира розташована в 
Міннеаполісі (штат Міннесота, США). 

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

 
Минфин одолжил $330 миллионов у J.P. Morgan 

для выкупа ВВП-варрантов Украины 
28.08.2020 

Для выкупа Министерство финансов привлекло $328,79 млн у 
американского банка J.P. Morgan путем доразмещения еврооблигаций с 
погашением 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. 

"Украина увеличила на $328,79 млн сумму в обращении еврооблигаций с 
процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма 
которых составила $1,36 млрд. J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-
менеджером сделки", – сказано в сообщении. Согласно сообщению, привлеченные средства 
будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению 
долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов 
(ВВП-варрантов) в 2020 г. "Мы рады, что в течение года с беспрецедентным уровнем 
неопределенности нам удалось осуществить активную операцию по управлению 
государственным долгом, которая будет способствовать взвешенной долговой политике 
Украины в будущем. Мы продолжим следить за рынком и использовать все доступные 
инструменты для того, чтобы достичь целей, определенных в нашей Стратегии управления 
государственным долгом", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко. Как 
сообщалось, 14 августа Минфин объявил, что Украина выкупила на открытом рынке около 
10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга на 
номинальную сумму $3,2 млрд. Сумма сделки оценивалась в $275 млн. ВВП-варранты были 
выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 г. взамен еврооблигаций на 
номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-
варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в 
зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через 
два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами. Если прирост ВВП за год будет 
ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В 
случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 
15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения 
показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. 
Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста 
ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами. … 

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

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ)  

 
Зеленський оновив склад Національної 

інвестради 
16.08.2020 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про зміни в 
складі Національної інвестиційної ради". Про це повідомляє прес-служба 
Офісу президента, передає unian.ua 

До складу увійшли: президент і генеральний директор компанії POSCO International 
Corp. (Республіка Корея) Сі-Бо Джу (за згодою); головний виконавчий директор компанії 
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (Туреччина) Мурат Еркан (за згодою); міністр фінансів 
України Сергій Марченко; міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 
України Ігор Петрашко; глава Національного банку України Кирило Шевченко (за згодою). 
Зі складу ради вийшли: екс-глава НБУ Яків Смолій; екс-міністр фінансів, позаштатний 
радник глави Офісу президента Ігор Уманський; глава правління "Turkcell Iletisim Hizmetleri 
AS" Ахмет Акча; генеральний директор компанії Posco Daewoo Corporation Кім Янг-Санг. 
Указ набирає чинності з дня його опублікування. Національна інвестиційна рада України - 
це консультативно-дорадчий орган при президенті України. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

 
Ольга Магалецька взяла участь у засіданні щодо розробки Національної  

економічної стратегії України до 2030 р. 
17.08.2020 

Керівниця Офісу Національної інвестиційної Ради Ольга Магалецька 
взяла участь у засіданні під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля щодо розробки Національної економічної стратегії до 2030 р. 

Участь у засіданні взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заступниця Голови Офісу 
Президента Юлія Ковалів, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
Ігор Петрашко, Голова Національного банку України Кирило Шевченко, Голова Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко, директор Центру 
економічного відновлення Кирило Криволап, а також власники та топ-менеджери більш 
ніж 50 компаній. На зустрічі було представлено та обговорено із представниками бізнесу 
підходи до розробки Національної економічної стратегії до 2030 року.  Прем’єр-міністр 
зауважив, що на основі ініціатив, закладених у документі, будуть розроблені державні 
цільові програми, що почнуть реалізовуватися вже з 2021 року. Зокрема, серед стратегічних 
цілей на найближчі десять років обов’язково має бути створення цивілізованого ринку 
цінних паперів, розвиток національного виробництва, створення додаткових стимулів для 
вітчизняних виробників та залучення інвестицій. Прем’єр-міністр закликав підприємців 
долучатися до створення Національної економічної стратегії України до 2030 року та 
надавати свої пропозиції і бачення розвитку України на наступні 10 років. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Офісу Національної інвестиційної Ради 

 
 

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
СБУ викрила низку вітчизняних експрес-перевізників на 

заниженні вартості імпорту на мільйони гривень 
13.08.2020 

Служба безпеки України викрила низку вітчизняних компаній 
експрес-доставки на багатомільйонному ухиленні від сплати митних зборів 
та платежів. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

За даними досудового слідства, кілька ключових операторів ринку протягом 2017-
2020 років нелегально ввозили в Україну високоліквідні товари під виглядом експрес-
відправлень. Йдеться, зокрема, про імпорт електронної техніки, брендового одягу та 
аксесуарів, вартісних автозапчастин. Аби уникнути розмитнення вантажу, перевізники 
вносили до товарно-супровідних документів недостовірні відомості щодо його 
найменування і ціни, а також ввозили товар дрібними партіями. За попередніми 
підрахунками, внаслідок таких дій лише у 2019-2020 роках державний бюджет 
недоотримав 27 мільйонів гривень обов`язкових платежів. Черговий незаконний трансфер 
із-за кордону оперативники спецслужби виявили напередодні в аеропорту «Бориспіль». У 
митній зоні летовища затримано партію незадекларованих товарів з Азії на понад 300 
тисяч доларів США. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 
(ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України, правоохоронці 
провели обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів справи в Києві. Під час 
слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, що містять інформацію про 
фінансово-господарські операції, печатки юридичних структур та фізичних осіб, ймовірно 
задіяних в оборудках, та понад 1,3 мільйона гривень. Досудове розслідування триває. ... 

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

Внешняя торговля Украины во II кв.-2020  
стала профицитной 

14.08.2020 

Внешнеторговый баланс Украины, сведенный в І кв. 2020 г. с 
минимальным дефицитом $0,01 млрд, по итогам полугодия стал 
профицитным – $1,07 млрд против дефицита $0,44 млрд за І квартал. 

Такой результат объясняется более резким падением импорта, чем экспорта: за 
январь-июнь этого года экспорт товаров и услуг сократился на 7,1% - до $27,62 млрд, тогда 
как импорт – на 15,5%, до $26,55 млрд. В то же время со странами ЕС дефицит внешней 
торговли в первом полугодии сохранился, хотя и снизился на 5,6% – до $1,49 млрд: экспорт 
упал на 15% – до $10,11 млрд, тогда как импорт – на 13,9%, до $11,59 млрд. В основном 
такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-июне этого 
года упал на 17,1% – до $8,53 млрд, тогда как импорт – на 12,5%, до $10,34 млрд. Немного 
улучшил ситуацию возросший на 62,5% – до $0,75 млрд профицит в торговле услугами: 
экспорт их сократился лишь на 4,9% – до $2,01 млрд, тогда как импорт – на 23,9%, до $1,26 
млрд. В целом в торговле товарами в первом полугодии этого года дефицит снизился почти 
втрое – до $1,28 млрд за счет того, что импорт упал на 14,3% – до $24,19 млрд, тогда как 
экспорт – на 6,4%, до $22,91 млрд. В торговле услугами традиционный профицит даже 
немного вырос – на 3,8%, до $3,01 млрд. Причиной тому также стало более быстрое 
сокращение импорта услуг – на 25,7%, до $2,36 млрд по сравнению с экспортом – на 11,6%, 
до $5,37 млрд. Как сообщалось, в 2019 дефицит внешней торговли Украины сократился на 
41,5% – до $3,63 млрд, причиной чему стала уплата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд 
"Нафтогазу" в счет решения С 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
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СБУ попередила доведення до банкрутства  
державного підприємства 

13.08.2020 

Співробітники СБУ задокументували механізм доведення до 
фіктивного банкрутства одного із найбільших державних підприємств у 
сфері тваринництва із розгалуженою мережею регіональних філій.  

Внаслідок оборудки зловмисники планували заволодіти 14-ма цілісними майновими 
комплексами. За даними досудового слідства, протягом 2018-2019 років керівництво 
держпідприємства підписало кілька десятків завідомо збиткових договорів із 
підконтрольною їм агрофірмою. Посадовці сприяли укладанню контрактів про надання 
господарських послуг та закупівлю сільгосппродукції за завищеним цінами. Таким чином 
перед комерційною структурою було штучно сформовано борг у понад 60 мільйонів 
гривень. Погашення цієї фіктивної кредитної заборгованості агрофірма намагалася 
домогтися за рахунок майна держпідприємства. У межах кримінального провадження, 
розпочатого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України правоохоронці 
провели 18 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів провадження в 
Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Луганській, Київській областях та у 
столиці. Вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші докази 
протиправної діяльності. Заходи із документування кримінальної діяльності проводилися 
Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 
економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальний 
керівництвом Офісу Генерального прокурора. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Уряд розблокував фінансування приватизації – наступний  

крок за бюджетним комітетом Верховної Ради 
05.08.2020 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про виділення коштів 
на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері 
приватизації державного майна з фонду COVID-19». 

Зазначена постанова створює механізм часткового відновлення бюджетної 
програми критично важливого фінансування  заходів, пов'язаних з приватизацією, обсягом 
48,4 млн грн. Наступним етапом для фактичного відновлення цих видатків, має стати 
погодження виділення коштів бюджетним комітетом Верховної Ради. «Чотири місяці тому 
Фонд держмайна позбавили 243 млн гривень, перенаправивши їх з бюджетної програми 
приватизації до фонду боротьби з COVID-19. Це фактично зупинило цілу низку 
довготривалих процесів, які мали принести державі мільярди гривень, особливо 
необхідних в умовах коронакризи», – заявив Голова Фонду державного майна України 
Дмитро Сенниченко, і додав «Ми прискорюватимемося, аби швидко надолужити цих 
чотири місяці. В цьому нам неабияк допомогло б парламентське рішення про відміну 
правки до Закону про приватизацію, яка, фактично, блокує велику приватизацію: до 
завершення карантину забороняє проводити аукціони по об’єктах великої приватизації і, 
взагалі, будь-які дії з підготовки об’єктів до приватизації до завершення періоду дії 
обмежувальних заходів. Ми можемо ефективно готувати об’єкти вже зараз, і просимо дати 
нам таку можливість чимшвидше». Раніше, 30 березня 2020 року, у зв’язку зі загрозою 
пандемії коронавірусу, Верховна Рада перенаправила фінансування з бюджетної програми 
приватизації в розмірі 243 млн грн, до фонду боротьби з COVID-19. Це призвело до того, що 
видатки на приватизацію, в тому числі на заходи за вже укладеними та зареєстрованими 
договорами, за  якими частково вже було виконано роботу, залишалися критично не 
забезпеченими фінансуванням протягом чотирьох місяців. Під загрозою опинилася 
підготовка об’єктів великої приватизації до продажу. Це також призвело до блокування всіх 
бюджетних рахунків шести регіональних відділень Фонду. Фонд державного майна України 
сподівається на швидкий розгляд питання бюджетним комітетом Верховної Ради та 
ухвалення позитивного рішення, що дозволить продовжити успішний процес залучення 
інвестицій в українську економіку шляхом приватизації.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ФДМ України 

 
Шмигаль розповів, скільки підприємств планують  

залишити в держвласності 
26.08.2020 

Кабмін схвалив законопроект, який визначає перелік державних 
підприємств, що не підлягають приватизації. Згідно з документом, в 
управлінні держави планується залишити приблизно 600 об'єктів. 

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ці об'єкти визначалися за наступними 
критеріями: підприємства, що забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність 
держави; підприємства, які є природними монополіями, і підприємства, діяльність яких має 
критично важливе значення для суспільства. "Серед таких об'єктів «Нафтога», «Енергоато», 
«Укренерго», «Укргідроенерго», «Укрзалізниця», «Укрпошта» та інші", — написав Шмигаль 
в соцмережі. Глава уряду також додав, що в державній власності залишиться і одне з 
головних космічних підприємств країни — Південний машинобудівний завод імені О. М. 
Макарова. "За минулі роки на «Південмаші» сформувалася заборгованість в розмірі понад 
300 млн грн. Це борги як по зарплаті працівникам, так і зі сплати податків і зборів ... 
Сьогодні за дорученням президента ми врегулювали це питання, визначивши порядок 
погашення заборгованості з виплати заробітної плати та ЄСВ ", — зазначив прем'єр. 
Шмигаль також підкреслив, що стратегічно важливі підприємства залишаться в управлінні 
держави, а "проведення чесної і прозорої приватизації надасть потужний імпульс розвитку 
економіки та бізнесу". "Передача неефективних підприємств в управління приватних 
управлінців принесе Україні додаткові інвестиції і нові робочі місця", — зазначив глава 
уряду. Відзначимо, Прем’єр-міністр, коментуючи проект розпорядження КМУ щодо передачі 
в управління ФДМ майже 200 об’єктів державної власності, заявив про те, що приватизація 
державних підприємств передбачає збільшення робочих місць та залучення інвестицій. 
«Головними умовами приватизації ми вбачаємо збереження та збільшення робочих місць, 
сплати податків, а також інвестиції у відповідне підприємство. В Україні більше 3 тисяч 
державних підприємств. І жоден український Уряд не зміг ефективно управляти такою 
кількістю підприємств. Тому ми продовжуємо рух у бік приватизаційних процесів на 
відкритих та чесних конкурсах», — зазначив Прем’єр-міністр. За підсумками засідання 
Кабінет Міністрів також підтримав проект постанови, що стосується затвердження 
Методики розрахунку концесійних платежів. Як відзначив Прем’єр-міністр, цим рішенням 
встановлюється методика визначення справедливої ціни, яку приватне підприємство може 
отримати від концесій із державою. «Приватні компанії інвестують кошти, створюють 
додаткові робочі місця для українців, а на заміну отримують справедливу частку прибутку 
від такої спільної роботи з державним підприємством», — зазначив очільник Уряду.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами dsnews.ua, kmu.gov.ua 
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ФБР прийшло з обшуками в офіси компанії 
Коломойського в Клівленді – ЗМІ 

04.07.2020 

ФБР провела обшуки в офісах компанії з продажу нерухомості 
в центрі Клівленда, яка пов’язана з українським олігархом Ігорем 
Коломойським. Про це пише cleveland.com, передає mind.ua 

 

Агент ФБР Віки Андерсон розповіла, що агенти обшукали офіси групи управління 
Optima в One Cleveland Center. Optima – це конгломерат компаній в Сполучених Штатах, які 
займаються купівлею/продажем нерухомості в Клівленді, в тому числі володіють One 
Cleveland Center і 55 Building на Public Square. Андерсон повідомила, що агенти також мають 
ордери на обшук в офісі компанії в Маямі. Влада Клівленда проводить широкомасштабне 
розслідування діяльності компаній, пов’язаних з Коломойським, яке триває вже досить 
давно. Коломойський є власником великої української бізнес-компанії Privat Group, 
керівники якої також входять до складу Optima. Optima десять років тому придбала кілька 
будівель в Клівленді під керівництвом керуючого Хаїма Шоче. В останні роки її присутність 
на північному сході Огайо скоротилася. Коломойський і українським партнером заснували 
ПриватБанк на початку 1990-х років. За даними Forbes, банк став одним з ключових 
фінансових інститутів України. Уряд України націоналізував банк в 2016 році після того, як 
розслідування виявило, що в банку багато років здійснювалися масштабні шахрайські 
схеми, повідомляє Forbes. Власний капітал Коломойського оцінюється в $1,2 млрд. The 
Financial Times повідомляє, що Коломойський живе в Тель-Авіві і залишається «складною 
політичною фігурою» в своїй країні. ЗМІ писали, що Коломойський відмовився організувати 
зустріч з Руді Джулані і президентом України Володимиром Зеленським у спробі накопати 
бруд проти кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена в минулому 
році. Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими 
гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на 
скуповування місцевих  активів Optima витратила близько $250 млн. Партнерами 
Коломойського з інвестицій в США є Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської 
громади штату Флорида. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
В Италии проверяют покупку сыном Богуслаева  

заповедного острова 
06.08.2020 

Министерство культурного наследия Италии начало 
проверять документы по продаже острова Галлинара Александру 
Богуслаеву. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ЛигаБизнес. 

Специальный комитет итальянского министерства культурного наследия начал 
аудит документов сделки купли-продажи острова Галлинара, сообщил изданию Corriere 
della Sera министр Дарио Франческини. “Соответствующие департаменты министерства 
анализируют документы сделки, изучают возможность применения ограничений и наших 
правовых возможностей”, – сказал министр. Остров Галлинара с 1989 года имеет статус 
национального заповедника, что накладывает определенный правовые ограничения на его 
использование. Также статус заповедника дает государству приоритетное право на его 
покупку. О сделке по продаже острова за 10 млн евро Александром Богуслаевым, сыном экс-
владельца и президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева, стало известно 3 августа. Главы 
муниципалитетов прибрежных городов опасаются, что новый владелец закроет остров для 
свободного посещения. “Остров важен для соседних муниципалитетов с туристической 
точки зрения. Уверен, что необходимо проверить все особенности сделки” – цитирует 
Corriere della Sera мэра ближайшего к острову города Альбенга Рикардо Томатиса. До 
продажи, остров был доступен для посещения всеми желающими. Как сообщалось ранее, 
сын экс-владельца Мотор Сичи Богуслаева купил остров в Италии 

Читати повністю >>>                                                                                      © Павел Полтавченко 
За матеріалами oligarh.media 

 
Экс-нардеп Шепелев приговорен 

к семи годам тюрьмы 
10.08.2020 

Деснянский районный суд Киева приговорил бывшего 
народного депутата Александра Шепелева к семи годам тюрьмы за 
побег из Украины в то время, когда он был под арестом.  

Шепелев был задержан в Венгрии в 2013 г. Украинские правоохранительные органы 
подозревали его в причастности к нескольким преступлениям. В 2014 году его 
экстрадировали в Украину и суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако ему удалось 
сбежать из больницы скорой помощи и покинуть страну. Деснянский суд признал его 
виновным в побеге, а также в даче взятки сотрудникам органа Пенитенциарной службы 
Украины за создание условий для побега. В итоге бывший народный депутат был 
приговорен к семи годам лишения свободы, штрафу в размере 8,5 тыс. грн, а также к 
конфискации имущества. По состоянию на сегодня, украинские суды рассматривают в 
отношении Шепелева еще несколько уголовных производств. Кроме дела о хищении денег 
"Родовид Банка", его обвиняют в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 
году в Донецке, заказе убийства вице-президента "Родовид Банка" Сергея Дядечко и 
полковника МВД Романа Ерохина в 2006 году. Напомним, Шепелев был задержан в Украине 
в феврале 2018 года сотрудниками СБУ. В Генеральной прокуратуре заявляли, что при нем 
было удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной 
безопасности Донецкой народной республики". Также сообщалось, что он вернулся в 
Украину в связи с тем, что его объявили в розыск в Российской Федерации, где он 
скрывался от украинского следствия. В России его подозревали в том, что он дал взятку 
должностному лицу. Как известно, Александр Шепелев впервые стал народным депутатом 
в 2006 году, попав в парламент по списку "Блока Юлии Тимошенко". На то время 
возглавлял благотворительную организацию в Донецке. На внеочередных выборах в 2007 
году также прошел в Раду от "БЮТ". В 2010 году был исключен из фракции БЮТ и перешел 
во фракцию "Партии регионов", откуда позже вышел. В 2012 году попытался пройти в Раду 
по мажоритарному округу, но проиграл выборы. 

Читать полностью >>> 
По материалам 112.ua 
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ВАКС заочно арештував  
Злочевського 

17.08.2020 

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту 
ексміністра екології Миколу Злочевського. Про це заявив 
керівник САП Назар Холодницький під час брифінгу, передає 
кореспондент УНН. 

“Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту 
(Злочевському — ред.). Тому слідство триває”, — сказав Холодницький. Додамо, що 
ексміністра екології Миколу Злочевського оголошено в розшук. Згідно з інформацією, 
опублікованою на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "розшук", 
Злочевський зник 1 лютого 2018 року в Одесі й зараз має статус особи, що переховується 
від органів досудового слідства. Ексчиновника звинувачують за ч.4 ст.369 Кримінального 
кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, 
яка займає особливо відповідальне становище), запобіжний захід до нього не 
застосовували. Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про 
підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття 
кримінального провадження стосовно нього. Як повідомлялося, 12-13 червня НАБУ та САП 
викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. неправомірної вигоди 
для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за 
підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до 
Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами unn.com.ua, censor.net.ua 

 
Владелец мебельной компании Merx покупает  

бывший офис "Экспобанка" 
20.08.2020 

ЧАО "Дипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева 
планирует приобрести у Национального банка Украины (НБУ) 
бывший офис ликвидированного "Экспобанка" по ул. 
Дмитриевская, 18/24 в Шевченковском районе Киева. 

Согласно повестке заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 20 
августа, ведомство может предоставить разрешение компании на покупку нежилых 
помещений по этому адресу у НБУ. Конечный бенефициар ЧАО "Дипробудмашина" 
Григорьев в конце 2019 года купил бывший офис банка "Хрещатик" площадью 7,5 тыс. кв. м 
по ул. Прорезной,8 в Киеве за 425,1 млн грн. До этого Григорьев также приобрел активы 
ликвидируемого "ВТБ Банка": бизнес-центр "Инком" за 390 млн грн и офисный центр на 
бул. Вацлава Гавела,6 в Киеве за 351 млн грн, а также киевский бизнес-центр "Ренессанс" у 
"Альфа-банка". ЧАО "Дипробудмашина" создано в 1995 году. По данным НКЦБФР, 
акционерами ЧАО являются ООО "Компания по управлению активами "Максимум Групп" в 
интересах ПНВИФНВЗТ "АйБиСи Кепитал" (10%) и ЗНВПИФ "Инвестиционный ресурс" 
(10%), а также кипрская "Гоелео энтерпрайзес лимитед" (79%). Конечным бенефициаром, 
согласно данным Единого госреестра, является Вадим Григорьев. Григорьев также 
является владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 
2004 году. Мебельная компания "Меркс" основана в 1993 году. Производит офисную, 
кухонную, корпусную жилую и гостиничную мебель, специализированное оборудование 
(торговое и холодильное). Сеть магазинов Merx представлена в 14 странах. В Украине 
насчитывается около 70 объектов этой сети. Как сообщалось, в июне 2018 года Фонд 
гарантирования вкладов физических продал помещения на первом и четвертом этажах 
двенадцатиэтажного здания главного офиса ликвидируемого "Экспобанка" в Киеве по ул. 
Дмитриевская, 18/24 за 30,7 млн грн. Обанкротившийся "Экспобанк" связывали с экс-вице-
премьером Сергеем Арбузовым. Фонд гарантирования вкладов ввел в "Экспобанк" 
временную администрацию 25 сентября 2014 года. 22 января 2015 года Нацбанк отозвал 
лицензию "Экспобанка" и начал процедуру ликвидации. 

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

 
ФГВФЛ через суд добивается возмещения 380 млн грн  

от семьи Авраменко 
25.08.2020 

Хозсуд Киева открыл производство по иску Фонда 
гарантирования вкладов против бывших акционеров и топ-
менеджеров (в т.ч. членов наблюдательного совета) 
обанкротившегося банка «ТРАСТ» о возмещении ущерба на 379,5 
млн гривен, сообщает Finbalance. 

Среди ответчиков: Владимир Авраменко, который контролировал 78,9% акций 
банка, Сергей Беляев (16,1%), Сорин Маерян (5%), а также Сергей Будкин, Илья Юров, 
Николай Заяц, Дмитрий Дячук, Наталья Голуб, Татьяна Потемкина, Александр 
Сломчинський, Николай Фетисов и Алексей Свирид. ФГВФЛ свои исковые требования 
обосновывает «ненадлежащим исполнением ответчиками своих трудовых обязательств», а 
именно тем, что они вели рискованную деятельность, которая противоречила интересам 
ПАО Банк «ТРАСТ» и его кредиторам. НБУ признал банк неплатежеспособным и отправил 
на ликвидацию в декабре 2016 года. Ранее СМИ сообщали, о том, что Государственное 
предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ, онлайн-
аукцион OpenMarket) продает арестованный завод одной из крупнейших кондитерских 
компаний «АВК» в Днепре общей стоимостью 120,72 млн грн. Хозяйственный суд Донецкой 
области признал требования банков к кондитерской компании АВК на общую сумму около 
4,5 млрд грн. В настоящее время многочисленные объекты и активы, принадлежащие 
семье Авраменко, находятся под арестом и, вероятно, будут выставлены на продажу. По 
данным госреестра, конечными бенефициарами «АВК» являются Владимир Авраменко и 
Валерий Кравец. Согласно данным youcontrol, в бизнес империю Владимира Авраменко и 
членов его семьи входит около 30 юридических лиц (фабрики АВК). А также наиболее 
известные ООО «ФК «Контрактовый дом» (платежная система и терминалы «EasyPay»), 
которое в данным момент в равных долях принадлежит его сыновьям Авраменко Алексею 
и Антону, а ранее принадлежащее самому Владимиру Авраменко. Кроме того семье 
Авраменко принадлежат и работают под брендом «EasyPay» такие компании как ООО «ИЗИ 
СОФТ» и ООО ФК «Абекор». 

Читать полностью >>> 
По материалам capital.ua 
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Чому іноземець Леонід Юрушев знаходиться  
серед найбагатших людей України 

28.08.2020 

Громадянин Греції Леонід Юрушев займає 26 місце в ТОП-100 
найбагатших українців від НВ і Dragon Capital. Основні активи 
бізнесмена - в Україні. Його статки за рік збільшилися до $202 млн.  

Практично всі новини про цього бізнесмена супроводжуються портретом відносно 
молодої людини в окулярах і сорочці в темно-синію смужку. При цьому, Леонід Юрушев — 
один з найстарших учасників рейтингу найбагатших українців. Хоча бізнесмен особисто 
володіє великою кількістю активів в Києві та інших регіонах України, вже багато років він 
не з’являється на публіці. Прес-служби його компаній також не публікують свіжих 
фотографій. Юрушев народився в 1946 році (74 роки) в Сталіно (зараз — Донецьк) в сім'ї 
етнічних греків. Уже в кінці 1980-х зайнявся підприємництвом. Спочатку це були 
кооперативи в Донецьку, а з 1993-го по 2005-й він жив і працював в Австрії. Офіційні 
біографії замовчують що саме за бізнес був в цей час у екс-донеччанина, який з 1996 року 
офіційно є громадянином Греції. Діяльність в ті роки скромно називається інвестиційною. 
Хоча також є непідтверджена інформація про тісні зв’язки з донецькими підприємцями, 
імена яких були на слуху в бурхливі 1990-ті, в період первісного нагромадження капіталу. 
Але в середині 2000-х Леонід Юрушев облаштувався в Україні, відразу ж ставши однією з 
найбільш помітних бізнес-фігур. Йому належав банк Форум, який він в 2007 році успішно 
продав німецькому Commerzbank. За 60%+1 акцію банку німці заплатили $600 млн. Крім 
того, вони отримали опціон на придбання ще 25% акцій банку. Нові власники хотіли 
зробити ставку на розвиток роздрібного бізнесу. Але цим планам завадили кілька причин: 
від конфлікту з самим Юрушевим через порядок збільшення статутного капіталу до 
фінансової кризи 2008?2009 рр., яка стимулювала відтік клієнтів. Все це було помножено на 
«гнучкість» української судової системи, яка раз по раз ставала на бік проблемних 
позичальників, і входження німецької держави в капітал материнського банку, що 
призвело до зміни географічних пріоритетів у розвитку. У підсумку через 5 років 
Commerzbank прийняв рішення продати український банк Вадиму Новинському. Але в 2014 
році Форум, до якого повернулося стара назва, був визнаний неплатоспроможним. А ось 
Леонід Юрушев, вийшовши з банківської справи, почав інвестувати в різні сфери 
української економіки через інвесткомпанію Astrum. Зараз більшу частину активів 
бізнесмен контролює через венчурний закритий недиверсифікований корпоративний фонд 
Унібудінвест (КУА Форум). У минулому він цікавився машинобудуванням (InterCarGroup) і 
переробкою рибної продукції (Скандинавія). Побудував і успішно продав бізнес-центр 
Leonardo (частину найбагатшому українцю Рінату Ахметову). Але з часом зосередився на 
інших напрямках бізнесу. Леонід Юрушев активно інвестує в деревообробну промисловість. 
У Житомирській області йому належать Коростенський завод МДФ і Українська холдингова 
лесопильная компанія (обидві — Коростень) — одні з найбільших підприємств такого 
профілю в Україні. А в 2017 році офіційні представники бізнесмена анонсували 2,5 млрд 
грн. інвестицій в створення і розвиток Житомирської меблевої фабрики в партнерстві 
міжнародною групою Kronospan. Сьогодні в цьому регіоні сім'я Юрушевих створила цілий 
кластер в деревообробній галузі, який включає виробництво паркету і збірних дерев’яних 
будинків. Також Юрушеву належить ряд компаній, що працюють біля аеропорту Бориспіль 
під брендом БФ. В першу чергу — це логістичний комплекс і завод металоконструкцій в селі 
Мартусівка. Також в ЗМІ періодично з’являється інформація, що Леонід Юрушев є 
партнером білоруського бізнесмена Артура Гранца в компанії BF & GH Travel Retail, яка 
оперує магазинами безмитної торгівлі (Duty free) в аеропортах України. Але сам грецько-
український підприємець ще в 2015 році говорив, що виникла плутанина через схожість в 
назвах. В публічній сфері сім'я Юрушевих відома завдяки готельному бізнесу. Їм належать 4 
готелі в центрі Києва. В одному з інтерв'ю молодша дочка бізнесмена Єлизавета Юрушева 
розповідала, що вона управляє Fairmont Grand Hotel Kyiv та Riviera House, її сестра Анастасія 
Жолінська — InterContinental Kyiv, а мама Наталя — Alfavito. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
 
 
 

 
 

 

 КОМПАНІЇ 

Ярославський буде розвивати "Мотор Січ" разом  
з новими китайськими власниками 

04.08.2020 

Група DCH досягла домовленості з китайськими інвесторами, що 
представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з 
розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч". 

"DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що 
наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, 
Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника" Суха Балка", - сказано в 
заяві. Нагадуємо, в грудні 2019 г. президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив 
продаж акцій підприємства китайським компаніям. За його словами унікальні розробки ДП 
"Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться 
інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор 
Січ". Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group 
купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу 
Антимонопольного комітету на покупку, інвестори зобов'язалися надати авіабудівної 
галузі України грантове фінансування на суму 100 млн доларів. Більше 25% акцій 
залишалися за "Укроборонпромом". 21 листопада Антимонопольний комітет відклав 
винесення рішення про розгляд заявки. Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на 
джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити 
придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази 
підвищить оборонні позиції Китаю. 28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив 
у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що 
Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології. Станом на початок січня 2020 
року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським 
інвестором пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", справу розпочали у липні 2019 року. 

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

 

 

 

Совладелец "Сильпо" может купить агрофирму  
у экс-нардепов 

13.08.2020 

Совладелец торгово-промышленной группы Fozzy Group Владимир 
Костельман через фонд "Холдинг Инвест" планирует приобрести 
"Агрофирму "Оршевская" у Сварог Вест Групп. 

Антимонопольный комитет может предоставить разрешение на концентрацию 
"Холдинг Инвест" в виде приобретения доли в уставном капитале агрофирмы "Оршевская", 
что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. В отчете 
на сайте Сварог Вест Групп отмечается, что "Агрофирма "Оршевская" в 2019 году сократила 
чистый убыток на 28,7% по сравнению с 2018 годом – до 23,1 млн грн, выручку увеличила в 
1,8 раза – до 199,56 млн грн. Сварог Вест Групп объединяет предприятия в Хмельницкой, 
Черновицкой и Житомирской областях с земельным банком около 40 тыс га. Сварог Вест 
Групп занимается растениеводством, животноводством и садоводством. Агрохолдинг 
"Сварог Вест Груп" принадлежит бывшим народным депутатам, братьям-миллионерам 
Сергею и Александру Бурякам. 

Читать полностью >>> 
По материалам epravda.com.ua 
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Бізнес-партнер ICU відсудив в "Укрзалізниці" $108 млн боргу,  
який купив у Промінвестбанку 

13.08.2020  

У липні Госпсуд м. Києва частково задовольнив кілька позовів 
компанії “ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П.” (VR Global Partners, L.P.; Кайманові 
острови) до “Укрзалізниці”. Про це повідомляє finbalance.com.ua 

Рішення суду стягує з відповідача на користь позивача: 12,9 млн дол та 88 млн грн 
(заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії №20-3763/2-1 від 29.12.2011); 
судова справа №910/20947/17; 8,5 млн дол і 65 млн грн (заборгованість за договором про 
відкриття кредитної лінії №20-3759/2-1 від 29.12.2011); судова справа №910/7252/17; 12,5 
млн дол і 63,4 млн грн (заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії №20-
3761/2-1 від 29.12.2011); судова справа №910/14104/17. У цих випадках позичальником 
була “Південно-Західна залізниця”, а кредитором - Промінвестбанк, який переуступив 
відповідні права вимоги для VR Global Partners. 11.06.2020 Госпсуд м. Києва задовольнив 
позов компанії VR Global Partners L.P. (Кайманові острові) до “Укрзалізниці” в справі 
№910/10565/17 та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 66,4 млн дол 
заборгованості за кредитним договором №К-03/140 від 07.03.2012. Первинним кредитором 
у цьому випадку був Промінвестбанк, а позичальником - “Південна залізниця”. У І кварталі 
2019 року Промінвестбанк продав для VR Global Partners права кредитної вимоги до 
“Укрзалізниці” на 5 млрд грн з дисконтом 30%. VR Global Partners пов’язують з VR Capital 
Group, яку створив інвестбанкір Річард Дітц - один з колишніх засновників інвесткомпанії 
“Ренесанс Капітал” (як повідомлялося, після кризи 1998 року продав свою частку в 
“Ренесансі”). VR Capital - партнер групи ICU (мали спільний “сонячно-енергетичний” бізнес). 

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

 
Horizon Capital, Genesis Invstments и TA Ventures  

вложили $5 млн. в Liki24 
13.08.2020 

Общий объем привлеченного платформой Liki24 финансирования 
составил $6 млн. За счет свежих инвестиций команда Liki24 намерена 
намерены покорить Польшу, где сервис уже начал работать с июля. 

Антон Авринский, генеральный директор и основатель Liki24, отметил, что 
благодаря раунду команда сможет нанять новых специалистов, внедрить свою успешную 
модель на польском рынке и профинансировать дальнейшую международную экспансию в 
то время, когда безопасная и быстрая доставка медикаментов является критичной для 
благополучия общества. Елена Кошарная, основатель и главный исполнительный директор 
компании Horizon Capital, в свою очередь, добавила, что инвестиция в Liki24 «соответствует 
фокусу на основателях-визионерах с четкой стратегией расширения бизнеса, которые 
стремятся к партнерству с Horizon Capital для достижения новых высот». Платформа 
Liki24.com объединяет предложения от тысяч аптек и облегчает процесс получения 
лекарств для клиента. Компания создала собственное ПО, которое интегрируется с ERP-
системами аптек, мгновенно анализирует цены и наличие лекарств и разрабатывает 
оптимальные маршруты для курьеров. Сервис был запущен в конце 2017 года, и сейчас к 
нему подключены более 5 тыс. аптек. 

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

 
Смарт-Холдинг і китайська CRCC обговорили можливості  

співпраці в інфраструктурних проєктах 
14.08.2020 

Представники топменеджменту промислово-інвестиційної групи 
«Смарт-Холдинг» і China Railway Construction Corporation Ltd (Китай) 
обговорили можливості співпраці та реалізації спільних проектів. 

Під час зустрічі китайським гостям було презентовано інвестиційний проєкт 
розвитку індустріального парку на базі логістичного хабу, керованого компанією «Наваль-
Парк» у Миколаєві, а також проєкт розвитку наявного порту «Очаків», включно з 
поглибленням дна та будівництвом нової інфраструктури. Китайська сторона висловила 
зацікавленість у проєктах і продовжить глибше їх вивчення. Сторони домовилися про 
продовження діалогу й організацію відвідування обговорюваних об’єктів. З боку Смарт-
Холдингу в зустрічі взяли участь генеральний директор Олексій Пертін, перший заступник 
генерального директора Юлія Кир’янова й інші представники топменеджменту компанії. З 
китайської сторони – виконавчий директор дочірнього підрозділу CRCC – CRCC14 Overseas 
Construction and Development Co Ltd Лі Чунчен (Li Junqiang) і заступник генерального 
директора China Railway 14th Bureau Group Ван Чуан (Wang Chuang). Відзначимо, морський 
торговельний порт «Очаків» розташований на Дніпро-Бузькому лимані в Миколаївській 
області на північно-східній околиці міста Очакова. Зараз порт має потужності для 
перевалювання вантажів обсягом понад 0,5 млн тонн на рік. У порту функціонують 5 
причалів із глибинами до 7,35 метрів. У межах інвестиційного проєкту на базі наявного 
малого порту заплановано створити один із глибоководних гирлових портів на Чорному 
морі. У порту передбачається побудувати вугільний, зерновий термінали, а також термінал 
із перевалювання залізорудної сировини. Акваторію порту заплановано поглибити до 15–
18 метрів. Також передбачається будівництво 70 км під’їзної залізничної гілки. 2016 року в 
Смарт-Холдингу прийнято рішення створити логістичний хаб у форматі індустріального 
парку з акцентом на вантажоперевалювання продукції аграрного сектору та 
металоконструкцій на території терміналу «Наваль Парк» (Миколаїв). …  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Смарт-Холдингу 

Читайте також: ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» 
вирішило реорганізуватися в ТОВ >>> 

 
Группа компаний "Мироновский хлебопродукт" работает над  

проектом завода углекислоты 
28.08.2020 

МХП работает над проектом завода углекислоты, сообщил заместитель 
главы правления Александр Домбровский на подписании меморандума о 
партнерстве с ОС "Органическая Украина".  

"Это инновационный проект, много не могу рассказать. Делаем сейчас очень 
профессиональное ТЭО, рассматриваем разные варианты. Сегодня рано пока говорить, что 
мы готовы к этому проекту. Мы над ним работаем", – сказал он. Домбровский уточнил, что 
завод проектируется как для нужд самого МХП, так и для внутреннего рынка и экспорта. По 
его словам, сегодня примерно 70% углекислоты на внутреннем рынке импортируется, 
преимущественно из Польши и Венгрии. Замглавы правления агрохолдинга также 
сообщил, что у МХП, уже построившего два самых больших в мире биогазовых комплекса 
по переработке куриного помета, есть еще один готовый подобный проект и разрешение 
на его строительство. "Но мы думаем начинать или не начинать. А если начинать, то когда, 
учитывая, что полгода "зеленым" в Украине вообще не платят деньги", – пояснил 
Домбровский. Он подчеркнул, что инвестиции в биогаз существенно выше, чем в 
солнечную энергетику, и составляют от EUR3 млн до EUR3,5 млн за 1 МВт-час мощностей. 
Замглавы правления МХП отметил, что агрохолдинг работает также над другими 
инновационными проектами, в частности по "зеленому" водороду. Как сообщалось, ООО 
"Винницкая птицефабрика" (г.Ладыжин Винницкой обл.), входящее в структуру МХП, в 
декабре 2019 года ввело в эксплуатацию первую очередь биогазового комплекса 
мощностью 12 МВт (проект "Биогаз Ладыжин"). Комплекс работает на 100%-ной 
переработке органических отходов от цыплят-бройлеров. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Первую сделку по фьючерсным контрактам заключили 
"Драгон Капитал" и "Фридом Финанс Украина" 

05.08.2020 

Первую сделку по фьючерсам на курс доллара США после 2-х 
перерыва и возобновления торгов ими на "УБ" заключили крупнейшие 
акционеры биржи "Драгон Капитал" и "Фридом Финанс Украина".  

"Это большой шаг для нашего рынка капитала. Мы уверены, что фьючерсы оживят 
инвестиционную индустрию в стране и предоставят украинскому бизнесу возможность 
хеджирования валютных рисков", – сообщил глава правления УБ Артемий Ершов. 
Спецификация расчетного фьючерсного контракта на курс доллара США была утверждена 
регулятором НКЦБФР в декабре 2014 года. Размер контракта составляет $1000. Контракты 
по этой спецификации будут исполняться в сентябре, декабре, марте и июне. Первый 
контракт будет исполнен 15 сентября 2020 года. Согласно информации на сайта биржи, 
котировки сентябрьского контракта составляют: покупка 27,84 грн/$1, продажа – 28,39 
грн/$1, курс сделки – 28,3 грн/$1. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua  

 
Акціонери обрали новий склад  

Наглядової ради НДУ 
07.08.2020 

Зборами акціонерів прийнято рішення достроково припинити 
повноваження членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» та обрано нову Наглядову 
раду ПАТ «НДУ». Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Оновлений склад Наглядової ради НДУ складається, як і попередній, з семи членів, 
до складу були обрані: Данилюк Олександр Олександрович – незалежний директор; 
Лісовенко Віталій Васильович – незалежний директор; Мілентьєв Віталій Михайлович– 
незалежний директор; Панченко Олександр Сергійович – представник акціонера Держава 
Україна в особі НКЦПФР; Селехман Микола Миколайович - представник акціонера 
Національний банк України; Стеценко Микола Володимирович– незалежний директор; 
Якубовський Володимир Олександрович– незалежний директор. Таким чином до нового 
складу Наглядової ради ПАТ «НДУ» увійшли 5 незалежних директорів. Це становить 
більшість від загального кількісного складу Наглядової ради, що відповідає кращим 
міжнародним стандартам корпоративного управління. Вже найближчим часом відбудеться 
перше засідання нового складу Наглядової ради НДУ. Першочерговими завданнями для 
новообраних членів стане обрання голови ради та визначення спільного бачення 
майбутнього напрямку у розвитку діяльності НДУ. Нагадуємо, що позачергові збори 
акціонерів ПАТ «НДУ» були скликані Наглядовою радою у зв’язку з тим, що кількість членів 
Наглядової ради ПАТ «НДУ», які є незалежними директорами, становила менше кількості, 
визначеної Статуту ПАТ «НДУ» через припинення у червні повноважень Мітюкова Ігоря 
Олександровича за його заявою. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «НДУ» 
 

Президент Украины подписал закон  
о финансовых рынках 

13.08.2020 

Владимир Зеленский подписал закон относительно упрощения 
привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", 
который Верховная Рада приняла 19 июня 2020.  

"Этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному 
функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Ведь развитие 
рынков капитала, которые полноценно функционируют, крайне важной для роста 
украинской экономики", - говорится в сообщении. Соглашением об ассоциации между 
Украиной и Европейским Союзом предусмотрено согласование украинского 
законодательства с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и 
деятельности компаний. Документ преподает в новой редакции законы "О ценных бумагах 
и фондовом рынке" (новое название - Закон Украины "О рынках капитала и 
организованные товарные рынки") и "О товарной бирже" (новое название - Закон Украины 
"о товарных биржах"), а также вносит соответствующие изменения в Гражданский, 
Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекс о процедуре банкротства и ряд 
законодательных актов. "Таким образом, комплексно регулируются вопросы 
функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, 
рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их 
инфраструктуры", - сообщает пресс-служба. Закон унифицирует подход к организации 
торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые 
формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них. Документ 
расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного 
рынка к финансовым инструментам, а также внедрение новых видов ценных бумаг - 
депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, 
депозитарных расписок и тому подобное. В законе предусмотрено урегулирование 
отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключении и 
выполнении деривативных контрактов и сделок с ними. Обеспечивается защита прав 
владельцев облигаций, в том числе путем предвидения института собрания держателей 
облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в 
соответствии с лучшими мировыми практиками. Также документ содержит перечень и 
описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных 
товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным 
участникам и к их деятельности, в частности обязательств перед клиентами. Закон 
направлен на внедрение на рынках капитала Украины передовой международной 
практики, в частности последних законодательных изменений в Европейском Союзе и 
рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA). 

Читать полностью >>> 
По материалам stockworld.com.ua 
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Держгеонадра продала дві ділянки надр  
за 2,2 мільйона гривень 

21.08.2020 

Держгеонадр провела повторні аукціони за двома лотами – 
Бистрівському родовищу з покладами мінеральних природних столових вод 
та по ділянці «Горщик» Омелянівського родовища граніту.  

"Відбулися повторні аукціони по двох лотах – Бистрівському родовищу з покладами 
мінеральних природних столових вод та по ділянці «Горщик» Омелянівського родовища 
граніту. Спецдозволи продані з незначним підвищенням стартової ціни. Загальна сума 
виручених коштів становить 2,195 млн грн", - йдеться у повідомленні Держгеонадр. Е-торги 
за ще двома лотами – ділянці «Железняки» з рудопроявом Железняки поліметалічного 
зруденіння (руди міді, нікелю, кобальту, метали платинової групи) та Усть-Кам’янському 
родовищу граніту – не відбулися через відсутність необхідної кількості претендентів. Через 
15 робочих днів повторно пройдуть аукціони з продажу цих об’єктів і відбуватимуться за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. 
Нагадаємо, Держгеонадр на повторні аукціони чотирьох ділянок із покладами металічних і 
неметалічних корисних копалин 19 серпня встановляла знижку в 50%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Голова Держлісагентства обговорив з керівництвом Укрдержліспроекту питання 
проведення Національної інвентаризації лісів 

17.08.2020 

Голова Державного агентства лісових ресурсів України  Василь 
Кузьович провів робочу нараду з керівництвом Українського державного 
проектного лісовпорядного виробничого об’єднання «Укрдержліспроект».  

На ній було розглянуте широке коло питань щодо стану та розвитку вітчизняного 
лісовпорядкування. Василь Кузьович позитивно оцінив поточну роботу об’єднання. Адже, 
не зважаючи на карантинні обмеження, лісовпорядники забезпечили певну стабільність та 
продуктивність. У порівнянні до 2019 р.: на 13,2% зросла прибутковість підприємства; на 
10,7% та на 37% знижені відповідно дебіторська та кредиторська заборгованості; на 6,1% 
збільшені відрахування до бюджету та на соціальні внески; середньомісячна заробітна 
плата зросла на 11,7%. На нарадійшлося про те, що вдалося зупинити плинність кадрів. Чи 
не вперше за кілька років в об’єднання працевлаштувалися таксаторами випускники 
лісівничих закладів вищої освіти. Голова відомства акцентував увагу на необхідності під-
вищення якості лісовпорядних робіт, ролі лісовпорядкування в забезпеченні сучасного 
лісоуправління, на застосуванні сучасних геоінформаційних технологій при проведенні 
польової таксації та камеральної обробки отриманих матеріалів. Василь Кузьович 
наголосив на необхідності вирішення низки соціальних та побутових проблем, підвищенні 
престижу професії лісового таксатора, поверненні статусу лісовпорядної школи, як однієї з 
найкращих при формуванні справжніх фахівців лісової галузі. Також були схвалені 
напрацювання ВО «Укрдержліспроект» з автоматизації лісовпорядних робіт на основі ГІС, 
надані зауваження щодо прискорення практичного втілення заходів у відповідності до 
прийнятого Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних». 
Однією з головних тем робочої наради було обговорення шляхів здійснення Національної 
інвентаризації лісів. Розглянуто питання організаційного, технологічного та матеріально-
технічного характеру. «Визначена доцільність скорочення термінів проведення 
інвентаризації, оптимізації видатків, залучення до цієї роботи галузевих наукових установ 
та відповідних кафедр лісівничих навчальних закладів, забезпечення зрозумілого та 
прозорого для суспільства отримання і подальшого використання результатів і, перш за 
все, в напрямку стратегічного планування та поміркованого бачення шляхів збереження 
лісів та невиснажливого лісокористування», - повідомив Василь Кузьович. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держлісагентства 
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Реформу Державної екологічної інспекції завершать  
до кінця року: голова ДЕІ 

18.08.2020 

До кінця 2020 року планують створити нову територіальну мережу 
інспекцій, провести кадрові зміни та збільшити розмір штрафів. Про це 
повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook. 

«Головне завдання до кінця року – провести комплексне реформування 
Держекоінспекції: потрібні кадрові, структурні та законодавчі зміни», - написав Андрій 
Мальований за результатами апаратної наради Держекоінспекції з керівниками усіх 
регіональних інспекцій та центрального апарату. В рамках трансформації ДЕІ зокрема вже 
створене управління, яке відповідатиме за комплексні перевірки найбільших підприємств-
забруднювачів в Україні. «Вже створено Управління промислового нагляду, що буде 
контролювати найбільші підприємства-забруднювачі та безпосередньо з центру 
координувати комплексні перевірки. В цьому управлінні буде відділ промислового 
забруднення, який працюватиме в Кривому Розі, адже саме там розташована найбільша 
кількість стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря на території України – 
близько 20%», - зазначив Андрій Мальований. До кінця року в ДЕІ планується також 
здійснення територіальної реформи. «Територіальну реформу буде продовжено, на меті – 
об’єднання деяких областей і створення нової територіальної мережі Держекоінспекції. Для 
ефективної роботи інспекції в регіонах, потрібно налагоджувати роботу з обласними 
держадміністраціями та правоохоронними органами. Це завдання поставили сьогодні 
нашим керівникам регіональних інспекцій», - підкреслив Андрій Мальований. Наразі 
триває реформування ДЕІ і на законодавчому рівні, зокрема, очікується прийняття 
законопроекту №3091. «Зараз розробляються законопроекти, підзаконні акти, постанови, 
що дозволять екоінспекторам працювати більш ефективно. Передусім, ми чекаємо на 
прийняття проекту ЗУ «Про державний екологічний контроль» №3091 та внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення штрафів», - додав 
Андрій Мальований. Відзначимо, Державна екологічна інспекція невдовзі отримає 20 
мільйонів гривень на придбання лабораторного та комп’ютерного обладнання. Це необхідно 
для покращення ефективності та прозорості роботи інспекції. «В цьому питанні вже 
співпрацюємо з Міністерством довкілля, Міністерством фінансів, бюджетним комітетом ВР. 
За нашим запитом найближчим часом відомство отримає 20 млн грн для закупівлі 
лабораторного й комп’ютерного обладнання», - написав ДЕІ Андрій Мальований на своїй 
сторінці у Facebook. Кошти необхідні для придбання лабораторних засобів, закупівлі 
обладнання та програмних продуктів, а також збільшення заробітної платні працівникам. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДЕІ 

Читайте також: Діджиталізація 
Держекоінспекції - в інспекторів з’являться 
електронні кабінети >>> 
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У Держенергонагляді створили орган контролю за електро- 
енергетикою та теплопостачанням 

10.08.2020 

У Держенергонагляді створили координаційну раду з питань основної 
діяльності, відбулося її перше засідання. Про це повідомляє УНН із 
посиланням на пресслужбу уряду. 

"7 серпня 2020 року відбулось перше організаційне засідання координаційної ради з 
основних питань діяльності Державної інспекції енергетичного нагляду України. 
Відповідний наказ від 06 серпня 2020 року № 124 підписав т.в.о. голови Держенергонагляду 
Роман Боднар", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що координаційна рада є 
консультативно-дорадчим органом, який має на меті сприяти постійному удосконаленню 
державної політики у сфері нагляду у галузях електроенергетики та теплопостачання. 
"Нагальним завданням на сьогодні є приведення нормативно-правових актів до норм 
чинного законодавства. Тому детальний аналіз вже діючих підзаконних актів, скасування 
тих, що втратили актуальність та внесення змін до інших – мають надати відомству правові 
інструменти для здійснення заходів нагляду з метою забезпечення якісного, безпечного і 
безперебійного електро- та теплопостачання", – сказав Боднар. 

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

 
Наше стратегічне завдання – оновити енергетичну  

інфраструктуру України 
13.08.2020 

Співпраця промислових «гігантів» із вітчизняними генеруючими 
компаніями сприятиме побудові нової енергетичної інфраструктури в 
Україні. На цьому наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець. 

«Ми переходимо до другого етапу впровадження Енергетичної стратегії України до 
2035 року, який буде орієнтований на роботу в умовах нового ринкового середовища та 
фактичної інтеграції ОЕС України з енергосистемою Європи. Це суттєво вплине на вибір 
об'єктів для реконструкції або нового будівництва в енергетичній сфері. Одним з ключових 
завдань цього етапу є реалізація програми заміщення потужностей, що мають бути 
виведені з експлуатації, новою енергетичною інфраструктурою», – зазначила Ольга 
Буславець під час робочого візиту у складі делегації Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до 
АТ «Турбоатом» у м. Харкові. В.о. Міністра наголосила на успішній співпраці генеруючих 
компанії із АТ «Турбоатом» та ДП «Завод «Електроважмаш», спрямованій на оновлення 
енергетичної інфраструктури. «За час співробітництва НАЕК «Енергоатом» та «Турбоатом» 
вже було виконано низку робіт із заміни обладнання на Південноукраїнській АЕС та 
Запорізькій АЕС. В планах – заміна та модернізація обладнання на Запорізькій, Рівненській 
та Хмельницькій АЕС. Загальна сума за укладеними договорами перевищує 1,9 млрд грн», – 
повідомила очільниця Міненерго. АТ «Турбоатом» та ДП «Завод «Електроважмаш» є 
основними виробниками обладнання для гідроенергетичних об’єктів ПрАТ 
«Укргідроенерго». Так, під час реалізації проекту «Реабілітація гідроелектростанцій», який 
було підтримано кредитними ресурсами Світового банку, Європейського банку 
реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, загальна сума контрактів з 
об’єднанням компаній «Турбоатом» та «Електроважмаш» становила понад 5,5 млрд грн. 
Зараз триває будівництво ІІ черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегату № 4: вартість 
договору з «Турбоатомом» сягає майже 1 млрд грн, з «Електроважмашем» – понад 550 млн 
грн. В планах – продовження будівництва Дністровської ГАЕС у складі 5, 6 та 7-го 
гідроагрегатів, будівництво Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2. Оновлення потребує 
також теплова генерація, яка забезпечує необхідні енергосистемі балансуючі потужності. 
ПАТ «Донбасенерго» уклало низку договорів із вітчизняними промисловими виробниками 
в рамках проекту будівництва на Слав'янській ТЕС нового високоманеврового енергоблоку 
на 660 МВт, що відповідатиме сучасним екологічним стандартам. ... 

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

 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу  

корупційної формули «Роттердам+» 
28.08.2020 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила справу, 
відкриту через запровадження в Україні формули «Роттердам+» при 
формуванні цін на електроенергію.  

Саму справу розслідувало Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), а САП 
здійснювала у ній процесуальне керівництво. Як нагадали прокурори, 8 серпня 2019 року в 
цій справі правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам. З того часу було 
проведено низку експертиз і отримано численні докази й документи, які підтверджували 
можливе завдання збитків у результаті дій підозрюваних осіб. Там повідомили, що для 
з’ясування достовірності розміру завданої шкоди за період з 2016 по 2019 роки та оцінки 
доводів попередніх експертиз сторони обвинувачення і захисту в квітні 2020 року 
призначили комісійну судово-економічну експертизу. І саме вона не підтвердила, що 
застосування формули «Роттердам+» не призвело до завдання збитків споживачам 
електроенергії. Відтак 27 серпня САП закрила провадження у частині підозрюваних, 
оскільки «вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості 
підозрюваних та інших осіб в суді». У свою чергу НАБУ, яке розслідувало цю справу, 
повідомило, що оскаржуватиме постанову прокурора про її закриття. «Розслідування цієї 
справи знаходилося на завершальній стадії, детективи зібрали всі необхідні та переконливі 
докази для скерування її до суду і доведення винуватості підозрюваних осіб. Про підозру 
повідомили 6 особам, внаслідок дій яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд 
грн збитків, що підтверджено відповідною експертизою», – сказано у повідомленні НАБУ. 
Детективи зауважили, що прокурор САП, який є процесуальним керівником у справі, за весь 
час розслідування жодного разу не витребовував матеріали провадження для вивчення і не 
запитував у слідства, чи дійсно вичерпані можливості доказування. «Замість того, щоб 
скерувати її до суду, з незрозумілих детективам причин, він несподівано ухвалив рішення 
про закриття справи нібито на підставі відсутності достатніх доказів та можливостей їх 
здобути, відтак, унеможливив покарання винних осіб», – наголосили у НАБУ. Детективи 
вважають, що вирішення долі цього провадження поза межами судового процесу не 
відповідатиме законним інтересам громадянського суспільства і держави. 

Що відомо про формулу «Роттердам+» >>> 
За матеріалами zaxid.net 
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Трейдер Ахметова увеличил прибыль в 14 раз  
при правительстве Шмыгаля 

13.08.2020 

Трейдер ООО "Д.Трейдинг" в первом полугодии 2020 года получил 
чистую прибыль 817 млн грн., что в 14 раз больше показателя на конец 
2019 года. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.  

Из отчета "Д.Трейдинг" следует, что за предыдущий отчетный период прибыль 
трейдера электроэнергии группы ДТЭК Рината Ахметова "Д.Трейдинг" составила 57,59 млн 
грн. Чистая валовая прибыль за полугодие составила 1,61 млрд грн. Это в 20 раз больше, 
чем в прошлом отчетном периоде, когда валовая прибыль составила 80,45 млн грн. 
Финансовый результат до налогообложения составил 871 млн грн., что лучше показателя 
предыдущего периода в 15 раз. Тогда этот показатель составлял 57, 59 млн грн. В этот 
период себестоимость продукции уменьшилась почти вдвое. "Д.Трейдинг" экспортирует 
электроэнергию с Бурштынского энергоострова, в котором монополистом на выработку 
являются ТЭС компании "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова. Крупнейшей из ТЭС здесь 
является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль. В марте 
2020 г. парламент назначил Шмыгаля премьер-министром. Бурштынская ТЭС вместе с 
Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда они дорого продавали свою 
электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупали ее обратно по цене оптового 
рынка для продажи за границу. В июне 2020 г. АМКУ сообщил о завершении расследования 
дела против "ДТЭК Западэнерго" по ценовым злоупотреблениям в Бурштынском 
энергоострове. Речь шла о событиях июля - октября 2019 года, когда "ДТЭК Западэнерго", 
контролируя 90% рынка, продавала электроэнергию для западных областей Украины по 
искусственно завышенной цене. В начале июля по инициативе Минэнерго государственное 
"Центрэнерго" отказалось от закупки газа в пользу угля. После этого ДТЭК вывел из 
простоя шахты, которые были остановлены несколько месяцев назад якобы из-за 
"системнго кризиса в энергетической отрасли Украины". 

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

 
 

ДТЕК вважає методологію тарифоутворення, прийняту НКРЕКП, такою, що  
не відповідає найкращим європейським практикам 

27.08.2020 

ДТЕК завжди відстоював і буде відстоювати європейський вибір 
України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи, єдині правила для всіх 
гравців ринку. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Впровадження стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю 
дозволило б залучити інвестиції в електромережеву інфраструктуру України, підвищити 
якість електропостачання, знизити втрати в мережах. Це б позитивно вплинуло на 
інвестиційний клімат, зміцнило енергетичну безпеку і продовжило трансформацію 
енергетики України. Пропонована НКРЕКП методологія не має економічних стимулів до 
інвестицій, які очікували учасники ринку і експерти. Це ставить під сумнів доцільність 
переходу ОСР на стимулююче тарифоутворення, перспективи успішного оновлення 
інфраструктури та здешевлення підключень. Державним Регулятором НКРЕКП 26.08.2020 
була прийнята Методика стимулюючого тарифоутворення з поділом активів компанії на 
«стару» базу зі ставкою прибутковості в 3% і «нову» базу зі ставкою прибутковості в 
16,74%. В процесі публічних обговорень гравці ринку і експерти галузі неодноразово 
наводили економічні розрахунки і обґрунтування, що базуються на міжнародному досвіді і 
поточному стану галузі. Регулятор не врахував позицію ринку і експертів в повному обсязі. 
Прийнятий підхід не відповідає європейським практикам впровадження стимулюючого 
тарифоутворення, що не створює можливості залучати зовнішнє фінансування для 
оновлення активів і просунутися в рейтингу Doing Business завдяки здешевленню 
підключень. Протягом багатьох років в Україні існує система «Витрати +», при якій рівень 
інвестицій в 1 км мережі в Україні становить 230 доларів США / км порівняно з 1500-3000 
доларів США / км в країнах Європи. Це призвело до зносу інфраструктури операторів 
системи розподілу в Україні на рівні 80% (оператори системи розподілу ДТЕК - 70 - 75%). 
Необхідний обсяг інвестицій для повноцінного відновлення і модернізації мереж 
оцінюється в 1000-1200 доларів США / км, в той час пропонована НКРЕКП методологія 
обмежує інвестиції на рівні близько 450 доларів США / км. Зміцнення та модернізація 
розподільчих мереж є ключовим для забезпечення розвитку економіки і подальшої 
трансформації енергетики. Ефективні реформи системи тарифоутворення є основою 
можливості розвитку інфраструктури мереж. ДТЕК завжди відстоював і буде відставати 
європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців 
ринку, єдині правила для всіх. ДТЕК впевнений, що в Україні може бути запроваджене 
стимулююче тарифоутворення за європейською моделлю, а економічні інструменти 
можуть збалансувати інтереси бізнесу і споживачів. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДТЕК 

Читайте також: ДТЕК вважає підозри 
слідства безпідставними >>> 
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Головним держінспектором з ядерної безпеки  

призначили Григорія Плачкова 
18.08.2020 

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) 
Григорій Плачков приступив до виконання обов'язків головного державного 
інспектора з ядерної та радіаційної безпеки. 

Зазначається, що згідно зі змінами до положення про Державну інспекцію ядерного 
регулювання України, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів №652 від 29 
липня 2020 року, передбачено, що голова ДІЯРУ за посадою є головним державним 
інспектором з ядерної та радіаційної безпеки. Відповідно до цього рішення з 17 серпня 2020 
року голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков 
приступив до виконання визначених обов’язків. Як повідомляв Укрінформ, у 
пояснювальній записці до постанови №652 йдеться, що її ухвалили задля посилення 
ефективності державного нагляду за додержанням законодавства у сфері використання 
ядерної енергії, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Китайская компания заинтересовалась украинской  
гидроэнергетикой 

09.08.2020 

Китайская компания, специализирующаяся на строительстве 
объектов гидроэнергетики China Gezhouba Group Corporation имеет 
значительные инвестиционные интересы в Украине. 

"С целью успешной реализации взаимных интересов руководству China Gezhouba 
Group Corporation предоставлены рекомендации посольства относительно взаимодействия 
с заинтересованными органами власти в Украине, а также выражена готовность 
обеспечить дипломатическое сопровождение соответствующим инвестиционным 
проектам", – сообщило посольство Украины в Китае по результатам встречи посла Сергея 
Камышева с главой правления CGGC Люй Цзесяном. Посольство уточнило, что китайская 
госкомпания осуществляет свою деятельность с 1970 г., специализируясь на строительстве 
объектов гидроэнергетики в Китае и за его пределами. Ее визитной карточной стало 
строительство самой большой в мире дамбы "Three Gorges" (провинция Хубей). На сегодня 
компания является участником похожих проектов во всем мире, осуществляя их 
строительство и софинансирование. В Киеве работает украинский офис компании. Как 
сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" для реализации проектов развития гидроэнергетики 
подписало ряд меморандумов с турецкими компаниями Dogus Insaat Ve Ticaret AS и Ozaltin 
Holding, китайскими – China Gezhouba Group International Engineering (CGGC), China 
Machinery Engineering Corporation (CMEC), Powerchina International Group Limited, China 
National Electric Engineering Co., Ltd., немецкими – Amos Finance AG і Inpec Ingineering GmbH. 
"Укргидроэнерго" сообщило, что имеет ряд перспективных проектов, которые находятся на 
этапе проектно-исследовательских работ и строительство которых планируется начать в 
среднесрочной перспективе. Среди них – строительство Каневской ГАЭС и третья очередь 
Днестровской ГАЭС. При этом в ЧАО отметили, что для реализации этих проектов с 
участием иностранных инвесторов необходимо предоставить государственные гарантии. В 
компании подчеркнули, что Верховная Рада, не поддержав 13 июля в первом чтении проект 
закона №3659 о внесении изменений в закон о госбюджете на 2020 г, тем самым поставила 
под угрозу дальнейшую реализацию проектов строительства ГАЭС. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Укргідроенерго презентує Звіт  

зі сталого розвитку 
19.08.2020 

Звіт зі сталого розвитку – це документ нефінансової звітності 
компанії, де відображені показники з корпоративної соціальної 
відповідальності: екологічні, соціальні та управлінські.  

Звіт зі сталого розвитку Укргідроенерго представлено на сайті двома мовами – 
українською та англійською. Часто такі звіти називають ще звітами корпоративної 
соціальної відповідальності. На сьогодні за даними Інституту відповідальності інвесторів 
близько 78% компаній світу готують нефінансові звіти. Документ дозволяє розповісти про 
галузь гідроенергетики загалом та компанію Укргідроенерго зокрема широкій 
громадськості та стейкхолдерам. Дає можливість продемонструвати місію компанії, 
стратегію розвитку, досягнення та плани на майбутнє. Допомагає залучити інвесторів та 
налагодити діалог із громадськими організаціями та місцевими громадами. Звіт 
підготовлено відповідно до Міжнародного Стандарту зі звітності у сфері сталого розвитку 
GRI, вимог керівництва Лондонської фондової біржі для емітентів щодо інтеграції ESG та 17 
Цілей сталого розвитку ООН. Завантажити Звіт зі сталого розвитку Укргідроенерго можна 
на сайті у розділі «Про компанію» «Публічна звітність» або за посиланням. Зауважимо, що 
детальна та вичерпна інформація щодо діяльності ПрАТ «Укргідроенерго» представлена у 
свіжому Звіті керівництва (Звіті про управління) компанії за 2019 календарний рік. Звіт 
керівництва підготовлений відповідно до вимог українського законодавства, а також 
відповідає стандартам у галузі нефінансової звітності GRI Standards. Ознайомитись з 
електронними версіями Звітів за 2019 та 2018 рр. можна у розділі «Публічна звітність» або 
за посиланням. Документи доступні українською та англійською мовами. Також нещодавно 
Укргідроенерго презентувала комунікаційний буклет під назвою «Генеруємо енергію 
майбутнього» для ЗМІ та громадськості. Видання містить лаконічно та доступно подану 
комплексну інформацію про результати операційної діяльності та діяльності у сфері 
сталого розвитку. Завантажити комунікаційний буклет Укргідроенерго можна у розділі 
«Медіа-центр» «Прес-кіт» на сайті компанії uhe.gov.ua ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПрАТ «Укргідроенерго» 
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Маріса Куніцкіса призначено генеральним  
директором ДТЕК ВДЕ 

03.08.2020 

Генеральним директором ДТЕК ВДЕ призначений Маріс Куніцкіс, який 
раніше очолював ДТЕК Київські електромережі. Про це повідомляє прес-
служба компанії на своєму сайті. 

Його ключовими завданнями на посаді стануть забезпечення операційної та 
фінансової ефективності компанії і реалізація стратегії бізнесу. Маріс Куніцкіс замінить на 
цій посаді Філіпа Лекебуша, який продовжить роботу в ДТЕК. У новій ролі він зосередиться 
на ефективному, рентабельному і безпечному застосуванні технологій всередині компанії. 
Маріс Куніцкіс – управлінець із багаторічним досвідом роботи у сфері енергетики в 
європейських компаніях. До приходу в ДТЕК він був членом правління і операційним 
директором Latvenergo (Латвія), а також заступником члена ради директорів Спілки 
електроенергетики EURELECTRIC, віце-президентом і членом правління Латвійської 
асоціації енергетиків і енергетичних конструкцій. До команди ДТЕК він приєднався у 2018 
році на позиції директора з розвитку ДТЕК Мережі. Пізніше став керівником ДТЕК Київські 
електромережі. ДТЕК ВДЕ – операційна компанія, що управляє активами ДТЕК у сфері 
відновлюваної енергетики. Сьогодні компанія є одним із лідерів ринку і провідним 
національним інвестором у розвиток зеленої енергетики України. До структури компанії 
входять три сонячні і три вітрові електростанції загальною потужністю 1 ГВт. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДТЕК 
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У Дніпрі побудували найбільшу в Україні ТЕС, яка  
працює на лушпинні від насіння 

05.08.2020 

Біоенергетична асоціація України заявляє, що в Дніпрі введена в 
експлуатацію найбільша в Україні теплова електростанція (ТЕС) на біомасі 
потужністю 16 МВт. Про це повідомляє ukranews.com 

"Найбільша в Україні ТЕС" Аякс - Дніпро "на біомасі потужністю 16 МВт введена в 
експлуатацію в Дніпрі! Такої потужності ТЕС на біопаливі - поки єдина в Україні", - йдеться 
в повідомленні асоціації на сторінці в соціальній мережі Facebook. Відзначається, що ТЕС 
"Аякс - Дніпро" розміщена біля заводу з виробництва соняшникової олії "Потоки" в Дніпрі і 
має два парових котлів (35 т / год. Кожен), вироблені на підприємстві "Котлоенергопроєкт", 
а також парової конденсаційний турбогенератор SST-300 Siemens електричною потужністю 
16 МВт. Уточнюється, що основним паливом для ТЕС є лушпиння соняшника. Відзначимо, 
глава правління біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха заявляє, що виробники 
електроенергії з біопалива готові до виходу на "зелені аукціони". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 

 
I&U Group запустила новый биогазовый комплекс  

стоимостью EUR23 млн 
14.08.2020 

I&U Group запустила новый биогазовый комплекс близ поселка 
Капитановка (Кировоградская обл.) стоимостью EUR23 млн. Об этом 
сообщает служба новостей портала fixygen.ua 

"Строительство комплекса началось еще в декабре 2018 года и завершилось в июне 
этого года. Комплекс будет перерабатывать отходы сахарного производства в сырье для 
тепловой и электрической энергии и ежегодно производить более 48 тыс. МВт/ч "зеленой" 
электроэнергии", - говорится в сообщении Всеукраинской аграрной ассоциации, в которую 
входит I&U Group, в Facebook в пятницу. Как написал собственник I&U Group Сергей Тарасов 
в Facebook, общая стоимость проекта составила EUR23 млн, из них EUR13 млн - кредит 
ЕБРР, EUR2 млн - льготный кредит от Фонда чистых технологий (ФЧТ). По словам Тарасова, 
запуск завода позволит совокупно сократить выбросы CO2 на 24 тыс. тонн в год. Остатки от 
производства биогаза будут использоваться в качестве биоудобрений, которые частично 
заменят компании минеральные удобрения. Ежегодно комплекс будет производить 10-12 
млн тонн твердых минеральных удобрений.  I&U Group - аграрный холдинг, который около 
25 лет реализует различные сельскохозяйственные проекты в Украине. Компания 
занимается выращиванием зерновых, масличных культур и сахарной свеклы в 
Кировоградской и Николаевской областях. Земельный банк I&U Group составляет 50 тыс. 
га. Собственником группы является Сергей Тарасов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Китайська компанія відкличе позов щодо «зеленого»  

тарифу в Україні на $500 мільйонів 
26.08.2020 

Китайська компанія CNBM, що має потужності з виробництва 
«зеленої» енергетики в Україні, погодилась відкликати арбітраж проти 
держави на $500 мільйонів взамін на урізання тарифу тільки на 5%.  

«Вони (CNBM – ред.) пообіцяли, що, окрім того, що не будуть подавати нові арбітражі 
відносно України, також відкличуть попередній, на 500 млн доларів. ... за умови урізання на 
5% вони обіцяли відкликати цей позов. Ми вже отримали від них офіційне повідомлення, 
що арбітраж вони відкликають»,  – заявив нардеп та голова комітету з питань енергетики 
та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Також нардеп зазначив, що Україна 
вирівняла більшість станцій за одним тарифом в 50% незалежно від потужності. Він сказав, 
що деякі станції з потужністю нижче 10 МВт раніше не «урізалися», тому для них зниження 
було поступовим, а склало відразу 50%. За його словами, раніше тариф для СЕС, введених в 
експлуатацію до 2015 року (як, зокрема, станції CNBM), вже був знижений на 45%. Інші 
компанії, за словами нардепа, у 2017-2019 роках урізалися на 15%. Зараз же, після урізання 
в 50% для всіх станцій, тариф, за словами Геруса, став справедливим. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
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Київтеплоенерго впроваджує міжнародні стандарти  
безпеки праці та охорони здоров'я 

11.08.2020 

До 2022 р. КП «Київтеплоенерго» отримає сертифікат відповідності 
міжнародної системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці ISO 
45001:2018. Про це повідомляє компанія. 

Мета компанії — гарантувати безпечні умови праці майже 9 тис. співробітників, 
профілактика нещасних випадків і професійних захворювань. Перехід на європейську 
систему менеджменту є однією з ключових стратегічних цілей розвитку Київтеплоенерго у 
2020-2022 роках. Протягом найближчих трьох років існуючу систему управління охороною 
праці приведуть у відповідність до міжнародного стандарту ISO 45001:2018 «Система 
менеджменту охорони здоров’я та забезпечення безпеки праці. Вимоги та керівництво до 
застосування», розробленого провідними фахівцями у галузі безпеки праці Міжнародної 
організації зі стандартизації з понад 70 країн світу. Після цього щороку на підприємстві 
буде проводитися аудит інтегрованої системи менеджменту безпеки праці. 
Київтеплоенерго підтверджуватиме розроблені програми у сфері охорони здоров’я, інші 
процедури на відповідність міжнародному стандарту ISO 45001:2018. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КП «Київтеплоенерго» 
 

 
Аудиторы проверили долги  

Центрэнерго 
13.08.2020 

Аудиторская компания BakerTilly подтвердила, что текущие 
обязательства ПАО "Центрэнерго" на конец 2019 года превышали ее активы 
на 1,403 млрд грн. Об этом говорится в аудиторском выводе. 

"Общество получило чистые убытки в размере 1,98 млрд грн в течение года, что 
закончился 31 декабря 2019 г., и на эту дату текущие обязательства компании превышали 
ее текущие активы на сумму 1,403 млрд грн", – говорится в аудиторском выводе к 
финансовой отчетности компании за 2019 г. При этом на конец предыдущего, 2018 года, 
наоборот активы превышали обязательства на 729,9 млн грн. Согласно финансовой 
отчетности, кредиторская задолженность на конец 2019 г. составляла 4,5 млрд грн. В 
частности, задолженность за товары и услуги в течение года выросла в 6 раз – с 608 млн 
грн на начало года до 3,56 млрд грн на конец года. Согласно выводу BakerTilly, на данный 
момент существует неопределенность, которая может поставить под сомнение способность 
"Центрэнерго" продолжать хозяйственную деятельность на беспрерывном основании. 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

 

Компанія «Київенерго» Ахметова після банкрутства  
залишилася винна 2,3 мільярда 

20.08.2020 

Хозсуд Донецької області своєю ухвалою в рамках справи про 
банкрутство АТ "К.Енерго" (до серпня 2019 року мало назву АТ "Київенерго",) 
включив до реєстру вимоги кредиторів на 2 , 3 млрд грн. 

Про це свідчить рішення суду від 12 серпня, передає БізнесЦензор з посиланням на 
Finbalance. У тому числі до реєстру включено вимоги "Київгазу" на 286,7 млн.грн грн, 
"Нафтогазу" на 162,4 млн грн, "Укртрансгазу" на 674,8 млн грн, "Київводоканалу" на 73 млн 
грн і ТОВ "Техпремпоставка" Ріната Ахметова на 1,1 млрд грн. Ініціатор процедури 
банкрутства АТ "К.Енерго" - ПрАТ "Науково-виробнича компанія" Гірничі машини "(в 
держреєстрі кінцевим бенефіціаром значиться Вікторія Дзюба, у компанії можуть бути 
партнерські зв'язки з холдингом" Гірські машини "(Corum Group) Ахметова. Як 
повідомлялося, Господарський суд Донецької області своїм визначенням від 18 листопада 
2019 року відкрив провадження у справі про банкрутство АТ "К.Енерго" (до серпня 2019 
року мало назву АТ "Київенерго"). Нагадаємо, в жовтні 2018 року новостворене комунальне 
підприємство "Київтеплоенерго" підписало мирову угоду і прийняв на себе борг компанії 
"Київенерго" Рината Ахметова перед "Нафтогазом" на 2,4 млрд грн. В цілому, 
заборгованість "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" становила на той момент приблизно 3,3 
млрд грн. При цьому КП "Київтеплоенерго" відмовилося стати правонаступником штрафів, 
нарахованих на борги "Київенерго". Влада Києва відзначали, що питання по цих боргах 
будуть вирішуватися в судовому порядку. КП "Київтеплоенерго" також викупило майно та 
техніку, що належали "Київенерго". Рішення розірвати договір з "Київенерго" і повернути 
теплової комплекс громаді київська влада ухвалила в червні 2017 року. Теплоенергетичний 
комплекс, який складається з ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і ще близько 100 тисяч об'єктів, 17 років 
перебував під управлінням "Київенерго". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами jkg-portal.com.ua 

 
Дарницька ТЕЦ завдала екологічних  

збитків на 1 мільйон грн. 
26.08.2020 

За попередньою оцінкою, Дарницька ТЕЦ завдала шкоди довкіллю на 
суму 800 тис. - 1 млн грн. Такі результати перевірки підприємства 
оприлюднив у Фейсбуці керівник ДЕІ Андрій Мальований. 

"Виявлено порушення у сфері водокористування. Обсяги допустимих середньодобо-
вих норм водозабору, які передбачені дозволом на спеціальне водокористування, переви-
щені. Тобто, Дарницька ТЕЦ за добу здійснює забір більшого обсягу води, ніж це дозволено. 
За результатами позапланової перевірки ДЕІ складено 7 адміністративних протоколів на 
відповідальних посадових осіб, штраф уже сплачений. Попередня сума збитків довкіллю – 
800 тис. – 1 млн грн", - написав Мальований. Він передбачає, що ТОВ "Євро-Реконструкція", 
можливо буде оскаржувати нараховані збитки у суді. Однак Держекоінспекція буде в межах 
власних повноважень захищати своє рішення. Як повідомлялося, нещодавно 
Держекоінспекція протягом 10 робочих днів проводила перевірку підприємства, в тому 
числі працюючих котлоагрегатів ТЕЦ та золовідвалу, на який кияни скаржаться найбільше. 
За даними ДЕІ, на золовідвалі встановлена сучасна система поливання, яка не дає 
небезпечним дрібнодисперсним частинкам пилу забруднювати повітря. Крім того, цього 
року підприємство висадило 300 тополь сорту Nigra Italica, які не мають пуху, тобто, є 
безпечними для людей з алергією. Зелена смуга відділяє столичний проспект Бажана від 
лінії золовідвалу, таким чином утримуючи частинки пилу від потрапляння у житлові 
райони. Наступного року має бути створений проєкт рекультивації золовідвалу, який 
планується закрити у 2022 році після встановлення електрофільтрів на всі котлоагрегати. 
Це дозволить Дарницькій ТЕЦ перейти до сухого золовидалення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Антимонопольный комитет согласовал передачу гос-ТЭЦ  

в управление "Нафтогазу" 
28.08.2020 

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение на 
передачу Фондом госимущества шести государственных 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в управление НАК "Нафтогаз Украины". 

Соответствующее решение было принято на заседании 27 августа. В частности, 
АМКУ согласовал передачу в управление "Нафтогаза" имущественного комплекса 
госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав государства в АО 
"Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ" и АО 
"Днепровская ТЭЦ". В июне "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в 
собственность и управление шесть государственных ТЭЦ, чтобы продемонстрировать 
действенность применения энергоэффективных технологий. В свою очередь ФГИ 
рассматривали несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, 
передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу". Как сообщалось, осенью 2019 
года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз 
Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской 
ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам. Перед этим 
АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая 
более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города 
теплом к ??отопительному сезону. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Кабмин утвердил инвестиционный план  
ГП "Гарпок" на 2020-2022гг 

12.08.2020 

Кабинет министров Украины утвердил инвестиционный план ГП 
"Гарантированный покупатель" на 2020-2022гг. Об этом сообщает служба 
новостей портала fixygen.ua 

Распоряжение, автором которого является Министерство развития экономики, 
торговли и сельского хозяйства, принято на заседании правительства без обсуждения. 
Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, инвестиционный план 
"ГарПока", в частности, предусматривает приобретение программного оборудования для 
прогнозирования производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, 
разработку структуры и макетов официального сайта ГП, создание системы селекторной 
связи и звукозаписи, создание структуры локальной сети предприятия, аренду и 
обустройство помещений, которые будут арендованы ГП. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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АТ "Укренерго" зафіксувало збиток 18 млрд грн за перше півріччя,  
тоді як доходи зросли в 7 разів 

15.08.2020  

ПрАТ "НЕК "Укренерго" в січні-червні 2020 р. отримало чистий збиток 
18,03 млрд грн проти 1,76 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період 
минулого року. 

Чистий дохід компанії за перше півріччя зріс в 7 разів (на 21,7 млрд млн ??грн) - до 
25,3 млрд. У 2019 році "Укренерго" скоротило чистий прибуток на 28,4% (на 738,63 млн 
грн) у порівнянні з 2018 роком - до 1,86 млрд грн. Чистий дохід компанії за минулий рік зріс 
в 4,4 рази (на 20,3 млрд грн) - до 26,33 млрд грн, EBIDTA - на 20,4% (на 689,4 млн грн) до 
4,06 млрд грн. Нагадаємо, Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала головою правління 
компанії Володимира Кудрицького. Відповідне рішення НР ухвалила на позачерговому 
засіданні 2 серпня. Вимоги до посади голови правління рада затвердила наприкінці 2019 
року. Для управління процесом відбору кандидатів було залучено міжнародну компанію. 
Під час фінального етапу відбору кандидати пройшли співбесіди з наглядовою радою. 
"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а 
також централізовану диспетчеризацію об`єднаної енергосистеми країни. НЕК належить 
державі в особі Міністерства фінансів. За даними ДП "Гарантований покупець", на 
10.08.2020 заборгованість "Укренерго" за розрахунками по "зеленому" тарифу становила 
18,85 млрд грн, а за розрахунками за електроенергію для потреб населення - 5,98 млрд грн. 
На кінець червня ці показники становили відповідно 14,4 млрд грн і 5,1 млрд грн. У кінці 
липня президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження "зеленого" тарифу 
(на 15% - для сонячних електростанцій і на 7,5% - для вітрових). Міненерго повідомляло, 
що тривають переговори з держбанками та міжнародними фінансовими інституціями щодо 
залучення на пільгових умовах до 300 млн євро кредитних коштів, зокрема для покриття 
частини заборгованості ДП «Гарантований покупець» за «зеленим» тарифом.Тариф 
"Укренерго" на передачу електроенергії в серпні зріс на 55% (відповідне рішення прийняла 
НКРЕКП). "Енергоатом" заявляв, що на кінець першого півріччя борг ДП "Гарантований 
покупець" перед ним становив 7,44 млрд грн, а борг "Укренерго" - 2 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua, interfax.com.ua 
 
 РЕГІОНАЛЬНІ 

АМКУ разрешил депутату Бойко переписать  
"Волыньоблэнерго" на сына 

21.08.2020 

АМКУ предоставил разрешение на приобретении пакета акций АО 
"Волыньоблэнерго" Юрия Бойко компанией АО ЗНВКИФ "Оникс" сына 
политика Анатолия Бойко. 

Согласно сообщению пресс-службы АМКУ по итогам заседания Комитета 20 августа, 
ЗНВКИФ "Оникс" получил разрешение на приобретение более 50% акций "Волыньобл-
энерго". Руководителем и акционером АО ЗНВКИФ "Оникс", согласно украинскому 
Госреестру, является Бойко Анатолий Юрьевич – сын Юрия Бойко, народного депутата, со-
руководителя пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Как сообщалось, в феврале 
2019 года, 75% акций Волыньоблэнерго были переписаны на кипрскую компанию San 
Posidanius Investments Limited. Эта кипрская фирма является крупным акционером 
австрийских компаний ITONS Holding GmbH и ITSH Holding GmbH с долями соответственно 
99% и 50%. ITONS Holding GmbH, в свою очередь, принадлежит ООО "Укристгаз", которое 
раньше владела акциями Волыньоблэнерго и АО "Харьковская ТЭЦ-5". В феврале 2019 года 
украинско-российский бизнесмен Павел Фукс заявлял, что Харьковская ТЭЦ-5, которой 
также владело ООО "Истгаз", была связана с одним из лидеров "Оппозиционной платформы 
– За жизнь" экс-главой Минтопэнерго и народным депутатом Юрием Бойко и экс-замглавой 
Минтопэнерго народным депутатом Юлием Иоффе. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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НАК "Нафтогаз Украины" уплатил в бюджет  
77,9 млрд грн налогов и сборов 

13.08.2020 

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-июле 
2020 года уплатили в государственный бюджет 77,9 млрд грн налогов и 
сборов (включая остаток дивидендов за 2019-й). 

По ее данным, поступления от группы составили более 17% общих доходов 
государственного бюджета за указанный период. Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 
и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в госбюджет 121,4 млрд грн налогов и 
дивидендов. "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие 
предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в 
подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом 
по территории страны. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

 
 

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ 
 РИНОК. КОМПАНІЇ 
 

 
 

Компания «Укрнафта» начала возврат месторождений, к  
которым не могла получить доступ годами 

12.08.2020 

Окружной админсуд Киева обязал Госгеонедр 29 июля выдать ПАО 
«Укрнафта» специальное разрешение на добычу углеводородов на 
территории Рипнянского месторождения (Ивано-Франковская обл.) 

Этот участок звезд с неба не рвет. Его территория составляет всего 7 кв км., а запасы 
полезных ископаемых составляли 7 млн куб м газа и 650 тыс т нефти. Такие цифры 
фигурируют в официальной отчетности госпредприятия «Геоинформ», владеющего 
статистикой содержания полезных ископаемых по всей Украине. Реальное содержание 
углеводородов на Рипнянском месторождении уже на порядок меньше потому что 
упомянутые объемы были зафиксированы на момент выдачи спецразрешения на 
разработку этого участка «Укрнафте». А это было больше 10 лет назад. Так чем в таком 
случае интересно судебное решение о необходимости выдачи лицензии нефтедобывающей 
компании? Сразу несколькими фактами, которые заслуживают отдельного внимания. 
Безусловно, первое это аргументация, которой следовал Окружной админсуд Киева перед 
принятием решения о необходимости выдачи спецразрешения. Так, в мотивировочной 
части говорится о том, что ПАО обратилось к геологическому ведомству с ходатайством о 
пролонгации лицензии еще осенью 2013 г., то есть за полгода до истечения срока ее 
действия. При этом в судебном решении говорится о «бездеятельности с принятием 
решения о продолжения срока действия спецразрешения сроком действия на 20 лет». 
Добиться таких выводов от суда «Укрнафта» не могла последние 6 лет – то есть начиная с 
2014 г., когда ее отношения с Госгеослужбой и перешли из служебных кабинетов в залы 
судебных заседаний. В украинском корпоративном мире многолетние судебные сватки 
никогда небыли чем-то необычным. Но в этом конкретном случае время было потрачено не 
на «соревнования юристов», а на борьбу крупного бизнеса с центральной властью. Речь 
идет о противостоянии неофициального куратора полугосударственной «Укрнафты» Игоря 
Коломойского с правительством времен Арсения Яценюка. Так, в тот период Кабмин давил 
на ПАО с целью добиться от нее погашения многомиллиардной налоговой задолженности. 
И в рамках этой компании в колеса Коломойского аппарат Яценюка периодически 
подбрасывал палки, одной из которых стало решение о замораживании пролонгаций 
спецразрешений на пользование недрами. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

 
Нафтогаз буде розвивати видобуток  

в Єгипті 
20.08.2020 

Першочергові завдання Нафтогазу щодо активів у Єгипті: 
прискорити ключові інфраструктурні проекти та оптимізувати загальні 
витрати. Про це повідомляє портал oilreview.kiev.ua 

Для ефективного розвитку активів Групи Нафтогаз у Єгипті потрібно прискорити 
зростання видобутку вуглеводнів на концесійній ділянці Alam El Shawish East Western 
Desert, а також пришвидшити реалізацію основних інфраструктурних проектів. Про це 
йшлося під час щорічних зборів акціонерів Petrosannan Company — спільної компанії-
оператора НАК «Нафтогаз України» і Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), у м. 
Каїр, Арабська Республіка Єгипет (АРЄ). Захід проходив за участі голови правління EGPC 
Абед Ізз Ель Рігаля та першого заступника голови правління Нафтогазу Сергія Переломи. 
Передусім планується запровадити систему підтримки пластових тисків шляхом 
заводнення нафтових покладів, а також замінити орендоване обладнання на власне. 
Важливий акцент робитиметься на покращенні основних економічних показників. Для 
цього заплановано переглянути умови контрактів з підрядними організаціями та провести 
роботу зі зниження операційних, адміністративних та інших витрат. Нагадаємо, Нафтогаз 
планує інвестувати до $30 млрд у видобуток газу у наступні 10 років.  «Нашою метою є 
досягнення повної енергетичної незалежності. Ми оцінюємо, що обсяги інвестицій у 
видобуток газу можуть скласти 20-30 мільярдів доларів», — повідомив головний 
виконавчий директор Нафтогазу Отто Ватерландер під час брифінгу 18 червня 2020 р. 
Зазначимо, що попередню програму підвищення обсягів видобутку газу (до 2020 року) 
Нафтогаз не виконав. За підсумками січня-листопада 2019 року обсяги видобутку газу в 
Україні скоротилися на 1,1%. Разом з цим, обсяги імпорту газу до України від початку року 
навпаки — зросли на 44%. Найбільше видобуток газу скоротила компанія 
Укргазвидобування — на 3,2%. 

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

 
АО «Укргаздобыча» объявило тендер на закупку более  

двух тысяч тонн бурильной трубы 
28.08.2020 

АО «Укргаздобыча» объявило тендер на закупку 2 148 тонн бурильной 
трубы с приварными замками общей стоимостью 497,9 миллиона гривен. Об 
этом сообщается в системе публичных закупок Prozorro. 

Обратиться за разъяснениями по тендеру можно до 17 сентября 2020 года, 
запланированная дата аукциона - 2 ноября 2020 года. Конечный срок подачи тендерных 
предложений: 27 сентября 2020 года. Период поставки трубной продукции: до 27 июля 
2021 года. Согласно тендерной документации, предметом закупки являются трубы 
бурильные с приварными замками длиной 9,2-9,75 м, соответствующие требованиям АPІ 
5DP PSL-3, и разделены на отдельные лоты в соответствии со следующими количественных 
и качественных характеристик. Также по требованиям закупки, год изготовления трубной 
продукции должен быть не ранее 2020 (не более 12 месяцев с даты поставки товара). 
Напомним, ранее основным поставщиком бурильной трубы для «Укргаздобычи» была 
китайская компания DP-Master Manufacturing, которая в течение 2017-2019 гг поставила 
специальной трубной продукции более чем на 1 миллиард гривен. АО «Укргаздобыча» 
(УГД) является крупнейшей газодобывающей компанией в Центральной и Восточной 
Европе. В Украине это крупный игрок, добывающий 73% природного газа и 
специализирующийся на производстве газового конденсата. АО «Укргаздобыча» - 100% 
дочернее предприятие Нафтогаза. В 2019 году компания обеспечила добычу 13,62 млрд м3 
товарного газа, который был отпущен населению и ТКЭ. 

Читать полностью >>> 
По материалам metallurgprom.org 
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Госгеонедра "пустит с молотка" самое перспективное  
за 10 лет нефтегазовое месторождение 

28.08.2020 

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) 
выставила на онлайн-аукцион Будищанско-Чутовскую площадь. Как 
сообщает Госгеонедр, это самый перспективный лот за последние 10 лет. 

По словам руководителя Украинского государственного геолого-разведочного 
института Андрея Локтева, в пределах участка обнаружена ??промышленная 
нефтегазоносность. "По объемам запасов, которые уже есть на балансе среди 
незалицензированных объектов, это самое интересное за последние 10 лет предложение 
для инвестирования с геологической и экономической точки зрения. Привлекательности 
ей придает непосредственная близость магистральных газопроводов, по которым 
продукция может подаваться к потребителю. То есть, этот участок интересен как в 
геологическом, так и в инфраструктурном, и экономическом отношениях", — рассказал 
Локтев. В ведомстве отмечают, что на территории участка обнаружены нефтегазоносные 
месторождения и перспективные структуры. Площадь хорошо исследована, в частности 
полевыми методами — проведено гравиметрические исследования, электрометрия, 
сейсмика. Кроме этого, пробурено значительное количество структурно-поисковых, а 
также 15 глубоких скважин. Благодаря этому изучено геологическое строение площади, 
собраны керны, проведены геофизические исследования и, в результате, открыты 
нефтегазовые месторождения. Эксперты прогнозируют, что начальная стоимость лота, 
учитывая запасы, геологическую изученность и развитую транспортную инфраструктуру, 
может достичь 500 млн грн. "Благодаря изученности Будищанско-Чутовский участок 
является интересным предложением для инвестирования среди углеводородных объектов 
за последние годы. Это дает надежду, что оно вызовет настоящую заинтересованность со 
стороны рынка и спровоцирует конкурентную борьбу во время аукциона", — подытожил 
глава Госгеонедр Роман Опимах. Лот выставлен на аукцион три месяца назад. В течение 
этого времени все заинтересованные субъекты рынка имели возможность ознакомиться с 
геологической информацией и заказать дополнительные исследования. По прогнозам 
экспертов, конкурировать за приобретение специального разрешения, которое 
предоставляется на 20 лет для геологического изучения, опытно-промышленной 
разработки с дальнейшей добычей нефти и газа, будут не менее пяти отечественных 
компаний и, вероятно, иностранные. Напомним, 9 декабря Шестой апелляционный 
административный суд отменил решение, вынесенное Окружным админсудом Киева, и 
удовлетворил жалобы органов исполнительной власти в деле по обжалованию условий 
конкурса на заключение соглашения о разделе продукции углеводородов, которые будут 
добываться на Зиньковской нефтегазовой площади. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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Гендиректор "Укртрансгазу" Олексієнко  
пішов із компанії 

06.08.2020 

Генеральний директор АТ "Укртрансгаз" (УТГ) Сергій Олексієнко 
залишив посаду. Про це повідомила прес-служба компанії, передає служба 
новин інформаційного агентства interfax.com.ua 

За її даними, з четверга повноваження гендиректора УТГ тимчасово виконує перший 
заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. "Ми щиро вдячні 
Сергію за значний внесок, що він зробив за роки роботи в "Укртрансгазі" та "Нафтогазі". За 
цей час  компанія пройшла через масштабну трансформацію, зміцнила свою репутацію та 
стала повноправним гравцем на газовому ринку Європи", - зазначив голова правління НАК 
Андрій Коболєв, якого цитує прес-служба. Олексієнко кілька років працював головним 
радником глави "Нафтогазу", в 2007-му увійшов до складу правління "УТГ", у березні 2019-
го очолив компанію. "Укртрансгаз", 100% якого належать НАК "Нафтогаз України", 
експлуатує 12 підземних сховищ газу країни. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Що буде з цінами на газ після відкриття  

ринку для населення 
13.08.2020 

В останній місяць літа в Україні змінилися правила на ринку поставок 
газу для населення, "Нафтогаз" запропонував українцям кілька тарифів і 
підвищив ціни. Про це пише "Сегодня". 

Так, повідомляється, що експерти сумніваються, що тарифи на газ українських 
постачальників після скасування поставок за спеціальними зобов'язаннями (ПСО) дійсно 
стануть ринковими. "У нас немає чіткої ринкової кореляції цін на газ для населення з 
світовими цінами. Припустимо, сьогодні ціна на газ на європейських хабах становить 
близько 50 євро за 1000 кубометрів. Якщо додати транспортні витрати, ПДВ, розподіл і 
тощо, отримаємо, що населення повинно платити не більше 2000 грн за кубометр газу, а 
тариф вище 3000 грн. Тобто зараз ціна на газ для населення щонайменше в півтора раза 
вища за ринковий рівень. Так відбувається тому, що у нас досі дуже багато штучних 
чинників ціноутворення на ринку. Як їх називають економісти, екстерналії, тобто, чинники, 
які не можуть бути мінімізовані за допомогою ринкових механізмів. Наприклад, у нас не 
працює Антимонопольний комітет, нема реальної ринкової інфраструктури тощо", – каже 
економічний експерт Олексій Кущ. Ще менше реагують на зниження цін на газ т. зв. похідні 
тарифи – на гарячу воду, на опалення багатоквартирних будинків. "Коли ціни становили 8 
тис. грн за тисячу кубів і потрібно було провести тарифну шокову терапію, її зробили 
централізовано по всій країні. Підвищили тариф на газ, похідні тарифи – на гарячу воду, на 
опалення. Все зробили дуже швидко і централізовано. А коли ситуація кардинально 
змінилася, ціна газу на європейських хабах впала у чотири рази і можна було показати таке 
ж швидке зниження цін на газ і похідних тарифів, то все чомусь спустили на рівень органів 
місцевого самоврядування, і люди практично не побачили в платіжках істотного зниження 
тарифів на тепло і гарячу воду. Хоча в їхній структурі 60-70% – це ціна на газ", – пояснює 
Олексій Кущ. За прогнозами експерта, під час відсутності ПСЗ якщо не найближчої зими, то 
через рік ціна на газ для населення зросте до такого рівня, що це може виявитися шоком 
для людей. "У прогнозних показниках на 2021-2022 роки, які днями затвердив Кабмін, 
передбачається, що ціна на газ на європейських ринках зросте до 230-250 євро, а гривня 
девальвує до 29 з копійками за долар. Якщо перерахувати ціну на газ в гривнях, додати 
податки і транспортування, виходить, що ціна на газ для населення у разі такого зростання 
може становити 12 тис. грн. А гігакалорія тепла подорожчає приблизно до 3 тис. грн. 
Відповідно, опалення, скажімо, 2-кімнатної квартири коштуватиме мінімум 5 тис. грн", – 
прогнозує Олексій Кущ. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 

Читайте також: З 1 серпня держава більше не 
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АО "Укргаздобыча" не смогла отсудить у Кабмина 57 миллиардов  
компенсации за поставки газа населению 

28.08.2020 

Хозяйственный суд Киева своим решением от 11 июня отказался 
удовлетворить иск государственного АО "Укргаздобыча" к Кабинету 
министров о взыскании 56,8 млрд грн. 

Свои исковые требования госпредприятие мотивировало тем, что правительство 
нанесло убытки "Укргаздобыче" на указанную сумму, возложив на компанию 
спецобязательства по поставкам газа для населения по фиксированной цене, передает 
БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance. Таким образом, по мнению истца, Кабмин лишил 
госкомпанию возможности продавать энергоресурс по рыночным ценам и при этом не 
определил источники финансирования и порядок определения компенсации. В ходе 
судебного процесса "Укргаздобыча" отмечала, что размер предъявленных к взысканию 
убытков был определен "путем осуществления собственного расчета путем уменьшения 
экономически обоснованных затрат с учетом допустимого уровня прибыли, которую 
общество могло бы получить при реализации газа по рыночным ценам на доходы, 
полученные от реализации природного газа в рамках возложенных на истца специальных 
обязанностей". Однако суд отказался принять расчеты компании, признав их 
ненадлежащими. 27 июля Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное 
производство по апелляционной жалобе "Укргаздобычи" на указанное решение суда 
первой инстанции. Кроме того, 11 августа Верховный Суд удовлетворил кассационную 
жалобу "Укргаздобыча" и направил для продолжения рассмотрения в Окружной админсуд 
Киева другое дело, в рамках которого госпредприятие пытается взыскать с Кабмина 45,36 
млрд грн убытков в виде упущенной выгоды, а также просит признать противоправным и 
недействительным постановление №187 от 22 марта 2017 года "об утверждении 
Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа 
для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка 
природного газа". В этом иске "Укргаздобыча" отмечает, что постановление правительства 
противоречит статье 11 закона "О рынке природного газа", поскольку не определяет 
источников финансирования и порядок осуществления компенсации субъектам рынка 
природного газа, на которых возлагаются специальные обязанности (продажа природного 
газа собственной добычи по цене, определенной на уровне 4 849 грн без НДС за 1000 
кубометров). Как сообщалось, срок действия ПСО завершился 1 августа, после чего 
потребители получили возможность выбирать поставщика природного газа. Перед этим 
Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" 
поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком 
на три года. Министерство энергетики определило компанию победителем конкурса, 
ценовое предложение которого составило 2 711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с 
наценкой 0%. Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять 
газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки 
берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, 
предшествующего месяцу поставки. 

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

 
 

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА  
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ 
 

 
 

Суд відкрив справу про банкрутство ТОВ "Азовська  
нафтова компанія" 

13.08.2020 

Госпсуд Донецької області відкрив провадження в справі 
№905/960/20 про банкрутство ТОВ «Азовська нафтова компанія» та 
визнав вимоги Альфа-Банку як ініціюючого кредитора на 790,8 млн грн. 

Згідно з судовими матеріалами, первинним кредитором був Укрсоцбанк. У 2016 році 
Укрсоцбанк заявляв про перехід під контроль невідомих ТОВ "Азовська нафтова компанія" 
(АНК, Маріуполь), нерухоме майно і обладнання якого, згідно з відкритим виконавчим 
провадженням, описано, заарештовано і було заставним майном банку. Як тоді зазначалося, 
за інформацією банку, АНК захопили 30 невідомих осіб у масках, озброєних автоматичною 
нарізною зброєю з підствольними гранатометами: вони прибули на територію АНК на двох 
мікроавтобусах, двох легкових автомобілях та позашляховику "Хаммер" з 
крупнокаліберним кулеметом. У держреєстрі засновником ТОВ «Азовська нафтова 
компанія» вказана кіпрська компанія “Вейлпауер Лімітед”, а кінцевим бенефіціаром - 
Абрахам Томпсон (США). Відзначимо, в липні 2016 року Укрсоцбанк (ТМ UniCredit Bank) 
заявив про перехід під контроль невідомих ТОВ "Азовська нафтова компанія" 
(АНК,Маріуполь), нерухоме майно і обладнання якого, згідно з відкритим виконавчим 
провадженням, описано, заарештовано і є заставним майном банку. "Азовська нафтова 
компанія повністю перейшла під контроль невідомих, поліція охорони втратила над ним 
контроль", - сказав представник прес-служби. За його словами, 8 липня на територію АНК 
заїхав позашляховик "Хаммер" з невідомими людьми в масках, вибив ворота, всіх 
представників Національної поліції, які здійснюють охорону заводу, поклали на землю. 
Відповідно до листа, направленого до Укрсоцбанку Маріупольським міжрайонним відділом 
управління поліції охорони в Донецькій області, об 11:30 8 липня до чергової частини 
управління поліції охорони надійшло повідомлення, що АНК захопили 30 невідомих осіб у 
масках, озброєних автоматичною нарізною зброєю з підствольними гранатометами. Вони 
прибули на територію АНК на двох мікроавтобусах, двох легкових автомобілях та 
позашляховик "Хаммер" з крупнокаліберним кулеметом. "Загони Маріупольського МО УПО 
в Донецькій області чинили фізичний опір нападникам, однак під загрозою зброї після 
фізичного зіткненні були витіснені за межі об'єкта. Враховуючи, що Маріупольський МО 
УПО є поліцією охорони..., гарантує публічну безпеку і громадський порядок на об'єкті, то, 
враховуючи п'ятикратну чисельність і вогневу перевагу невідомих озброєних осіб, перехід 
до активних наступальних дій був необґрунтованим", - йдеться в повідомленні. Згідно з 
ним, у зв'язку з цим, Кальміуський відділ поліції ГУНП у Донецькій області порушив 
кримінальне провадження за ст. 341 Кримінального кодексу України. Азовська нафтова 
компанія – інвестиційний проект 1999 року вартістю понад $63 млн. Її загальна його площа 
становила 18 га. Згодом компанія здійснила модернізацію, продуктивність первинної 
переробки сирої нафти становила 411 тис. тонн на рік. Підприємство розташоване в 
безпосередній близькості до місця проведення АТО. У зв'язку з цим у нього виникли 
труднощі з постачанням сировини, випуском і реалізацією продукції, що, в свою чергу, 
призвело до зупинки в роботі. Нагадаємо, в 2012 році Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» та ТОВ «Азовська нафтова компанія» підписали Меморандум про 
співпрацю в сфері виробництва та реалізації альтернативного моторного палива. 
Меморандум був першим кроком інтеграції Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
Україна» з ТОВ «Азовська нафтова компанія» (ТОВ АНК) - провідним українським 
виробником альтернативних палив. Вся продукція ТОВ АНК відповідає або перевершує 
стандарти Євро-4 на бензин і дизельне паливо (українські - ДСТУ 4839 і 4840). Метою 
співробітництва «Нафтогазу України» та АНК визначені розвиток виробництва в Україні 
альтернативних моторних палив, нарощування частки альтернативних палив на ринку 
нафтопродуктів, скорочення техногенного тиску на навколишнє середовище, зміцнення 
енергетичної незалежності України. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua, interfax.com.ua 
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Бензин Шебелинского НПЗ начал приносить 
дополнительные миллионы 

21.08.2020 

На биржевых торгах по годовым контрактам бензин завода Shebel 
(ранее – Шебелинский НПЗ) принес дополнительные $3,6 млн, сообщает 
пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook. 

"Результаты торгов доказали, что рынок поверил в качество топлива украинского 
производителя. Выросло количество контрагентов, которые покупают наше топливо для 
реализации через собственные сети АЗС", - отмечается в сообщении. По данным Нафтогаза, 
за год Shebel реализовал 169 560 тонн светлых нефтепродуктов: Shebel92 – 97 840 т; 
Shebel95 – 46 320 т; ДП Shebel – 26 400 т. Завод Shebel (Укргазвыдобування, входит в группу 
Нафтогаз) в 2018 году перешел на стандарты Евро-5. Первый контракт на поставки 
бензина Shebel подписала сеть АЗС KLO в 2018 году. Нафтогаз планирует вывести марку в 
средний ценовой сегмент в этом году. 

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

 
На території Одеського НПЗ горіла підстанція,  

постраждалих немає 
28.08.2020 

Рятувальники ліквідували займання на трансформаторній підстанції 
на території недіючого заводу в Одесі в ніч на п'ятницю, повідомляється на 
сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

"Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. Назви заводу в 
повідомленні не зазначено, але повідомляється, що він розташований на вул. Шкодова гора, 
1. За цією адресою розташований Одеський нафтопереробний завод. За даними ДСНС, 
інформація про займання надійшла рятувальникам о 00:12 ночі. "Після прибуття на місце 
виклику рятувальники встановили займання сухої трави та сміття окремими осередками 
та приміщення трансформаторної підстанції. О 00:48 займання сухої трави ліквідовано на 
площі 500 кв. м. О 2:04 після прибуття до місця виклику бригади РЕМ та знеструмлення 
підстанції горіння в приміщенні не виявлено, проведено роботи з випуску диму та 
охолодження приміщення", - йдеться в повідомленні. Раніше місцеве видання "Думская" 
повідомило про вибух на території Одеського НПЗ і знеструмлення прилеглого району. 
"Жителі одеського мікрорайону Шкодова гора повідомляють про сильний вибух на 
території нафтопереробного заводу. За їхніми словами, рівно опівночі в житлових будинках 
біля підприємства зникла електроенергія, а через п'ять хвилин люди почули вибух і 
побачили яскравий спалах у районі електропідстанції, яка розташована на території 
заводу", - йдеться в повідомленні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Производством водорода в Украине будет заниматься фирма  
с капиталом в 1 тыс. гривен 

21.08.2020 

ООО «Н2» заключило меморандум с отечественными компаниями 
«Укргидроэнерго» и «Энергоатомом» для реализации украинского 
строительного завода по производству водорода.  

Указывается, что стороны договорились общими усилиями построить завод на 
суммарную сумму инвестиций в 1 млрд долларов. Сообщается, что вместе с заводом в 
Украине также будет создан отдельный дата-центр для соответствующих вычислений. На 
его создание потратят порядка 700 млн долларов. В анонсе компаний говорится о том, что 
меморандум о сотрудничестве подписали директор ООО «Н2» Андрей Жовнер и в. о. 
генерального директора «Укргидроэнерго» Богдан Сухецкий. Интересно, что сам Андрей 
Жовнер является директором сразу четырех компаний, капитал которых не превышает 1 
тысячу гривен на предприятие. По предположениям сторон, данный проект позволит не 
только создать новые рабочие места для украинцев, но и привлечь дополнительный объем 
инвестиций размером в 300 млн евро. Напомним, что Украина и Германия организовали 
совместные исследования в рамках которых отечественные и международные 
специалисты оценят перспективы украинской газотранспортной системы в контексте 
поставок водорода в ЕС. Недавно в стране успешно прошли первые испытания водорода. 
Они были организованы при содействии Региональной газовой компании (РГК) в рамках 
проекта EU Hydrogen Strategy. 

Читать полностью >>> 
По материалам fbc.net.ua 
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Кабмин повторно ввел пошлины на дизтопливо  
и сжиженный газ из России 

18.08.2020 

Кабмин на закрытом заседании вновь ввел спецпошлины на 
сжиженный газ, дизтопливо и уголь из России. Постановление №719 от 17 
августа обнародовано на официальном правительственном портале. 

В частности, в отношении тяжелых дистиллятов (газойлей) по кодам согласно 
УКТВЭД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, импортируемых из России трубопроводным 
транспортом, введена пошлина в размере 4%. В эту категорию попадает российское 
дизтопливо. В отношении газов сжиженных по кодам согласно УКТВЭД 2711 12: 11 00, 2711 
12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 и 
углеводородов по коду согласно УКТВЭД 2901 10 00 10, введена спецпошлина в размере 3%. 
Для всех типов угля по товарной позиции 2701 согласно УКТВЭД (кроме антрацитового 
угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного 
угля, коксующегося и другого угля по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 
2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической 
промышленности, а также битуминозных, коксующихся и другиз углей с выходом летучих 
веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно по кодам 
согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в 
производстве электрической и тепловой энергии), введена спецпошлина в размере 65%. В 
то же время признаны утратившими силу постановления Кабинета министров, которыми 
вводились спецпошлины на российские дизтопливо, автогаз и энергетический уголь. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 
 

 
 
 
 
 
 

Концерн "Галнафтогаз" подал в АМКУ заявление о получении  
разрешения на покупку "Нафта-Тансшипмент" 

20.08.2020 

АО "Концерн "Галнафтогаз" подал в АМКУ заявление о получении 
разрешения на покупку ООО "Нафта-Тансшипмент", собственника 
недвижимости Херсонского нефтеперевалочного комплекса (ХНП).  

"Заявленная концентрация происходит на рынках перевалки и хранения 
нефтепродуктов. При определенных условиях, в результате концентрации возможно 
усиление власти группы "ОККО" на рынках хранения, оптовой, розничной торговли 
бензинами и дизельным топливом. В то же время транзакция может создавать барьеры для 
входа на указанные рынки других субъектов хозяйствования", – отмечается в сообщении 
АМКУ на сайте в среду. АМКУ открыл рассмотрение дела о концентрации 14 августа, 
собирает отзывы и предложения заинтересованных сторон до 19 сентября 2020 года. Ранее 
в "Галнафтогазе" отмечали, что концерну интересен ХНП, однако в прошедшем 18 ноября 
2019 года аукционе по его продаже компания не участвовала. В то же время, согласно 
данным открытых реестров, в июне 2019 года конечным бенефициаром ООО "Варуна-Вест" 
был указан основатель "Галнафтогаза" президент сети ОККО Виталий Антонов, потом 
собственность на компанию была переоформлена на нескольких физлиц. Как сообщалось, 
государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в ноябре 2019 
года продало на площадке онлайн-аукционов OpenMarket Херсонский нефтеперевалочный 
комплекс за 200 млн грн. Комплекс был выставлен в рамках исполнительного 
производства (№ 48395317), открытого 7 августа 2015 года во исполнение решения 
Хозяйственного суда Киева от 23 мая 2015 года (по делу №910/12234/14). Согласно 
информации в реестре судебных решений, между Национальным банком Украины (в лице 
управления Национального банках в Харьковской области) и ПАО "Реал Банк" был 
подписан договор о предоставлении стабилизационного кредита для поддержания 
ликвидности путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 800 млн грн на 
срок с 8 ноября 2013 года до 1 ноября 2015 года. С целью обеспечения выполнения 
обязательств по кредитному договору имущественный поручитель Реал Банка – ООО 
"Всеукраинский промышленный союз" - передал управлению Нацбанка имущественный 
комплекс Херсонской нефтеперевалки. Подконтрольная структурам беглого бизнесмена 
Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского 
суда Одессы была передана в управление ГП "Предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами" (ПОНП). В конце июля 2019 года Киевский райсуд Одессы передал 
недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление Агентству по розыску и 
менеджменту активов (АРМА). Концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших 
автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство – под 
брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди 
миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Банк Аваль с ЕБРР предоставят кредит в размере  
до 440 млн грн группе "Надежда" 

11.08.2020 

Райффайзен Банк Аваль в сотрудничестве с ЕБРР намерен 
предоставить кредит для пополнения оборотного капитала в размере до 
440 млн грн (эквивалент €15 млн) группе "Надежда" (Полтавская обл.). 

"Заем позволит группе "Надежда": 1) консолидировать и оптимизировать свой 
долговой портфель, сократить количество открытых краткосрочных кредитных линий в 
других коммерческих банках; 2) поддерживать текущий уровень долгового 
финансирования оборотного капитала", - указано в информации банка. Согласно ей, 
соответствующий проект был одобрен 4 августа, ЕБРР берет на себя 60% риск по этому 
кредиту на сумму 264 млн грн (эквивалент EUR9 млн). Группа "Надежда" - независимый 
украинский оптовый и розничный дистрибьютор сжиженного углеводородного газа (СУГ, 
LPG) и нефтепродуктов, представленный 19 компаниями, которые осуществляют свою 
деятельность в основном в центральной части Украины и объединены в рамках Nadezhda 
Limited – холдинговой компании, зарегистрированная в Великобритании, уточняется в 
сообщении. Согласно информации на сайте "Надежды", в ее сети 52 АЗС, 19 АГЗП и 60 мини-
маркетов под брендами "Нефтегаз", BVS, "Пропан бутан" и "Надежда" в Полтавской, 
Сумской, Харьковской, Донецкой, Черкасской, Тернопольской и Закарпатской областях. 
Группе также принадлежат 4 СТО по установке ГБО, 34 бензовоза и 29 газовозов, 7 
газонаполнительных станций и 45 газонаполнительных пунктов, а также 6 нефтебаз. 
Общее число сотрудников – около 1,5 тыс. Группа "Надежда" привлекла первый кредит 
ЕБРР на $10 млн еще в 2011 году. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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У черзі за корисними копалинами: що змінилося  
в отриманні ліцензій 

03.08.2020 

В Україні впав попит на нові нафтогазові ділянки. Натомість значно 
зріс на поклади корисних копалин, які можна використати в будівництві та 
оздоблюванні. Про це пише Інна Коваль на mind.ua 

 

Вперше відбулися відкриті аукціони на бурштинові ділянки, ціна на які зросла зі 
стартових 600 000 грн до 41 млн грн. Державна служба геології та надр (Держгеонадра) 
оприлюднила підсумки продажу спецдозволів на корисні копалини у І півріччі 2020 року.  
Перші 25 спецдозволів принесли до державного бюджету 135 млн грн, приріст цін на лоти 
становив від 2% до 2700%. У серпні-вересні планується продати ще 20 ліцензій зі 
стартовою ціною 270 млн грн. Наразі в Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів 
знаходиться на погодженні понад 150 ліцензійних заявок, серед яких 75% – на проведення 
аукціонів. Інші – на надання спецдозволів поза конкурсом, продовження, розширення та 
переведення ділянок в інші статуси. Серед заявлених ліцензій є вельми цікаві лоти. Завдяки 
ним до кінця 2020 року Держгеонадра збирається залучити до бюджету 1 млрд грн. Як 
заявляють у відомстві, воно  продовжує роботу над спрощенням та вдосконаленням 
регуляторної бази, яка має полегшити пошук потенційних інвесторів та надати їм більше 
можливостей. Mind дослідив, які зміни відбулися у видобувних вподобаннях інвесторів та 
за рахунок чого держава планує збільшувати їхнє коло. 

 

Що видобувають в період загальносвітової економічної кризи? Найбільшим 
попитом в Україні наразі користуються корисні копалини, що не вимагають великих 
капітальних вкладень, і розробку яких можна розпочати найближчим часом. Інвестори 
купують поклади піску, вапняку, глини, пегматиту, каоліну, андезиту. Їх можна швидко 
використати у будівництві, ремонті, недорогому оздоблюванні. Дорожчі копалини 
залишаються без належної уваги. Так, один з лотів на граніт довелося виставляти на 
аукціон двічі. Ціна зросла, але несуттєво – з 404 000 грн до 620 000 грн. А от європейські 
компанії готові купувати українські поклади каоліну та пегматиту для виробництва 
різноманітної кераміки. ТОВ «Церсаніт Мінералз», дочірнє підприємство польського 
концерну Cersanit, придбало аж дві ліцензії на поклади каоліну в Житомирській області. 
Свого часу компанія зайняла принципову позицію: придбати ділянки виключно на 
відкритому аукціоні. Тож, зараз готова додатково вкласти 50 млн євро для розширення 
промислового виробництва в Україні. Цікава ситуація з рідкісними рудними копалинами. 
Попри гучні заяви про технологічний розвиток, цифрове майбутнє, автоматизацію та 
роботизацію, займатися розвідкою та вивченням покладів ніобію, танталу та цирконію в 
Україні охочих не знайшлося. Ділянки на мідь, нікель і кобальт – основу електронних плат 
та промислових акумуляторів – купили з 50% знижкою з другого разу.  

 

Як цивілізується видобуток бурштину? За останні пів року було продано три 
бурштинові ділянки на загальну суму 58 млн грн. Одна з них, за старою нормативною 
базою, – за 17 млн грн. А дві – за новою, яка прописана в оновленому Кодексі про надра та в 
законі «Про оцінку впливу на довколишнє середовище», що почав діяти у 2019 році. Дві 
ділянки номінувала на аукціон одна компанія, а виграли їх зовсім інші фірми, що дали 
найвищу ціну. Стартова ціна лотів зросла з 600 000 грн до 41 млн грн за 20 га, це в 17 разів, 
або на 2700%, більше. Нові правила передбачають, що номінувати ділянки на відкритий 
аукціон може будь-яка компанія, але купити їх теж може будь-хто, аби заплатив більше. На 
погодженні в Міндовкілля перебуває ще 40 бурштиноносних ділянок. Робота з підготовки 
бурштинових ділянок почалася у лютому 2020 року. Держгеонадра звернулася до 
очільників обласних адміністрацій Житомирщини, Рівненщини та Волині з пропозицією 
визначити площі для потенційного винесення на аукціони. Регіональні керівники 
сподіваються, що продажі ліцензій допоможуть створити офіційні робочі місця для 
місцевих мешканців  та зупинять екологічну катастрофу на цих територіях. Дерджгеонадра 
зібрала пропозиції та ініціювала їх винесення на аукціони за вимогами нових правил. Але є 
й певні проблеми. «Залишається низка питань щодо початку робіт по видобутку бурштину. 
Це територія лісових господарств, тож необхідно погодити методику компенсації збитків за 
вирубку лісів, використання водних ресурсів. Зараз йдуть консультації з Міндовкілля та 
Держлісгоспом», – каже голова Служби Роман Опімах. Ці проблеми необхідно вирішити, бо 
вони стосуватимуться й інших корисних копалин. Наразі готуються ділянки на золото, 
титан, літій, графіт. Їх планують виставити восени, але поки не називають 
місцезнаходження. 

 

Чому нікому не потрібні нові вуглеводневі поклади? Продати спецдозволи на 
вивчення нових нафтогазових ділянок все складніше, попит на них невеликий. Деякі 
аукціони взагалі не відбуваються і доходять до третьої стадії продажу – зі статусом 
«пониження ціни», або як їх називають – «голландські» аукціони. За історію реалізації до 
цієї стадії дійшло лише три ділянки, а відбувся лише один аукціон. Наступний 
«голландський» аукціон заплановано на 8 серпня. Проте, чи будуть потенційні покупці 
задоволені його цінами, все ще під питанням. «Як визначається базова ціна при винесенні 
лоту: основна складова – це вартість ресурсу, що продається. Та ціна на нафту і газ впала 
втричі, і це позначається на оцінці лоту, бо є часовий лаг, який береться за основу – три 
місяці. На жаль, ділянки, що ми виставляємо, проблемні. Тож, навіть за таких умов 
порівнювати їхню вартість з їхньою якістю важко, вона неспівставна. Коли обидва 
показники зійдуться, тоді будуть покупці», – розмірковує Роман Опімах. Втім, у 
Держгеонадрах вважають нафтогазовий напрямок перспективним. По-перше, в Україні ще 
залишилися так звані «золоті карти» на кшталт  Будищансько-Чутівської площі в 
Полтавській області. Геологи називають її найбільш вивченою ділянкою за останні 10 
років: там є серйозний потенціал ресурсної бази, запаси, свердловини, достатня геологічна 
інформація. Аукціон відбудеться 31 серпня, і на ньому очікується серйозна конкурентна 
боротьба. По-друге, залишаються проєкти на умовах угоди про розподіл продукції (УРП), їх 
також виставляють на аукціони. .  

 

Як рента допоможе збільшенню інвестицій у вуглеводні? У 2019 році нафтогазо-
видобувні компанії сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 40 млрд грн ренти. Цього року 
сума буде значно меншою, бо, як зазначалося вище, ціна на вуглеводні впала втричі. 5% 
ренти надходить місцевим громадам. Вони найкраще знають, як використовувати ці кошти, 
але і їм доведеться заощаджувати. Сьогодні видобувники ведуть перемовини з урядом і 
галузевими міністерствами щодо підтримки української нафтогазової галузі. Чинні ставки 
у 29–31% для свердловин до 5 км, і 14–16% – на понад 5 км, не дозволяють компаніям  
вкладати ресурси у нові поклади. Міжнародний досвід свідчить, що для підтримки нових 
інвестицій необхідно впроваджувати менші ставки ренти. Йдеться як про нові свердловини 
на нафту і газ, так і про відновлення фонду, який був законсервований чи ліквідований. 
Таких свердловин в країні нараховується понад 3 000, частину з яких можна відновити. 
«Зараз там нульова рента, і нуль газу чи нафти. Давайте стимулювати, щоб такі 
свердловини розроблялися. Держава наглядає за цими об’єктами, є відповідний перелік і 
реєстр. Те саме стосується і нетрадиційного газу, розробка якого наразі не ведеться, а 
поклади великі, і їх потрібно стимулювати», – пояснює Роман Опімах. Позитивне рішення 
стане поштовхом для відновлення роботи бурильного флоту, велика частина якого 
сьогодні простоює, бо немає попиту, і ціни на послуги впали. … 
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У Києві піщані нелегали Кучера та Комарницького підпалили  
авто та підклали туди вибухівку 

19.08.2020 

Екс-депутат Київради Денис Комарницький та президент компанії 
"Укрбуд" Сергій Кучер, які "кришують" видобувачів піску на Видубичах у 
Києві, перешкоджають демонтуванню нелегального паркану. 

Як повідомляє видання "СтопКор" у Facebook у середу, 19 серпня, для того щоб не 
дати виконати припис про демонтаж, тітушки підпалили під огорожею машину й підклали 
туди вибуховии? пристріи?. На місце приїхала охорона в масках. "У Києві на Видубичах 
правоохоронці готуються до штурму точки незаконного видобутку піску. Так звана охорона 
об’єкта перешкоджає представникам "Киі?вблагоустрою" демонтувати нелегальнии? 
паркан", – сказано в повідомленні. Журналісти зазначили, що в будь-якии? момент на місці 
може трапитися вибух і загинути люди. Нагадаємо, 20 липня активісти влаштували в 
районі Видубичів акцію протесту й намагалися демонтувати паркан, який незаконно 
побудований на ділянці, де під виглядом днопоглиблювальних робіт здійснюють 
видобуток і подальшу реалізацію піску. Однак під час мітингу затримали не піщаних 
браконьєрів, а саме активістів. Зазначимо, раніше сайт Dubinsky.pro повідомив, що Кучер, 
Комарницький та нардеп Микола Тищенко за підтримки заступника директора 
департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Юрія Тація незаконно 
видобувають пісок на ділянці площею 16,7951 га, розташованій на вул. Промисловій у 
Голосіївському районі. Її власником є територіальна громада Києва в особі Київської міської 
ради. У публікації стверджується, що через підконтрольну компанію "Мостобуд" вони 
незаконно передали землю в оренду підряднику, який під виглядом днопоглиблювальних 
робіт здійснює видобуток і подальшу реалізацію піску. Незважаючи на те, що суд зобов'язав 
"Мостобуд" залишити цю землю, вони незаконно продали приміщення ще однієї компанії, 
використовуючи послуги чорного нотаріуса. Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська місцева 
прокуратура № 3 повідомила про підозру генеральному директору одного зі столичних 
підприємств. Його підозрюють у незаконному видобутку піску та розтраті довіреного 
майна в особливо великих розмірах. За даними слідства, посадовець, незважаючи на 
відсутність у підприємства відповідних дозвільних документів, організував роботи з 
гідротехнічного намиву піску з річки Дніпро. Завдяки цьому впродовж 2018 року 
підприємство незаконно видобуло понад 570 тис тонн піску. Збитки, завдані внаслідок 
цього територіальній громаді міста Києва оцінюються у суму майже 16,5 млн грн. Наразі 
вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове 
розслідування здійснюється слідчим відділом Деснянського Управління поліції ГУ 
Нацполіції у м. Києві. 

Читати повністю >>>                                                                                                 © Гліб Іванов 
За матеріалами obozrevatel.com 

 
Компанія, що отримала в концесію Херсонський морпорт, буде  

добувати пісок в Голопристанському районі 
25.08.2020 

Компанія, що отримала в концесію Херсонський морпорт, буде 
добувати пісок в Голопристанському районі Такий висновок можна зробити 
з підписаного розпорядження голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва. 

Зокрема, в розпорядженні сказано: «Надати товариству з обмеженою 
відповідальністю «ПРОЄКТНА КОМПАНІЯ РИСОІЛ-ХЕРСОН» (код ЄДРПОУ 43569693) дозвіл 
на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
державної власності (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення) площею 25,0002 га з кадастровим номером 6522384500:14:001:0003, 
що розташована за межами населених пунктів на території Рибальченської сільської ради 
Голопристанського району Херсонської області, для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд морського транспорту (код КВЦПЗ 12.02), під розміщення карєру з видобутку піску… 
Таких розпоряджень з різними кадастровими номерами декілька, загалом площа карєру 
становить біля 200-т га землі. Нагадаємо, що видобудок піску на Херсонщині – одне із 
скандальних питань, що раніше підлягалося вето депутатами обласної ради. Нагадаємо, 26 
червня, у присутності Президента України Володимира Зеленського Міністерство 
інфраструктури України в особі державного секретаря Володимира Бучка, ДП 
"Адміністрація морських портів України” в особі в.о. голови Олександра Голодницького, 
ТОВ "Проєктна компанія Рисоіл-Херсон" в особі директора Владислава Талаха та ТОВ 
"Рисоіл-Херсон” в особі директора Шота Хаджишвілі підписали договір про передачу в 
концесію Херсонського морського торговельного порту. Відповідно до договору, компанія-
концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон” інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Крім 
цього, понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ksza.ks.ua 
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На Рівненщині ОЗГ постане перед судом за незаконну скупку,  
обробку та експорт бурштину 

13.08.2020 

Організували незаконну діяльність четверо жителів Сарненського 
району, які займались скупкою незаконно видобутого каміння. Про це 
повідомляє прес-служба Національної поліції. 

В подальшому його експортували за межі країни поза митним контролем, 
повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області. Під час документування 
злочинної діяльності групи осіб впродовж травня-червня 2020 року, за процесуального 
керівництва Рівненської обласної прокуратури та із залученням спецпідрозділу КОРД, 
поліцейських роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в 
Рівненській області, оперативників УСР в Рівненській області спільно зі слідчими СУ ГУНП в 
Рівненській області було проведено обшуки. За результатами обшуків правоохоронці 
виявили та вилучили 130 кілограмів «сонячного» каміння різних фракцій, вироби з 
бурштину, станки для обробки каміння та грошові кошти. Вартість вилученого бурштину 
становить майже 600 тисяч гривень. Працівники Рівненської обласної прокуратури, слідчі 
області, за матеріалами оперативників УСР в Рівненській області 11 серпня повідомили про 
підозру організатору та трьом учасникам організованої групи за ч. 3 ст. 28 та ч.2 ст. 240-1 
(незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка 
бурштину) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному 
провадженні завершено, матеріали з обвинувальним актом скеровані на розгляд до 
Сарненського районного суду.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Національної поліції 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mind.ua/publications/20214107-u-cherzi-za-korisnimi-kopalinami-shcho-zminilosya-v-otrimanni-licenzij
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/kiivska-prokuratura-predyavila-pidozru-u-nezakonnomu-vidobutku-pisku-na-dnipri-chergovim-nelegalam.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/kiivska-prokuratura-predyavila-pidozru-u-nezakonnomu-vidobutku-pisku-na-dnipri-chergovim-nelegalam.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/kiivska-prokuratura-predyavila-pidozru-u-nezakonnomu-vidobutku-pisku-na-dnipri-chergovim-nelegalam.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/u-kievi-pischani-nelegali-kuchera-ta-komarnitskogo-pidpalili-avto-ta-pidklali-tudi-vibuhivku.htm
http://ksza.ks.ua/news/society/89961-kompanya-scho-otrimala-v-koncesyu-hersonskiy-morport-bude-dobuvati-psok-v-golopristanskomu-rayon.html
https://www.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-dovkillya/na-rivnenshhini-organizovana-zlochinna-grupa-postane-pered-sudom-za-nezakonnu-skupku-obrobku-ta-eksport-burshtinu/


 

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

 

 
 КЕРАМІЧНО-ВОГЕНТРИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Новые акционеры "ЧОК" уволили с должности председателя  
правления – Владимира Бречко 

12.08.2020 

Новые акционеры ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (ЧОК, 
Часов Яр Донецкой обл.) уволили с должности председателя правления – 
генерального директора предприятия Владимира Бречко. 

Акционеры поручили исполнять его обязанности Владимиру Педенко, ранее 
занимавшему пост ведущего менеджера по планированию, анализу и отчетности 
финансовых показателей ЧАО "Веско", и работавшему директором по экономике ПАО 
"ЧОК". Согласно данным предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
кадровые перестановки провел наблюдательный совет предприятия 10 августа. При этом 
Бречко назначен первым замглавы правления – техническим директором ПАО "ЧОК". На 
заседании набсовета, состоявшемся 10 августа, его председателем избран Владислав 
Лукьянов, его заместителем - Владимир Лукьянов. Как сообщалось, новые акционеры ПАО 
"ЧОК" на годовом общем собрании акционеров 7 августа обновили составы 
наблюдательного совета (НС) и ревизионной комиссии, переизбрав на новый срок 
представителей семейства Лукьяновых, напрямую владевших акциями предприятия, в 
органы управления и контроля. При этом из набсовета был выведен единственный его 
член – ООО "Финфорт", который представляли Валентин, Владислав, Владимир Лукьяновы 
вместе со Львом Курасом и Владимиром Сажиным. В обновленный набсовет введены 
сроком на три года бывшие акционеры – экс-народный депутат Владислав Лукьянов 
(фракция Партии регионов) и его отец Валентин как представители нового акционера - 
компании Wimax Ltd. (Кипр). Также в набсовет избраны директор по юридическим 
вопросам ЧАО "Веско" Дмитрий Гриненко как представитель меткомбината 
"Запорожсталь" и заместитель главного инженера ПАО "ЧОК" Александр Крымов как 
представитель ООО "КУА АПФ "Альтана инвестмент менеджмент". Собрание акционеров 
также прекратило полномочия ревизионной комиссии – его председателя Нели 
Лукьяновой и ее членов Антона Платонова, Нины Самарченко, и Тамары Дудник, сократило 
ее численность до трех человек и переназначило в нее на 5 лет Нели Лукьянову, доизбрав 
Людмилу Ткаченко и Оксану Максимцеву. ЧОК в 2019 году получил чистую прибыль в 
размере 102 тыс. грн, тогда как завершил 2018 год с чистым убытком 5,180 млн грн. Его 
нераспределенная прибыль на конец года составила 273,687 млн грн. Часовоярский 
огнеупорный комбинат специализируется на производстве огнеупорных изделий, в 
частности, алюмосиликатных огнеупоров, молотых огнеупорных материалов. Его 
максимальные производственные мощности по выпуску огнеупорных изделий – 314,246 
тыс. тонн/год, огнеупорных материалов (глины) – 38 тыс. тонн/год, формировочного песка 
– 800 тыс. тонн/год. По данным НДУ на первый квартал 2020 года, в собственности АО 
"Запорожсталь" находится 24,99% акций комбината, компании Wimax Ltd. (Кипр) – 67,866% 
акций Wimax Ltd. выкупила напрямую акции ПАО "ЧОК" у семьи бывшего народного 
депутата Владислава Лукьянова (фракция Партии регионов). … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Barlenco направила акционерам "Запорожогнеупор"  

предложения о выкупе акций по цене 20 грн 
14.08.2020 

Barlenco Ltd. (Кипр) направила миноритарным акционерам ЧАО 
"Запорожогнеупор" безотзывные предложения о принудительном выкупе 
акций (squeeze-out) по цене 20 грн за каждую при их номинальной 
стоимости 13 грн.  

Согласно официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), 
"Запорожогнеупор" 12 августа текущего года получил уведомление от Barlenco Ltd о 
публичном безотзывном требовании о приобретении акций у всех (миноритарных - ИФ) 
акционеров. При этом уточняется, что Barlenco Ltd объединяет группу акционеров, 
суммарно владеющих 95,009040% акций ЧАО "Запорожогнеупор". Также уточняется, что 
акции покупаются по цене 20 грн каждая, при их номинальной стоимости 13 грн, а 
рыночной по состоянию на 2 июля 2020 года - 19,6 грн каждая. Как сообщалось, Barlenco Ltd 
6 июля 2020 года в соответствии с законом "Об акционерных обществах" заявила о 
намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у 
миноритариев ЧАО "Запорожогнеупор". При этом "Запорожогнеупор" 6 июля получил 
уведомление от акционеров о достижении доминирующего контрольного пакета акций 
ЧАО, которое произошло 3 июля 2020г. "Между компанией Metinvest B.V., ПАО 
"Запорожский металлургический комбинат " Запорожсталь" и компанией Barlenco Ltd. 
заключен договор, согласно которому Barlenco Ltd. выступает субъектом реализации прав, 
предусмотренных ст. 65 закона "Об акционерных обществах" для заявления требования (о 
выкупе акций миноритариев – ИФ)", - констатировалось тогда в сообщении. Согласно 
документу, Metinvest B.V. (Нидерланды) до достижения доминирующего контрольного 
пакета акций общества принадлежало 2 млн 650,697 тыс. шт. акций, что составляло 
45,385539% от общего количества акций (уставного капитала) "Запорожогнеупора", 
меткомбинату "Запорожсталь" – 2 млн 874,068 тыс. шт. акций (49,210123% УК) и кипрская 
компания Barlenco Ltd. не владела акциями предприятия. После обретения статуса 
владельца доминирующего пакета акций доли Metinvest B.V. и "Запорожстали" сохранились 
такими же (2 млн 650,697 тыс. шт. акций, или 45,385539%, и 2 млн 874,068 тыс. шт. акций, 
или 49,210123% соответственно). При этом Barlenco Ltd. стала владельцем 24,143 тыс. шт. 
акций, что составляет 0,413379% УК. В настоящее время в совокупности группе 
"Метинвест" прямо и опосредовано принадлежит 95,009040% акций ЧАО 
"Запорожогнеупор". При этом уточнялось, что самая высокая цена акции, по которой 
заявитель требования, его аффилированные лица или третьи лица, действующие 
совместно с ним, покупали акции ЧАО в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
приобретения доминирующего контрольного пакета акций – 20 грн за одну простую 
именную акцию ЧАО "Запорожогнеупор". В группе "Метинвест" тогда агентству 
"Интерфакс-Украина" подтвердили планы о выкупе акций у миноритариев. В 2017 году 
Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, 
приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня 
2017 года и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых 
биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Squeeze-
out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал 
собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у 
миноритарных акционеров. "Метинвест" является вертикально интегрированной 
горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и 
"Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - 
управляющая компания группы "Метинвест". "Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине 
предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. 
Производит шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, 
периклазовые, периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые электронагреватели и 
неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко используется в 
Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Украинские металлурги за семь месяцев сократили  
выплавку стали на 6,8% 

13.08.2020 

Металлургические предприятия Украины в январе-июле 2020 года 
сократили выплавку стали на 6,8% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года – до 11,9 млн т. 

 «Показатели деятельности ГМК Украины за 7 месяцев 2020 года свидетельствуют о 
сохранении сложной ситуации в украинской металлургической отрасли. Это связано с 
кризисом на мировом рынке стали, усугубленном пандемией коронавируса COVID-19», – 
говорится в сообщении объединения предприятий «Укрметаллургпром». В частности, 
металлургические предприятия страны за семь месяцев изготовили: агломерата – 18,52 
млн т (на 0,6% больше, чем в январе-июле 2019 года); кокса валового (6% вл.) – 5,64 млн т 
(-5,8%); чугуна – 11,74 млн т (-1,3%); стали – 11,86 млн т (-6,8%); проката – 10,65 млн т (-
3,1%); трубной продукции – 0,47 млн т (-28,5%). По состоянию на 12 августа 2020 года из 
основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 
доменной печи; 6 из 8 мартеновских печей; 13 из 16 конвертеров; 5 из 15 электропечей; 16 
из 17 машин непрерывного литья заготовки. Основными причинами снижения 
производства, наряду с карантинными ограничениями, в «Укрметаллургпроме» считают 
государственный протекционизм в традиционных для украинской металлургии странах 
экспорта, снижение цен и сокращение спроса на металлопродукцию, наличие избыточных 
мировых сталеплавильных мощностей производительностью около 440 млн т в год. 
Однако следует отметить, что в июле 2020 г. объем производства стали в Украине составил 
1,766 млн т. Это всего на 1% меньше, чем в июле прошлого года. К тому же темпы снижения 
выпуска по сравнению с показателями прошлого года замедляются. Если за шесть месяцев 
снижение составляло 7,6%, то за январь-июль – 6,8%. По мнению аналитиков GMK Center, 
начиная с августа показатели этого года должны начать выигрывать у показателей 
прошлого года. Также они отмечают, что отечественная стальная отрасль проходит кризис 
лучше рынка. Например, та же Индия, производитель №2 в мире, сократила в апреле-июне 
выпуск стали на 44%. Как сообщал GMK Center, в 2019 году предприятия украинского ГМК 
сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом – до 20,85 млн т. Выпуск 
чугуна снизился на 2%, до 20,6 млн т, а проката – на 0,9%, до 18,2 млн т.  

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 
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Метінвест оголошує виробничі результати за другий квартал  
і перше півріччя 2020 року 

04.08.2020 

Metinvest B.V., материнська компанія групи компаній (далі – 
«Метінвест» або «Група»), оголосила операційні результати за другий 
квартал, що завершився 30 червня 2020 року. 

У другому кварталі 2020 року виробництво чавуну зменшилося на 5%, до 1 976 тис. 
тонн проти попереднього кварталу. Зокрема, виробництво МК «Азовсталь» (Азовсталь) 
зменшилося на 167 тис. тонн через те, що доменна піч №4 була в резерві після проведення 
капітального ремонту, на який її зупинили у березні 2020 року. Наприкінці травня 2020 
року доменна піч №4 розпочала роботу через відновлення попиту на ринку. Водночас 
виробництво чавуну на ММК ім. Ілліча (ММКІ) збільшилося на 53 тис. тонн унаслідок 
запуску доменної печі №3 наприкінці першого кварталу 2020 року. Виробництво сталі у 
другому кварталі 2020 року зменшилося на 17% проти попереднього кварталу, до 1 792 
тис. тонн унаслідок зниження виробництва чавуну і проведення капітального ремонту 
конвертера №2 на MMKI, після якого його вивели у резерв через слабкий попит на ринку 
стальної продукції. У 1-му півріччі 2020 року виробництво чавуну на маріупольських 
комбінатах зросло на 1%, до 4 066 тис. тонн проти аналогічного періоду 2019 року через 
збільшення виробництва на Азовсталі на 97 тис. тонн унаслідок запуску 
високопродуктивної доменної печі №3 після капітального ремонту з модернізацією в 
червні 2019 року. Водночас виробництво чавуну на MMKI знизилося на 39 тис. тонн 
внаслідок проведення капітального ремонту доменної печі №3 в 4-му кварталі 2019 року – 
1-му кварталі 2020 року з перенесенням її запуску через зниження попиту на ринку та 
доменної печі №4 в другому кварталі 2020 року. Виробництво сталі у першому півріччі 
2020 року зросло на 1%, до 3 963 тис. тонн проти аналогічного періоду минулого року 
переважно внаслідок збільшення виробництва на ММКІ на 38 тис. тонн через перерозподіл 
чавуну на користь виробництва сталі завдяки запуску нового обладнання. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Metinvest 
 

 
Виктор Нусенкис заключит с Ринатом Ахметовым  

мировую на 840 млн долларов 
13.08.2020 

Акционеры ЧАО “Донецксталь”-металлургический завод” рассмотрят 
вопрос о переуступке ООО “Оптимал Трейд” права требования 
задолженности ПАО “Днепровский металлургический комбинат”. 

Как сообщается в официальной информации ЧАО, соответствующий вопрос внесен в 
повестку внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 2 сентября 
текущего года. “(…) Дать согласие на совершение крупной сделки с ООО “Оптимал Трейд” 
(”новый кредитор”) — договора об уступке права требования, согласно которому общество 
(”первоначальный кредитор”) уступает в пользу нового кредитора право требования к ПАО 
“ДМК” (должнику) на общую сумму 8 млрд 175 млн 857 тыс. 205,54 грн, которое возникло 
на основании договора об уступке права требования №34768ДС/763 от 17 февраля 2020 г. 
и договора об уступке права требования № 20/1023 от 24 июня 2020г”, - констатируется в 
проекте решения собрания акционеров. Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 
2017 года торговца металлами и металлическими рудами “Оптимал Трейд” с выручкой 17,3 
млрд грн в 2019 году в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей 
указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd. 
Кроме того, акционерам предлагается рассмотреть еще один важный вопрос — о мировом 
соглашении (Settlement Deed). При этом на рассмотрение собрания выносятся два проекта 
решения: дать согласие на заключение такого соглашения или одобрить уже заключенное 
соглашение. “(…) дать согласие на совершение обществом с Barlenco Ltd (Кипр, 
аффилирована с крупнейшей украинской горно-металлургической группой “Метинвест”, 
бенефициар Ринат Ахметов — ИФ) и Itineris Holdings Limited (Британские Виргинские 
острова), вместе именуемые “кредиторы”, и Energotrading Limited (Гонконг), ЧАО 
“Шахтоуправление “Покровское”, ЧАО “Макеевкокс”, ПАО “Донецкий металлургический 
завод” и Fintest MCP Limited (Британские Виргинские о-ва), вместе именуемые “стороны-
заемщики”, крупной сделки — мирового соглашения в рамках урегулирования дела 
(консолидированный арбитражный номер 173592), находящегося на рассмотрении 
Лондонского международного арбитражного суда (London Court of International Arbitration), 
согласно которой ЧАО “ДМЗ” обязуется в полном объеме выплатить кредиторам сумму в 
размере $340 млн и оплатить (возместить) ЧАО “Шахтоуправление Покровское” сумму в 

http://chok.ua/
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размере $500 млн в гривне по курсу гривни к доллару США, установленному НБУ на дату 
выплаты, которую ЧАО “ШУ “Покровское” полностью выплачивает кредиторам в 
соответствии с условиями мирового соглашения”, — говорится в одном из двух проектов 
решения. Как сообщалось, акционеры ЧАО “Донецксталь”-метзавод” на собрании 2 марта 
2020 года утвердили одобренное в феврале этого года решение набсовета о переуступке 
ЧАО “Азовсталь” права требования задолженности ЧАО “Днепровский коксохимический 
завод” (ДКХЗ), не превышающей 5 млрд грн. Также сообщалось, что ЧАО “Донецксталь” — 
металлургический завод” в августе 2013 “Донецксталь” (Украина) и Energotrading Limited 
(Гонконг) выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде 
двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. 
Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), ИНГ Банк Украина, 
Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank 
(Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), Райффайзен Банк Аваль, также 
East-West United Bank S.A. (Люксембург). Группа “Метинвест” в августе 2018 года 
официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких 
украинских активов, в состав которых входит ШУ “Покровское” и несколько предприятий, 
занимающихся добычей, обогащением и продажей угля, до того времени входивших в 
промышленно-финансовую группу “Донецксталь”, основным собственником которой 
являлся Виктор Нусенкис. В июле 2019 г. АМКУ начал рассмотрение заявки “Метинвеста” 
Рината Ахметова на получение контроля над мажоритарием ШУ “Покровское”. ... 
“Донецксталь”-метзавод” создан на производственных мощностях Донецкого 
металлургического завода (ПАО “ДМЗ). Специализируется на производстве 
металлургической продукции и торговле коксом. По данным НДУ на первый квартал 2020 
года, в собственности Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd. и Treimur Investments Ltd. 
(обе — Британские Виргинские о-ва), а также Misandyco Holdings Ltd. (Кипр) находится по 
24,99% акций ЧАО. Согласно годовому отчету за 2019 год, ЧАО суммарно имело 32,44 млрд 
грн обязательств и обеспечений, из которых задолженность по процентам — 15,53 млрд 
грн, налоговые обязательства — 0,67 млрд грн, кредиторская задолженность — 0,38 млрд 
грн и текущие обязательства по утраченным активам — 0,49 млрд грн. Крупнейшими 
кредиторами в отчете были названы ING Bank (реструктуризация долга) — 10,08 млрд грн 
(здесь и далее основная сумма долга, просрочен), ООО ФК “Приоритет” — 3,87 млрд грн 
(дата погашения — 26 апреля 2020 года), Укрэксимбанк — 0,45 млрд грн (просрочен), ООО 
“Сиверус” — 0,31 млрд грн и Itineris Holding Limited — 0,18 млрд грн (просрочен). 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.ua 

 
Компания "Интерпайп" погасил часть евро- 

бондов-2024 на $97 млн 
25.08.2020 

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная 
компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила о частичном погашении (выкупе) 
евробондов-2024 на общую сумму $97 млн. 

Как сообщается в пресс-релизе компании, Interpipe Holdings Plc выкупил свои 
непогашенные облигации по их основной (номинальной) стоимости вместе с 
начисленными процентами. При этом уточняется, что оставшаяся задолженность по 
облигациям в настоящее время составляет $113 млн 692,058 тыс. Как сообщалось, 
"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным 
списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми 
кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 
2017 г. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена 
новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения 
в 2024 г. и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года. Помимо того в рамках 
реструктуризации компания выпустила 3,054 тыс. инструментов (юнитов) восстановления 
стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в 
ближайшие 10 лет. Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием 
обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены 
в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года. В дополнение к 
реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный 
капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное 
обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после 
реструктуризации. Срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка 
сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной 
суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В 
результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для держателей ранее 
выпущенных оценивалась в $82 млн 105 тыс. 347,92 на дату вступления в силу соглашения 
о реструктуризации, однако новыми облигациями оформлены также обязательства и перед 
другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации. Проценты по новым 
облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания 
обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн 
"плюс" начисленные и невыплаченные проценты. Согласно меморандуму, в целом 
предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,411 млрд в $400 млн. В 
частности, $263,2 млн долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь" было 
предложено реструктуризировать в $72,6 млн, $125,4 млн по кредитам на пополнение 
оборотного капитала – в $45 млн, $725,4 млн по другим кредитам – в $200,3 млн. В 
документах также указывалось, что новой холдинговой компанией "Интерпайпа" вместо 
Interpipe Limited становится Interpipe Holdings Plc. Interpipe Holdings Plc 10 января 2020 года 
сообщила о погашении $98,5 млн из общей суммы $309 млн 192,058 тыс. по евробондам-
2024 с купоном 10,25% в соответствии с дополнительным условием погашения своих 
непогашенных облигаций на основную сумму вместе с процентами, начисленными на дату 
погашения. При этом уточнялось, что оставшаяся на тот момент задолженность по 
облигациям составляла $210 млн 692,068 тыс. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в 
мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем 
цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании - пять 
промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", 
"Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", 
"Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под 
брендом "Интерпайп Сталь". 

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

 

МК «АрселорМіттал Кривий Ріг» вперше відвідав  
Президент України Володимир Зеленський 

27.08.2020 

Президент України Володимир Зеленський спільно з американською 
делегацією під головуванням заступника Держсекретаря США Стівена Бігана 
відвідали «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Під час візиту гості на промисловому майданчику комплексу машин безперервного 
лиття заготовок № 2 і 3 змогли оцінити масштаби будівництва двох нових двопозиційних 
установок піч-ківш і МБЛЗ-2, 3 із загальною проектною потужністю 2,8 млн тонн на рік. 
Сьогодні це один із ключових інвестиційних проектів компанії вартістю понад 160 млн 
доларів, який є частиною більш масштабної програми, спрямованої на модернізацію 
підприємства і покращення екологічних показників. Після введення в експлуатацію МБЛЗ-
2, 3 і завершення реконструкції дрібносортного стану 250-4 «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
зможе збільшити випуск арматури з використанням литої заготовки. Це дозволить 
компанії підвищити свою ефективність і запропонувати на внутрішньому та світових 
ринках більше якісної продукції. Мауро Лонгобардо, Генеральний директор ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг»: «Для нашого підприємства велика честь вперше приймати 
чинного голову держави. Ми вдячні Володимиру Зеленському за увагу до «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» і його програму розвитку. На прикладі МБЛЗ-2, 3 ми хотіли показати, що 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестує в свої об’єкти і активно сприяє розвитку України. 
Майже за п’ятнадцять років роботи в країні ми інвестували 9,7 млрд доларів. У найближчі 
3-4 роки збираємося виділити 700 млн доларів, щоб реалізувати великі інвестпроекти, 
кожен з яких має екологічну складову і паралельно дозволяє підвищувати якість і 
ефективність нашої діяльності. Серед найважливіших об’єктів, які плануємо побудувати «з 
нуля», – сучасна фабрика огрудкування, яка стане флагманом для екологічних інвестицій». 
Окрім розвитку виробництва, «АрселорМіттал Кривий Ріг» готовий і іншим способом 
підтримувати розвиток української економіки. Підприємство є надійним партнером 
держави в реалізації великих інфраструктурних проектів. Наприклад, в 2018-2019 рр. 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» сумарно поставив 13 тисяч тонн арматурного прокату для 
будівництва і реконструкції різних мостів в Україні. А з травня 2020 року розпочав 
поставки металургійних шлаків для використання у великому дорожньому будівництві. Як 
найбільше гірничо-металургійне підприємство в Україні, ми розуміємо свою 
відповідальність перед містом, регіоном, країною. При цьому як частина компанії 
АрселорМіттал працюємо за найкращими міжнародними стандартами. Підприємство, як і 
раніше, готове до співпраці з державними органами влади на всіх рівнях і робить акцент на 
розвитку продуктивних і взаємовигідних відносин. Тільки так, спільними зусиллями, нам 
вдасться перетворити українську металургію в ефективну і конкурентоспроможну галузь. 
 

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

Читайте також: У І півріччі інвестиції 
«АМКР» в екологію склали 389,2 млн 
грн >>> 
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В КСУ в третий раз обжаловали закон о  
приватизации Укррудпрома 

07.08.2020 

В Конституционный Суд поступило представление 45 народных 
депутатов относительно конституционности закона "Об особенностях 
приватизации предприятий Государственной компании "Укррудпром". 

Текст представления, которое направил народный депутат Максим Бужанский 
(фракция "Слуга народа"), обнародован на сайте Суда. В частности, авторы представления 
просят признать неконституционным закон "Об особенностях приватизации предприятий 
Государственной акционерной компании "Укррудпром" от 9 апреля 2004 года № 1677-IV, а 
также распоряжение Кабмина "О мерах по приватизации пакетов акций предприятий ГАК 
"Укррудпром" от 27 мая 2004 года № 348-р. В представлении отмечается, что до вступления 
в силу этого закона принципы порядка приватизации государственной собственности 
предусматривали равенство всех участников, а привилегии были только у трудовых 
коллективов приватизируемых предприятий, и граждан Украины. В то же время закон № 
1677-IV предоставил привилегии инвесторам, ограничив других участников гражданского 
оборота, которые могли быть потенциальными покупателями пакетов акций предприятий 
"Укррудпрома", заявили авторы представления. По их мнению, это противоречит 
требованиям части четвертой статьи 21, частей первой, второй статьи 13,24 Конституции. 
Как сообщалось, это уже третье обжалование в КС приватизации "Укррудпрома". В мае 2019 
года КС закрыл производство относительно приватизации объектов государственной 
акционерной компании "Укррудпром". В 2005 году КС отказал 62 депутатам в открытии 
производства относительно конституционности закона "Об особенностях приватизации 
предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром". В 2015 году 
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту завладения имуществом ГАК 
"Укррудпром". Закон об особенностях приватизации "Укррудпром" был принят ВР в 2004 
году. Этим законом были определены особенности приватизации пакетов акций 
предприятий горно-обогатительного сектора, которые были в собственности 
государственной акционерной компании "Укррудпром". На тот момент "Укррудпром" 
владел контрольными и блокирующими пакетами почти всех предприятий горно-
обогатительной промышленности, за исключением Полтавского ГОКа и Запорожского 
железорудного комбината. Покупателями предприятий "Укррудпрома" стали АО "СКМ" 
Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ООО 
"Смарт-групп" Вадима Новинского. Сейчас подавляющим большинством горнорудных 
предприятий владеет группа "Метинвест" и "Смарт-холдинг". Законом о приватизации 
"Укррудпрома" предусматривалось, что приобрести контрольные или блокирующие 
пакеты акций этих предприятий могли только лица, которые уже владели блокирующими 
пакетами акций в одном из предприятий, входивших в "Укррудпром". Это требование 
закона и обжаловали в своих представлениях народные депутаты. 
 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrinform.ru 

Читайте также: Конституционный суд закрыл 
производство о приватизации "Укррудпрома" >>> 
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Криворожский ЖРК в январе-июле сократил  
производство ЖРС на 2% 

10.08.2020 

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-июле 2020 
года снизил выпуск товарной железной руды на 1,9% по сравнению с 
соответствующим периодом 2019 года – до 2,470 млн т.  

В июле комбинат произвел 376 тыс. т ЖРС. По итогам 2019 года КЖРК снизил 
выпуск товарной железной руды подземной добычи на 4% по сравнению с предыдущим 
годом – до 4,397 млн т. Отметим, машиностроительная корпорация Corum Group до конца 
августа 2020 года намерена поставить Криворожскому железорудному комбинату  40 
вагонеток для транспортировки железной руды. «ВГ4,5 – это конструктивно самая мощная 
рудная вагонетка, способна транспортировать 13,5 т железной руды за раз», – отмечается в 
сообщении. КЖРК будет использовать эти вагонетки для транспортировки железной руды 
с насыпной плотностью до 4,5 т/м3, что на 1,5 т/м3 плотнее, чем у руды для вагонеток в 
стандартном исполнении. Компания уже изготовила первую партию из 20 вагонеток. 
Вторую партию Corum Group планирует произвести и поставить заказчику к концу августа. 
Как сообщал GMK Center, ранее Corum Group заключила контракт с Запорожским 
железорудным комбинатом на постройку и оснастку производственной площадки – 
южного вентиляционного ствола (ЮВС) №2. Криворожский железорудный комбинат 
(КЖРК) – крупнейший производитель агломерационной руды в Украине. Большая часть 
продукции экспортируется в страны Восточной Европы. В структуру предприятия входят 4 
шахты. Балансовые запасы составляют 210 млн т богатых железных руд со средним 
содержанием железа в породе 58,6%. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 

Рудник "Сухая Балка" снизил производство товарной  
железной руды на 3,3% 

13.08.2020 

Рудник "Сухая Балка" в январе-июле текущего года снизил 
производство товарной железной руды на 3,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 1,525 млн тонн.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, в июле текущего 
года рудник произвел 220,140 тыс. тонн товарной руды, тогда как в июле-2019 - 208,657 
тыс. тонн, в июне-2020 - 215,150 тыс. тонн. Как сообщалось, рудник в 2019 году увеличил 
производство товарной железной руды на 0,3% по сравнению с предыдущим годом - до 
2,727 млн тонн. "Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным 
способом. Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. В состав 
рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Полтавський ГЗК Компанії Ferrexpo виробив  
500-мільйонну тонну концентрату 

18.08.2020 

Полтавський ГЗК (Ferrexpo Poltava Mining, FPM, ПГЗК, що входить в 
Групу Ferrexpo) в серпні поточного року виробив півмільярдну тонну 
залізорудного концентрату. Про це пише interfax.com.ua 

"Перша тонна концентрату була вироблена в 1970 році і через 50 років успішної 
роботи ПГЗК виробив 500-мільйонну. Підприємство домоглося цього результату завдяки 
злагодженій роботі всіх співробітників, модернізації виробництва та постійним потужним 
капітальним інвестиціям", - зазначив Голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус. На 
ПГЗК концентрат відправляється в цех переробки окатків, де він переробляється й 
виробляються окатки - кінцевий продукт Ferrexpo. Компанія постійно модернізує своє 
виробництво у відповідності до найкращих світових практик. Починаючи з кінця 90-х років 
ХХ століття на ПГЗК було впроваджено понад 10 найважливіших проектів, інвестиції в 
кожен з яких склали понад 50 млн. доларів США. Зокрема, в 2020 році в роботу запущено 
новий технологічний комплекс з виробництва готової продукції "Секція №9" 
збагачувальної фабрики, інвестиції в яку склали понад $100 млн. Завдяки інвестиціям 
Компанії Ferrexpo, її основного акціонера Костянтина Жеваго та інших інвесторів, які 
придбали акції Компанії, що котируються на Лондонській фондовій біржі, у розвиток 
Компанії протягом останніх 20-ти років уже було вкладено понад 3 млрд. доларів США. 

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

 

"Метинвест" на ЦГОКе подтверждает достижение 70,5% железа в концентрате 
премиум-класса после модернизации оборудования 

18.08.2020 

ЦГОК входящий в группу "Метинвест", после завершения масштабного 
проекта по модернизации фабрики обогащения достиг выпуска концентрата 
премиального класса с массовой долей железа 70,5%. 

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в настоящее время ЦГОК 
производит товарные окатыши с содержанием железа 67,5% и часть премиального 
концентрата с содержанием железа 70,5%. "70,5% - это содержание железа в нашем лучшем 
концентрате, которого в этом году достигли", - пояснили в компании. В свою очередь в 
информации "Метинвест Кривой Рог" в Facebook отмечается, что выпуск 
высококачественного концентрата стал возможен благодаря модернизации участка 
тонкого грохочения и обезвоживания. "Его модернизация стала частью большого 
стратегического проекта по созданию первого в Украине производства окатышей для DRI-
технологии (прямого восстановления железа). Теперь фабрика обогащения может 
выпускать концентрат с массовой долей железа 70,5%, что и становится материалом для 
востребованных на международном рынке окатышей", - констатируется в сообщении. Как 
сообщалось, что технологическую линию модернизировали с весны 2019 года. За этот 
период был построен участок тонкого грохочения и обезвоживания, а также обновлена 
одна из секций обогатительной фабрики комбината. По данным ЦГОКа, современное 
оборудование позволяет дообогащать обычный концентрат для получения на выходе 
получить продукта с содержанием железа 70,5%, пригодного для бездоменного 
производства стали (технология DRI). Ранее гендиректор группы "Метинвест" Юрий 
Рыженков сообщал, что в сегменте ЖРС в 2019 году компания реализовывала проект по 
производству DRI-окатышей на ЦГОКе - завершить его планировали в первой половине 
2020 года, а уже по итогам года в группе рассчитывают ощутить эффект от продаж 
высококачественного окатыша. DRI (Direct Reduced Iron) - процесс прямого восстановления 
железа из железной руды или окатышей, позволяет снизить затраты при производстве 
продукции. ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья 
Украины. До модернизации специализировался на добыче и производстве концентрата с 
содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%. ЦГОК в 
январе-июле текущего года увеличил выпуск товарных окатышей, по оперативным 
данным, на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,37 млн тонн, 
железорудного концентрата на 12,6% - до 2,8 млн тонн. В 2019 году комбинат нарастил 
выпуск товарных окатышей на 4,3% по сравнению с предыдущим годом до 2,402 млн тонн, 
железорудного концентрата - на 0,5%, до 4,436 млн тонн. ЦГОК входит в группу 
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 

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

ИнГОК в первом полугодии нарастил выпуск  
концентрата на 6,8% 

21.08.2020 

ИнГОК, который входит в группу «Метинвест», в январе-июле 2020 
года нарастил производство железорудного концентрата на 6,8% по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 6,94 млн т. 

В июле комбинат произвел 1,12 тыс. т железорудного концентрата, тогда как в июне 
– 967 тыс. т. «Рост производства в июле на 16% по сравнению с предыдущим месяцем 
связан с увеличением спроса на концентрат», – пояснили представители комбината. По 
итогам 2019 года ИнГОК увеличил производство концентрата на 1,2% по сравнению с 2018 
годом – до 11,05 млн т. Отметим, Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК) 
инвестировал 2,4 млн грн в покупку вахтового автомобиля на базе IVECO для доставки 
горняков на место работы в карьере. Новая техника вмещает 24 пассажира и оборудована 
кондиционером, обогревателем, а также ремнями безопасности. Машина оснащена 
мощным и надежным двигателем, а в кузов-фургон встроены подкузовные ящики, в 
которых будут перевозиться все инструменты и рабочий инвентарь. Ингулецкий горно-
обогатительный комбинат специализируется на добыче и переработке железистых 
кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского 
железорудного бассейна. Производит два вида концентрата с содержанием железа 64,8% и 
67%. Производственная мощность – 14 млн т концентрата в год. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 
Ferrexpo назначила новым председателем совета  

директоров Лучио Дженовезе 
25.08.2020 

Британская Ferrexpo plc. назначила новым председателем совета 
директоров Лучио Дженовезе (Lucio Genovese) вместо подавшего в отставку 
Стива Лукаса (Steve Lucas). Об этом сообщается в пресс-релизе компании. 

Действующий неисполнительный директор Лучио Дженовезе с 25 августа 
становится председателем совета директоров вместо Стива Лукаса, который выйдет из 
состава совета и с должности председателя, как было объявлено на общем собрании 28 мая 
2020 года. При этом отмечается, что Дженовезе давно сотрудничает с компанией и вновь 
вошел в состав совета директоров в феврале 2019 года. "После тщательного поиска и 
сравнительного анализа, проведенного комитетом по назначениям и с привлечением 
внешних консультантов, правление (совет директоров) определило, что г-н Дженовезе 
является подходящим лицом для замены г-на Лукаса. Завершив этот процесс и уже работая 
с г-ном Дженовезе, правление уверено, что он обладает необходимыми навыками и 
опытом, чтобы быть эффективным председателем. При такой смене совета по крайней 
мере половина совета, за исключением председателя, будет состоять из независимых 
неисполнительных директоров, как этого требует кодекс корпоративного управления 
Великобритании", - констатируется в сообщении. При этом уточняется, что из-за 
различных ролей, которые Дженовезе выполнял в компании и ее дочерних компаниях в 
течение последних 9 лет, он не будет считаться независимым во время своего назначения 
председателем, как этого требуют правила Кодекса. Однако совет удовлетворен тем, что он 
полностью независим от всех акционеров компании и в течение всего срока своего 
пребывания на посту неисполнительного директора. Как отмечается в годовом отчете и 
финансовой отчетности компании за 2019 год, комитет по назначениям уже пытается 
добиться дальнейшего назначения подходящего независимого неисполнительного 
директора для усиления совета и соответствующих комитетов совета. Начался 
дополнительный процесс назначения нового независимого неисполнительного директора, 
который находится в ведении комитета по назначениям. Отметим, Ferrexpo за 7 мес. 2020 г. 
нарастила суммарное производство окатышей на 3,5% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года – до 6,38 млн т. За семь месяцев Ferrexpo увеличила выпуск 
концентрата на 4,3% – до 8,04 млн т. В июле компания произвела 780 тыс. т окатышей и 
1,04 млн т концентрата, тогда как в июне – 860 тыс. т окатышей и 1,115 млн т концентрата. 
Напомним, Ferrexpo по итогам первого полугодия 2020 года получила $249,91 млн чистой 
прибыли, что на 7,6% ниже показателя первого полугодия 2019 года ($270,35 млн). Согласно 
полугодовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже в 
среду, ее выручка за отчетный период снизилась на 1,4% — до $775,83 млн при росте 
производства и продаж окатышей соответственно на 5% и 22%. EBITDA сократилась на 
5,4% — до $352 млн (в первом полугодии 2019-го — $372 млн), а чистый долг уменьшился 
с начала года с $282 млн до $174 млн. Капитальные инвестиции Ferrexpo в первом 
полугодии этого года составили $96 млн по сравнению со $114 млн в первом полугодии 
прошлого года. Неисполнительный глава совета директоров Стив Лукас назвал такие 
результаты положительными в условиях пандемии и спада мировой экономики, и объявил 
о промежуточных дивидендах в размере 6,6 центов на акцию, что соответствует ранее 
объявленным в июне промежуточным дивидендам и отражает высокую ликвидность 
компании. “Компания осторожно подошла к неопределенности текущих глобальных 
событий, сокращая запасы в течение всего периода, снизив чистый долг до $174 млн и 
увеличив денежные средства до $169 млн по состоянию на 30 июня 2020 года”, — отметил 
он. По словам Лукаса, в настоящее время на показатели позитивно влияют результаты 
ремонтных работ, выполненных на производстве в 2019 году и в первом полугодии этого 
года. Он снова подтвердил, что Ferrexpo продолжает инвестировать и стремится удвоить 
объем производства в Украине в среднесрочной перспективе.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua, gmk.center, ukrrudprom.com 

 
Запорожский ЖРК в январе-июле сократил  

добычу руды на 2% 
27.08.2020 

Запорожский железорудный комбинат (Запорожский ЖРК) в январе-
июле 2020 года сократил добычу железной руды на 2% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года – до 2,64 млн т. 

В июле комбинат добыл 412,1 тыс. т руды. В 2019 году ЗЖРК нарастил добычу 
железной руды на 0,3% по сравнению с 2018 годом − до 4,56 млн т. Отметим, с понижением 
горных работ качественное, надежное и безопасное крепление выработок является 
абсолютной необходимостью. 24 июля на Запорожский железорудный комбинат поступила 
уникальная самоходная машина для установки анкерной крепи. Это первая подобная 
машина в Украине, и горняки ЗЖРК будут первопроходцами в вопросе ее внедрения. С 3 по 
4 августа было организовано обучение, теоретическая часть которого проводилась 
сервисным инженером фирмы «Сандвик». В ходе учебы горняки ознакомились с 
особенностями управления машиной и ее обслуживания, а также вопросами охраны труда. 
А затем уже на практике смогли отработать приемы работы на новом оборудовании. В 
настоящее время специалисты ЗЖРК совместно с представителем фирмы-производителя 
продолжают испытания анкероустановщика на полигоне. После их завершения уникальная 
установка поступит в распоряжение участка ремонтно-восстановительных работ № 9 
шахты «Эксплуатационная». В заключение добавим, что на ЗЖРК эксплуатируется порядка 
120 единиц самоходного оборудования и по этому показателю комбинат является 
безоговорочным лидером среди родственных предприятий в Украине. Запорожский ЖРК 
(ЗЖРК) занимается добычей железной руды подземным способом. Горные работы 
производятся на глубине 301-1140 м.  

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center, zgrk.com.ua 
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Комбинат «Запорожкокс» в июле увеличил 
производство кокса на 9% 

04.08.2020 

Комбинат «Запорожкокс» в июле 2020 г. увеличил производство 
доменного кокса на 9% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого 
года – до 70,3 тыс. т. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия. 

За семь месяцев «Запорожкокс» произвел 503 тыс. т доменного кокса. Это на 4% 
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. Комбинат «Запорожкокс» – крупный производитель коксохимической продукции. Входит 
в группу «Метинвест Холдинг». Главным покупателем продукции предприятия является 
МК «Запорожсталь». Угольное сырье предприятие получает от поставщиков из Украины, 
России, США, Канады. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 
Из-за вредных выбросов: Кернес пригрозил  

закрыть "Коксохим" 
28.08.2020 

Мэр Харькова Геннадий Кернес пригрозил закрыть "Коксохим", если 
руководство завода не изменит ситуацию с выбросами. Об этом он сообщил 
в своем телеграм-канале, передает kh.vgorode.ua 

"В последние дни получаю много личных сообщений, а также вижу в социальных 
сетях возмущение харьковчан выбросами завода "Коксохим". Я уже обратился по этому 
вопросу к прокурору области, провел консультации с народными депутатами Украины, 
привлеку к сотрудничеству экологические организации Харькова. Нет никаких сомнений, 
что деятельность "Коксохима" и наплевательское отношение его руководства к проблемам 
экологии наносят вред Харькову и здоровью горожан. Кроме всего прочего, на заводе 
существует огромная задолженность по зарплате — как текущая, так и за прошлые годы. И 
решением этого вопроса руководство"Коксохима" так же не занимается. Если руководство 
завода не изменит ситуацию с выбросами, я не вижу другого выхода, кроме как закрытие 
предприятия" — написал Кернес. Отметим, что харьковчане обратились к президенту 
Владимиру Зеленскому с петицией о закрытии "Коксохима". На сайте президента 
зарегистрирована соответствующая петиция. "Эти объекты относятся к категории 
химических промышленных предприятий и находятся непосредственно на территории 
Новобаварского района Харькова , рядом с большим жилым микрорайоном. Отсутствие 
контроля со стороны государственных учреждений, органов исполнительной власти и 
местного самоуправления привело к неконтролируемому резкому ухудшению состояния 
чистоты воздуха в прилегающих к этим предприятиям районах города, росту показателей 
заболеваемости онкологическими, сердечно-сосудистыми, аллергическими болезнями, а 
также легких и верхних дыхательных путей. Предлагаю предоставить предприятиям 
разрешение работать дальше при условии установки систем технического контроля 
наличия и состояния работы очистных сооружений с предоставлением общественного 
доступа в режиме 24/7; при отсутствии очистных сооружений или их неэффективной 
работе деятельность соответствующего предприятия прекратить; до установления систем 
технического контроля деятельность предприятий ограничить; для реализации передать 
соответствующие указания Кабмину и профильному комитету Верховной Рады", — сказано 
в тексте петиции. Автор петиции — Александр Константинов. … 

Читать полностью >>> 
По материалам kh.vgorode.ua 
 

 
 ЛОМОЗАГОТІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Ассоциация «УАВтормет» отмечает спад ломозаготовки  
в январе-июле на 18,4% 

06.08.2020 

В январе-июле 2020 года заготовка лома в Украине сократилась на 
18,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 1,6 млн 
т. Об этом сообщает ассоциация «УАВтормет». 

За семь месяцев отгрузка металлолома на экспорт упала на 53,3% по сравнению с 
январем-июлем 2019 года – до 17,2 тыс. т. Импортные поставки в этом периоде 
сократились на 73% – до 10,6 тыс. т. Напомним, что в январе-июле 2020 года поставки 
металлолома на металлургические предприятия Украины упали на 17,7% по сравнению с 
соответствующим периодом 2019 года – до 1,5 млн т. Запасы этого сырья на меткомбинатах 
на конец июля составили 135-140 тыс. т. Как сообщал GMK Center, в 2019 году украинские 
металлурги были обеспечены ломом на 105%. По итогам 2019 года ломозаготовка 
снизилась на 17% по сравнению с предыдущим годом – до 3,052 млн т. Поставки 
металлолома на метпредприятия сократились на 10% – до 3,011 млн т. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 

Президент Украины подписал закон о  
детенизации рынка лома 

13.08.2020 

Президент подписал закон №2426 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка 
металлургического сырья и операций с металлоломом)». 

«Более 20 лет эта сфера была в тени из-за случайных или умышленных коллизий в 
законодательстве. Сделан важный шаг для вывода ее на свет, - прокомментировал на своей 
странице в Facebook народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам 
экономического развития, один из авторов законопроекта Дмитрий Кисилевский. - 
Принятие закона позволит сгенерировать около 900 млн грн новых налоговых 
поступлений и уменьшит воровство металла. Ведь каждый будет заниматься своим делом: 
заготовители работать легально, а силовики начнут контролировать эти пункты, а не 
крышевать. Впереди еще долгая работа с Кабмином и, главное, работа самих участников 
рынка. Но начало положено», - свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины. 
Напомним, Верховная Рада 14 июля приняла во втором чтении и в целом Закон «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации 
рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)» №2426. За проголосовали 
237 депутатов, против - 24, воздержались - 71. Законопроект вносит ряд изменений в 
действующие нормативно-правовые акты, обеспечит упрощение ведения хозяйственной 
деятельности в данной сфере. Отметим, в июле 2020 года поставки металлолома на 
металлургические предприятия Украины выросли на 24,7% по сравнению с июлем прошлого 
года – до 238,5 тыс. т. За январь-июль поставки, напротив, упали на 17,7% по сравнению с 
соответствующим периодом 2019 года – до 1,5 млн т. Крупнейшими потребителями лома в 
июле были такие предприятия: меткомбинаты «Метинвеста» и ДМК – 152,3 тыс. т; 
«Интерпайп Сталь» – 41,5 тыс. т; «АрселорМиттал Кривой Рог» – 28,8 тыс. т. В нынешних 
условиях металлурги не испытывают проблем с металлоломом.  

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info, gmk.center 
 

 ФЕРОСПЛАВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Украина нарастила импорт никелевых руд  
и концентрата на 37,8% 

10.08.2020 

Украина в январе-июле текущего года нарастила импорт никелевых 
руд и концентрата в натуральном выражении на 37,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 38,109 тыс. тонн.  

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) 
в пятницу, в денежном выражении импорт никелевых руд возрос на 40,6% - до $51,822 млн. 
В январе-июле-2020 Украина не осуществляла экспорт и реэкспорт данной продукции, 
тогда как в аналогичном периоде 2019 года поставила в Грецию 7,999 тыс. тонн никелевых 
руд на сумму $312 тыс. Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила импорт никелевых 
руд и концентрата в натуральном выражении на 6,9% по сравнению с 2018 годом - до 1 млн 
344,535 тыс. тонн, в денежном выражении импорт снизился на 1,6% - до $68,241 млн. При 
этом импорт осуществлялся из Индонезии (61,52% поставок в денежном выражении) и 
Гватемалы (38,48%). В прошлом году Украина экспортировала в Грецию 7,999 тыс. тонн 
никелевых руд на сумму $312 тыс. (все поставлены в апреле), тогда как в 2018 году - не 
осуществляла экспорт и реэкспорт данной продукции. В Украину никелевую руду 
импортирует Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК, входит в группу Solway). ПФК 
перерабатывает в год около 1,2 млн тонн руды. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

Украина в июле сократила экспорт  
ферросплавов наполовину 

11.08.2020 

В июле 2020 года украинские металлурги сократили экспорт 
полуфабрикатов на 53,4% по сравнению с июлем прошлого года – до 34,5 
тыс. т. Об этом сообщает портал gmk.center 

В денежном выражении экспорт упал на 50,8% – до $39,3 млн., свидетельствуют 
данные таможенной статистики. За 7 месяцев украинские металлурги сократили выручку 
от экспорта ферросплавов на 23,8% по сравнению с соответствующим периодом 2019-го – 
до $445,9 млн. В январе-июле метпредприятия экспортировали 417,2 тыс. т продукции. Это 
на 21,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Доля ферросплавов в общем 
объеме внешней торговли Украины составила 1,7%. Основные направления экспорта – 
Нидерланды (26,77%), Турция (14,31%) и Италия (12,24%). Напомним, в 2019 году Украина 
сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 7,8% по сравнению с 2018 
годом – до 833,6 тыс. т. В денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 6,9% – 
до $910,2 млн. Ферросплавы в Украине производят Никопольский завод ферросплавов, 
Запорожский завод ферросплавов, Побужский ферроникелевый комбинат, Краматорский 
ферросплавный завод, Покровский горно-обогатительный комбинат, Марганецкий горно-
обогатительный комбинат и «Энергосталь». 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 
Побужский ферроникелевый комбинат увеличило  

выпуск никеля на 34% 
13.08.2020 

ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК) по итогам 
января-июня текущего года увеличило выпуск никеля на 34% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года - до 8,141 тыс. тонн.  

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, общий объем переработанной руды в 
январе-июне 2020 года составил 771,547 тыс. тонн (134,5% к январю-июню-2019), что 
соответствует 43,379 тыс. тонн ферроникеля из рудного сырья (134,4%) или 8,141 тыс. 
тонн никеля (134%). Финансовый результат до налогообложения (доналоговая прибыль) 
за полугодие составил 23,142 млн грн, начислен налог на прибыль 4,410 млн грн, без 
уточнения сопоставимых данных. Средняя зарплата за І полугодие-2020 составила 11,783 
тыс. грн, что на 13,4% выше в аналогичном периоде прошлого года. При этом 
напоминается, что с 1 января т.г., по соглашению с компанией Solway Group, руководство 
ПФК повысило зарплаты работникам на 10%. В течение шести месяцев ПФК перечислил 
налоги в бюджет Украины на сумму 61,703 млн грн, что на 19,8% больше аналогичного 
периода прошлого года. Из них выплаты единого социального взноса составили 29,976 млн 
грн (на 14,5% больше), налог с доходов физических лиц и военный сбор – 24,218 млн грн 
(рост на 16,1%). Расходы на содержание социальной сферы г. Побужское составили 2,437 
млн грн (96,5% по отношению к первому полугодию 2019 года). В пресс-релизе также 
напоминается, что в 2017 году комбинат начал долгосрочный проект по реконструкции 
третьей степени газоочистного оборудования на трубчатых вращающихся печах (ТВП) №1 
и №2, что в результате приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу в соответствии с мировыми стандартами. В 2018 году выполнен первый этап 
строительства на 48,1 млн грн - перевод газоочистки ТВП-1 на временную схему с 
установкой дымососа и переноса газоходов в дымовую трубу, что позволит выполнить 
второй этап без остановки основного производства. В 2019 г. приобретен резервный 
дымосос и выполнены строительно-монтажные работы, общая сумма расходов на 
приобретенное оборудование и выполненные работы в 2018-2019 гг. - 58 млн грн. 
Продолжение работ запланировано на второе полугодие 2020 года: ТВП №№1,2 - 52 млн 
грн и ТВП №№3,4 (проект) - 6,4 млн грн. Инвестиции в поддержку производственного 
потенциала (приобретение оборудования, техники, строительство, прочее) в январе-июне -
2020 составили 8 млн грн. Как сообщалось, общий объем переработанной ПФК руды в 2019 
году составил 1,353 млн тонн (94,6% к 2018г), что соответствует 74,4 тыс. тонн 
ферроникеля из рудного сырья (96,7%) или 14,2 тыс. тонн никеля (89,8%).  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Совместный ферросплавный бизнес Коломойского и  
Пинчука отказывается от услуг подрядчиков 

21.08.2020 

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) во время вынужденного 
простоя принял решение частично отказаться от услуг подрядчиков. Об этом 
сообщается в корпоративной газете НЗФ. 

За счет этого более 130 работников предприятия выведены из простоя для 
обеспечения проведения работ, которые ранее выполняли подрядные организации. “Такой 
подход во время экономического кризиса позволит специалистам завода полноценно 
трудиться и получать заработную плату, а также сэкономит предприятию миллионы 
гривен, которые ранее уходили на оплату услуг сторонних организаций”, — говорится в 
сообщении. Во время простоя будет выполнен ряд ремонтных и строительных работ. Среди 
них ремонт подкрановых конструкций ЦПФ, ЦВПФП, ремонт кровель завода, часть работ по 
замене скруббера агломашины №2, монтаж металлоконструкций третьей очереди для ГАС 
В-4, В-6 АГЦ. “Проводя эти работы, мы обеспечиваем работой наших людей и экономим 
инвестиционные средства”, — отметил директор по капитальному строительству НЗФ Олег 
Камбаров. Ранее сообщалось, что в августе НЗФ отправил в вынужденный простой 
отдельных сотрудников, которые не задействованы в производстве и реализации 
продукции. В то же время из-за отсутствия спроса со стороны потребителей на складах 
завода накопилась месячная норма товарной продукции. По прогнозам гендиректора НЗФ 
Владимира Куцина, в августе завод сможет реализовать запланированные 35 тыс. т 
продукции, но запасы на складах останутся в тех же объемах. По итогам 2019 года НЗФ 
снизил производство продукции на 8,3% по сравнению с 2018 годом — до 723,60 тыс. т. 
При этом выпуск силикомарганца упал на 10,4%, до 659,47 тыс. т, а производство 
ферромарганца выросло на 8,3%, до 43,46 тыс. т. Никопольский завод ферросплавов — 
крупнейший в Украине производитель силико- и ферромарганца. Предприятие производит 
ферросплавы из импортного и украинского сырья. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
ЗЗФ в январе-июле сократил производство  

ферросплавов на 20,2% 
26.08.2020 

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-июле снизил 
производство ферросплавов на 20,2% по сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее – до 124,33 тыс. т.  

ЗЗФ за 7 месяцев снизил производство силикомарганца на 27,4%, до 60,05 тыс. т.  
Производство ферросилиция упало на 25,2%, до 34,93 тыс. т. Производство ферромарганца 
выросло на 25,7%, до 28,01 тыс. т. Завод сократил производство марганца металлического 
на 68% по сравнению с январем-июлем прошлого года – до 1,34 тыс. т. По итогам 2019 года 
ЗЗФ увеличил производство ферросплавов на 1,9% по сравнению с 2018 годом – до 250,91 
тыс. т.  Выпуск силикомарганца вырос на 17,2%, до 145,21 тыс. т, а производство 
ферросилиция упало на 17,1%, до 62,56 тыс. т. Запорожский завод ферросплавов (ЗФЗ) – 
один из трех производителей ферросплавов в Украине. Производит марганцевые и 
кремниевые сплавы (ферросиликомарганец, ферросилиций, ферромарганец), которые 
используются в металлургической промышленности для раскисления и легирования стали, 
сплавов, чугуна. Поставщики сырья – украинские компании: Покровский ГОК, Марганецкий 
ГОК, «Азовсталь», Авдеевский КХЗ, Новотроицкое РУ и др. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 
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ДМЗ Ярославского в 2019г снизил выбросы  
в атмосферу на треть 

07.08.2020 

ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-
ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра 
Ярославского, в 2019 году снизило выбросы в атмосферу на 35,3% по 
сравнению с 2018 годом. 

Выбросы, в том числе от металлургической площадки, снижены на 41%, от 
коксохимической – на 15,6%. При этом в первом полугодии 2020 года выбросы 
металлургического передела сократились на 94% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, коксохимического – на 3%. Согласно пресс-релизу, одним из факторов 
сокращения выбросов стало снижение объемов производства. Так, в ноябре 2019 года 
металлургические цехи завода были остановлены на ремонты и возобновили работу в 
июне 2020 года. Значительно снизить нагрузку на окружающую среду позволили также 
ремонты оборудования. Например, в 2018-2019 гг. ДМЗ капитально отремонтировал 
доменные печи №3 и №2, с общей суммой инвестиций более 600 млн грн. В 2020 году на 
ДП-2 завершены монтаж и испытания установки подавления бурого дыма азотом. 
Аналогичная система на доменной печи №3 действует с 2017 года, что позволило снизить 
выбросы пыли почти на 500 тонн в год. В кислородно-конвертерном цехе предприятия 
действует система фильтрации, которая состоит из водоохлаждаемых кессонов и мокрой 
газоочистки. В состав таких фильтров входит: форсуночный сруббер, блок из пяти труб 
Вентури, сепарационного устройства и вторичного каплеуловителя, а так же газоходов, 
тягодувных машин и дымовой трубы. Эта система является самой эффективной из 
установок мокрой очистки отходящих газов. На коксохимическом производстве с 2018 года 
реализуется программа капитального обновления печного фонда. В прошлом году 
капитально отремонтирована коксовая батарея №5: переложили все коксовые печи и 
металлоконструкции, установили новые приборы контроля. Это позволило значительно 
снизить выбросы в атмосферный воздух. Сейчас остановлена на горячую консервацию 
коксовая батарея №4. Ведутся подготовительные работы к дальнейшей перекладке ее 
печей. В планах предприятия - капитальный ремонт коксовых батарей №1 и №2. Ежегодно 
на коксохимическом производстве выполняются замена изношенных дверей коксовых 
печей и газоотводящей арматуры, уплотнение дверей коксовых печей с использованием 
газонепропускаемого материала, керамическая наплавка и торкретирование камер 
коксования. Все это позволяет снизить риск возникновения неорганизованных источников 
выбросов. Состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия контролирует государственный лабораторный центр и автоматизированная 
система экологического мониторинга. Кроме этого, работу контролирует Государственная 
экологическая инспекция, которая в 2020 году уже провела две внеплановых проверки. 
Пресс-служба напоминает, что с 2016 года ДМЗ инвестировал в экологические программы 
475 млн грн. За это время предприятие сократило выбросы в атмосферу почти на 25%, что 
является лучшим показателем среди всех метпредприятий Украины. Как сообщалось, 
инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника 
"Сухая Балка" 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. Группа DCH Ярославского 1 марта 2018 
года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. … 

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

ДМК в июле нарастил выпуск товарной  
металлопродукции на 1,6% 

07.08.2020 

Днепровский меткомбинат (ДМК) в июле выпустил 216 тыс. т 
товарной металлопродукции. Это на 1,6% больше по сравнению с июлем 
прошлого года. Об этом пишет gmk.center 

Однако по итогам семи месяцев года этот показатель снизился на 2,2% – до 1,56 млн 
т. Такие данные опубликованы на сайте предприятия. В июле предприятие произвело: 
агломерата – 346,9 тыс. т; чугуна – 197,9 тыс. т; стали – 215,2 тыс. т, в том числе товарной – 
159,4 тыс. т; проката – 65,3 тыс. т. За январь-июль ДМК нарастил производство агломерата 
на 24,9% – до 2,45 млн т, чугуна – на 1,7%, до 1,4 млн т. Выплавка стали сократилась на 2,2% 
– до 1,52 млн т, в том числе товарной – на 5,7%, до 1,13 млн т. Выпуск проката увеличился 
на 4,1% – до 450,2 тыс. т. Как сообщал GMK Center, ДМК в 2019 году нарастил производство 
проката на 3,5% по сравнению с предыдущим годом – до 784,8 тыс. т. При этом комбинат 
сократил выплавку стали на 8%, до 2,221 млн т, выпуск чугуна упал на 19,1%, до 1,975 млн 
т. Производство агломерата за год упало на 25,7% – до 2,9 млн т. Финансовое положение 
компании остается сложным. Чистый доход ДМК в 2019 году снизился на 17,5% по 
сравнению с 2018-м – до 25,86 млрд грн. По итогам прошлого года комбинат сократил 
чистый убыток на 48% по сравнению с 2018-м – до 14,95 млрд грн. Непогашенный убыток к 
концу 2019 года составил 70,74 млрд грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 
Энергомашспецсталь выплавила стали  

на 26% больше, чем год назад 
10.08.2020 

ЭМСС в январе-июле текущего года увеличил выплавку стали на 
25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 39 тыс. т. 
В том числе в июле произведено 6 тыс. т стали.  

По итогам первого полугодия завод нарастил выпуск стали на 26% – до 34 тыс. т. 
Тогда как в 2019 году ЭМСС снизила выплавку стали на 4,8% – до 59 тыс. т. В 2020 году 
предприятие планирует удвоить производство и продажи товарной продукции по 
сравнению с 2019 годом – до 3,7 млрд грн. При этом в 2019 году завод сократил объем 
производства товарной продукции на 6% по сравнению с 2018-м – до 2,260 млн грн. По 
итогам 2019 г. ЭМСС получила 866,4 млн грн чистой прибыли. ПАО "Энергомашспецсталь" 
(Краматорск, Донецкая обл.) – крупнейший украинский производитель специальных литых 
и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, 
судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. 
Продукция с маркой ЭМСС известна в более чем 50 странах мира. 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

 
ММК "Метинвеста" направил более 150 млн грн на реконструкцию газоочисток в 

конвертерном цехе для снижения выбросов вчетверо 
19.08.2020 

ММК им.Ильича завершил в конвертерном цехе реконструкцию 
газоочистных установок миксерного отделения, что позволило снизить 
выбросы пыли почти в четыре раза. 

Инвестиции в экологический проект составили более 150 млн. При этом уточняется, 
что реконструкция оборудования продолжалась больше года. За это время специалисты 
"Метинвест–Промсервиса", выполнили все запланированные строительно-монтажные 
работы: возвели фундамент для нового оборудования и собрали каркас самого здания, 
построили вспомогательные сооружения, выполнили сборку двух установок рукавных 
фильтров. Ранее сообщалось, что ММК проводит работы по уменьшению выбросов пыли от 
конвертерного производства. При этом оборудование будет отсеивать пыль в два этапа: 
крупную фракцию – циклоном, а мелкую– рукавным фильтром. Новая система газоочистки 
позволит обеспечить содержание пыли в отходящих газах значительно ниже 
утвержденного украинским законодательством норматива выбросов пыли в атмосферный 
воздух. Предусмотрено также азотоподавление бурого дыма, который образуется при 
наливе чугуна в миксер. Один из основных исполнителей работ на объекте - "Метинвест-
Промсервис". ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест". ООО "Метинвест Холдинг" - 
управляющая компания группы "Метинвест". 

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

 
МК «Азовсталь» вложила 10 млн грн в  

модернизацию оборудования 
25.08.2020 

Металлургический комбинат «Азовсталь» инвестировал 10 млн грн в 
плановый ремонт поворотного стенда для сталеразливочных ковшей 
машины непрерывного литья заготовок №4 (МНЛЗ №4).  

Работники «Метинвест-Промсервис» совместно с подрядными организациями за 
три недели заменили составляющие роликового круга, демпферные устройства, круговые 
рельсы и пневмоцилиндры машин газовой резки. Наряду с этим выполнена ревизия 
подшипниковых опор, вертлюга, механизмов передвижения и подъема-опускания 
платформы. Также отремонтированы механизм вращения стенда, металлоконструкции 
тележек промышленных ковшей с заменой верхнего балансира, механизмы передвижения 
и перемещения суппортов. «Регулярная ревизия промышленного оборудования позволяет 
обеспечивать безаварийность работы предприятия, а следовательно, соблюдать сроки 
поставки металлопродукции нашим заказчикам», – отметил Энвер Цкитишвили, 
гендиректор «Азовстали». Отметим, МК «Азовсталь» инвестировал 1,5 млн грн в плановый 
ремонт доменной печи №2 с восстановлением огнеупорной футеровки воздухопровода 
горячего дутья. Основные усилия при ремонте были направлены на продлении службы 
металлоконструкций прямого воздухопровода горячего дутья путем торкретирования. 
Чтобы защитить металл внутри домны от перегрева, внутри воздуховода нанесли 
дополнительный огнеупорный слой кладки поверх футеровки. Вместе с этим работники 
заменили изношенные участки огнеупорной футеровки внутри воздуховода и усилили ее 
анкерами. После чего нанесли огнеупорную бетонную смесь. Также проведена ревизия 
оборудования подбункерного помещения, скиповой лебедки и электрооборудования. 
Частично заменен уравнительный трубопровод и отремонтирован дымосос литейного 
двора. Доменная печь введена в эксплуатацию и выведена на рабочие параметры. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 
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МК "Запорожсталь" начал строительство дополнительных  
аспираций на хвостовых частях агломашин 

28.08.2020 

МК "Запорожсталь" продолжая экологическую модернизацию 
производства, начал строительство дополнительных аспираций на 
хвостовых частях агломашин, инвестиции составят 235 млн грн.  

Как сообщается в пресс-релизе, ранее "Запорожсталь" установил на каждую из шести 
агломашин современные рукавные фильтры, очищающие воздух от пыли – до 30 мг/куб. м, 
от сернистого ангидрида – до уровня ниже 400 мг/куб. м, вложив в проект 
экомодернизации агломашин 1,2 млрд грн. Поясняется, что существующую систему 
аспираций каждой из шести агломашин усовершенствуют двумя рукавными фильтрами, 
которые увеличат объем очищаемого от хвостовых частей воздуха в 1,5 раза. При выгрузке 
готового агломерата на транспортировочные ленты пыль будет улавливаться и 
возвращаться обратно в производство в качестве шихты. "Очередной этап экологической 
модернизации аглофабрики позволит дополнительно снизить нагрузку на окружающую 
среду. Важно понимать: ранее 80% всех выбросов предприятия образовывались на 
аглофабрике. После ее полной модернизации достигнуты современные европейские 
экологические стандарты при производстве агломерата, существенно снижено пыление", – 
отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует 
пресс-служба. Также сообщается, что надежную работу газоочистных систем обеспечивает 
специализированная служба мониторинга и контроля работы газоочисток аглофабрики. 
Каждая агломашина оснащена датчиками контроля выбросов, которые в онлайн-режиме с 
дискретностью в миллисекунды показывают эффективность работы газоочистного 
оборудования. Основное газоочистное оборудование для проекта поставляет крупнейший 
украинский производитель – Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс", 
тягодутьевое оборудование – компания Reitz India, системы автоматики Siemens VAI будут 
установлены украинской компанией "ALD инжиниринг и строительство". "Запорожсталь" – 
одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого 
пользуется широким спросом у потребителей, как на внутреннем рынке, так и во многих 
странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к 
лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а 
также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль. Основными потребителями 
продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, 
транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой 
техники. "Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", 
основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и 
группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая 
компания группы "Метинвест". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Украина снизила экспорт титаносодержащих руд  
и концентрата - до 325 тыс. тонн 

10.08.2020 

Украина в январе-июле текущего года снизила экспорт 
титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 11,4% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 325,2 тыс. тонн.  

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), 
в денежном выражении за 7 месяцев-2020 экспорт титаносодержащих руд и концентрата 
снизился на 14,7% - до $76,803 млн. Украина в указанный период импортировала 650 тонн 
титаносодержащих руд на сумму $525 тыс. (в январе-июле-2019 – 529 тонны руды на $372 
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 

 

Кабмин выделил компании Фирташа 75 га леса  
для добычи титанового сырья 

10.08.2020 

КМУ разрешил ООО "Междуреченский ГОК" (Житомирская обл.), 
входящему в Group DF, разрабатывать проект землеустройства по отводу 
четырех земельных участков общей площадью 75,4 га. 

Согласно распоряжению правительства № 977-р от 5 августа, МГОКу выделяется три 
земельных участка ориентировочной площадью 8,5 га, 16,5 га и 16 га из земель 
госсобственности лесного фонда Володарско-Волынского лесничества, расположенные на 
территории Хорошевского района Житомирской области в аренду на срок действия 
специального разрешения на пользование недрами от 3 июня 2002 года №2694 с 
изменением целевого назначения для размещения и эксплуатации основных, подсобных и 
вспомогательных зданий и сооружений предприятиям, связанным с использованием недр. 
Другим распоряжением правительства № 978-р от 5 августа 2020 года предоставлено 
разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка 
ориентировочной площадью 34,4 га (земли госсобственности лесного фонда Турчинского 
лесничества), находящегося в постоянном пользовании ГП "Коростенское лесоохотничье 
хозяйство", расположенного на территории Хорошевского района Житомирской области. 
"ООО "МГОК" предусмотреть в соответствии с законодательством в указанном проекте 
землеустройства расчет размера потерь лесохозяйственного производства и убытков, 
которые будут нанесены землепользователю в результате изъятия земельных участков 
для нужд, не связанных с лесохозяйственным производством", – констатируется в 
распоряжениях. ООО "Междуреченский ГОК" зарегистрирован в пгт Иршанск в январе 2001 
года. Основной вид деятельности – добыча руд цветных металлов. Компании Diago 
Enterprises Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Дмитрий Фирташ, 
принадлежит 1%-ная доля МГОКа, ООО "Мотроновский ГОК" (Вольногорск 
Днепропетровской обл. – строящийся ГОК, также входит в Group DF) – 99%-ная 
доля.Титановые ГОКи Group DF по итогам января-июня 2020 года увеличили выпуск 
ильменитового концентрата (TiO2) на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года – до 66,9 тыс. тонн с 50,8 тыс. тонн.  

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

ОГХК на ИГОКе увеличила выпуск ильменитового  
концентрата на 13% 

10.08.2020 

ЧАО "ОГХК" по итогам работы в январе-июне текущего года на ИГОКе 
увеличила выпуск ильменитового концентрата на 13% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 92,4 тыс. тонн.  

За этот период Вольногорский ГОК нарастил производство дистен-силлиманитового 
концентрата - как крупного, так и в порошке. Так, в течение первого полугодия-2020 
изготовлено на 36% больше дистен-силлиманитового порошкообразных и на 33% больше 
дистен-силлиманитового крупного концентратов: суммарные объемы производства по 
позициям концентратов дистен-силлиманитових составили более 3,5 тыс. тонн. Кроме 
того, ВГМК увеличил выпуск кварцевого песка - до 32,4 тыс. тонн в первом полугодии 2020 
года с 7,4 тыс. тонн в первом полугодии-2019. При этом производство рутилового 
концентрата на ВГМК не превысило прошлогодние показатели, констатируется в пресс-
релизе, без уточнения показателей. Причиной роста показателей по одним позициям и 
сохранение на том же уровне других руководство ОГХК называет изменение 
производственных ориентиров. Так, в ОГХК постоянно ищут новые рынки сбыта и 
тестируют обновленные технологии обогащения сырья, что ранее не считалось 
коммерчески выгодным для предприятия. "Мы создали для ОГХК новый финансовый план 
и программу модернизации, предусматривающие оптимизацию ресурсной базы 
предприятий, входящих в структуру компании. Рациональный подход к производству и 
комплексное использование мощностей месторождений для нас важны не меньше, чем 
получение максимальных прибыльных показателей", - поясняет врио председателя 
правления компании Питер Дэвис, которого цитирует пресс-служба. При этом отмечается, 
что в ОГХК разработали программу модернизации производства для обоих филиалов, ее 
планируют представить при проведении road shows для потенциальных инвесторов. План 
предусматривает подготовку к добыче более сложных руд на ИГОКе и осуществление на 
ВГМК дополнительного обогащения титаново-циркониевых руд, которые до этого только 
складировались на предприятии. ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала 
фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло 
решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-
металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-
обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было 
преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО. ОГХК реализует 
продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также 
США и страны Африки. Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку 
компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в 
последний раз – до лета в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к 
приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker 
Tilly Ukraine и Asset Expertise. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Компания "Велта" номинирует аукцион на  

два титановых месторождения 
17.08.2020 

ООО "Велта" номинирует на открытые электронные торги два 
месторождения титановых руд в Житомирской области. Об этом сообщает 
служба новостей портала censor.net.ua 

Компания "Велта" подала документы в Государственную службу геологии и недр 
Украины о проведении аукциона на получение лицензии на геологическое изучение, в том 
числе опытно-промышленную разработку, Паромивского и Краснореченского 
месторождения титановых руд. Данные ресурсные активы 7 лет находятся в замороженном 
состоянии, что недопустимо, учитывая потенциал украинской титановой 
промышленности. Компания "Велта" имеет опыт разведки и утверждения запасов за 
собственные средства на Ликаривском и Бирзуловском месторождениях. Бирзуловскоий 
ГОК, спроектирован собственным конструкторским бюро, стабильно работает 9 лет, а 
Ликаривское месторождение сейчас готовится к освоению. Учитывая стратегию 
Держгеонадр - реализовать путем аукционов дополнительно 150 спецразрешений до конца 
года, компания "Велта" как активный и успешный недропользователь решила 
воспользоваться правом номинации месторождений. Кроме этого, Паромивское и 
Краснореченское месторожденияе отсутствуют в "Инвестиционном атласе 
недропользователя", поэтому вышеуказанные аукционы внепланово смогут пополнить 
государственный бюджет страны. ООО Производственно-коммерческая фирма "Велта" 
обладает Ликаривским и Бирзуловским месторождениями ильменита в Кировоградской 
области. На базе последнего 9 лет работает горно-обогатительный комплекс по добыче и 
переработке титановой руды. "Велта" занимает 2% на мировом рынке титанового сырья. С 
2012 по 2019 год "Велта" добыла 1 миллион тонн ильменита. Общее количество созданных 
рабочих мест - более 500, за период работы компания выплатила 350 млн. грн налогов в 
бюджеты различных уровней и вложила 32,5 млн. грн. социальных инвестиций в регион. 
Контакты: +38 050 453 05 81 Анна Капустина, директор по связям с общественностью и 
коммуникациям компании "Велта" 

Читать полностью >>> 
По материалам censor.net.ua 
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Украина в январе-июле сократила 
экспорт труб на 29,1% 

11.08.2020 

Экспорт труб из Украины за 7 мес. 2020 г. упал на 29,1% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 282 тыс. т. В 
денежном выражении экспорт сократился на 25,7% – до $321,2 млн.  

Больше всего украинские предприятия экспортировали бесшовных труб – 211,5 тыс. 
т на сумму $277,5 млн. Кроме того, было продано 62,8 тыс. т прочих труб и трубок на сумму 
$34,2 млн. В частности, украинские производители отправили за рубеж 7,2 тыс. т труб и 
трубок диаметром до 406,9 мм на сумму $7,5 млн. Основные направления экспорта 
бесшовных труб и трубок – Германия, США и Россия. Туркменистан купил более половины 
прочих труб и трубок диаметром до 406,9 мм, а Молдова – около 9,75%. Как сообщал GMK 
Center, по итогам 2019 года экспорт труб из Украины снизился на 9,5% по сравнению с 
предыдущим годом – до $667,9 млн. В натуральном выражении экспорт сократился на 6,8% 
по сравнению с 2018 годом – до 612,8 тыс. т. Основные производители труб в Украине – 
ООО «Интерпайп НИКО ТЬЮБ», «Интерпайп НТЗ», «ДМЗ Коминмет», ММК им. Ильича, 
«Интерпайп НМТЗ», «Трубосталь», Centravis, Днепропетровский трубный завод, «Славсант». 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 
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Член Набсовета УЗ готовит почву для входа  
казахских рельс на рынок Украины 

12.08.2020 

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» освоил и 
сертифицировал производство ж/д рельс по украинскому стандарту 
ДСТУ. Об этом сообщает служба новостей портала capital.ua 

Теперь казахское предприятие готово заместить рельсы украинского производства 
в закупках «Укрзалізниці». Полумиллиардный тендер на закупку 21 000 тонн рельс, в 
котором АРБЗ обязательно примет участие, назначен на 7 октября. Заменить украинских 
поставщиков на казахских активно призывает член Наблюдательного совета 
«Укрзалізниці» Кристиан Кун. Что неудивительно: господин Кун, который отвечает за 
закупочную политику в УЗ, в то же время возглавляет совет директоров «Казахстанских 
железных дорог» и особо не скрывает своего лобби производителей из Казахстана. Под его 
«защиту», например, попала закупка масел у казахской компании в мае этого года. Также 
ожидается, что господин Кун пролоббирует интересы казахского «Проммашкомплекта» по 
поставке новых колес для подвижного состава. «Проммашкомплект» сейчас как раз 
сертифицирует свою продукцию в Украине. Из-за конфликта интересов и постоянных 
скандалов в топ-менеджменте в июле коллеги Куна по «Укрзалізнице» все-таки подняли 
вопрос об его увольнении из Набсовета. Однако, как долго он будет рассматриваться и 
сколько казахских поставщиков в ущерб украинским интересам еще успеет 
проллобировать Кристиан Кун, пока неизвестно. 

Читать полностью >>> 
По материалам capital.ua 
 

 
 МЕТАЛОСЕРВІС (МЕТАЛОТОРГІВЛЯ) 

 
Металурги йдуть в онлайн: Метінвест запустив  

інтернет-магазин металопродукції 
05.08.2020 

Компанія Метінвест-СМЦ, збутова мережа Групи Метінвест в Україні 
та країнах СНД, запустила інтернет-магазин. Технічний супровід проєкту 
взяла на себе ІТ-компанія Метінвест Діджитал. 

Пілотний проєкт запустили в серпні 2019 р. З тих пір магазин обростав функціями: у 
травні 2020 р. на сайті з'явився оновлений каталог продукції. Зараз придбати онлайн 
можна 400 видів металопрокату. Це продукти, які користуються попитом у роздрібних 
споживачів. Пилотный проект запустили в августе 2019 г. Купити металопродукцію можуть 
як роздрібні, так і гуртові покупці по всій Україні. До послуг споживачів – розвинена мережа 
власних металоцентрів Метінвесту-СМЦ, а також майданчики партнерів-дистриб'юторів 
металопрокату в різних містах країни. Для зручності покупців продукцію на сайті поділено 
на чотири групи: сортовий і фасонний прокат; листовий прокат; трубний прокат; рулонний 
прокат. У каталозі магазина легко знайти потрібну продукцію. Інформація про кожний 
продукт містить актуальну ціну, клас металу, розміри, марку сталі, з якої він виготовлений, 
відповідність товару українським і міжнародним стандартам якості, сфери застосування. 
Щоб купити металопрокат, досить покласти до кошика необхідні позиції і оформити заявку 
на покупку в онлайн-режимі. Після цього менеджер компанії сконтактує з покупцем для 
уточнення деталей. Покупцеві залишається сплатити замовлення зручним для нього 
способом, приїхати на металобазу і забрати товар.   

Читати повністю >>> 
За матеріалами MetInvest 

 
 
 

 ХІМІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 

 
 

Ільменітові схеми: сировину для кримського титану доставили  
в окупований крим рейсом Одеса-Хопа-Феодосія 

02.08.2020 

Відновилося постачання ільменіту в окупований Крим, наразі 
перевезення української руди для санкційного підприємства Кримський 
Титан здійснюється за маршрутом: Одеса-Хопа-Феодосія-Армянськ. 

 

VENTO: доставка ільменіту рейсом Одеса-Хопа. Ввечері 5 липня в Одесі на 
завантаження 24 тисяч тонн ільменіту стало судно VENTO (IMO: 9082623, MMSI: 357677000, 
Call Sign: 3FHD6, Flag: Panama [PA]). Після завантаження ільменіту VENTO вийшло з Одеси 9 
липня 2020 року й незабаром вказало в AIS порт призначення Хопа (Туреччина). 
Журналісти SeaKrime зробили повідомлення про це в соціальній мережі Фейсбук.Потім 
VENTO прибрало з AIS інформацію про порт призначення, однак судно продовжувало 
просуватися в бік турецького порту Хопа неподалік від кордону з Грузією. На скріншоті з 
порталу ShippingExplorer зафіксовано момент зміни інформації про порт призначення з 
Хопа на фейкову інформацію. Також цю зміну порту призначення зафіксовано на скріншоті 
порталу FleetMon. В порту Хопа судно перебувало з вимкненим судновим транспондером, 
що є порушенням з боку представників морської влади Туреччини в цьому порту. Після 
розвантаження на причал турецького порту 24 тисяч тонн ільменіту і виходу з порту судно 
VENTO увімкнуло AIS ввечері 19.07.2020. Статус судна змінився на “в баласті”.  

 

SOURIA: завантаження ільменіту в турецькому порту Хопа. В той час як VENTO 
стояло в порту Хопа і розвантажувало доставлений з Одеси ільменіт, 14.07.2020 з 
сирійського порту Латакія вийшло судно SOURIA (IMO: 9274331, MMSI: 468392000, Call Sign: 
YKRK, Flag: Syria [SY]) і вказало порт призначення Хопа (Туреччина). VENTO вийшло з Сирії 
без вантажу, статус судна – “в баласті”. Було зроблено повідомлення від розслідувальської 
команди SeaKrime про можливий подальший перебіг подій. SOURIA є постійним 
порушником Державного кордону України, журналістами проєкту SeaKrime оприлюднено 
19 статей-розслідувань щодо фактів незаконних суднозаходжень сирійського судна в порти 
окупованого Криму. Зокрема, в матеріалі від 09.03.2020 вже було зафіксовано рейс SOURIA в 
Феодосію з вантажом з турецького порту Хопа. Розслідувачами поки що не встановлено 
який саме вантаж доставила Сурія в цьому рейсі в лютому-березні. З 2015 року SOURIA 
перебуває в санкційному списку фінансової розвідки США. SOURIA прийшла в порт Хопа 
19.07.2020 і стала на завантаження ільменітом, доставленого з Одеси судном VENTO. 
Перебування судна в порту Хопа зафіксовано на порталі MarineTraffic. Маршрут судна 
SOURIA з Сирії до турецького чорноморського порту Хопа представлено на наступному 
слайді з порталу MarineTraffic. SOURIA вийшла з порту Хопа 23.07.2020. Зазвичай судно бере 
11-12 тисяч тонн вантажу. SOURIA зупинилася на неконтрольованій “сірій” якірній стоянці 
на вході в Керченську протоку. З ранку 30.07.2020 на судні вимкнено судновий 
транспондер, сигнал в AIS не поступає. Щоб зрозуміти логіку подій, доведеться описати ще 
один факт незаконного суднозаходження іншого сирійського санкційного судна, який 
виявився пов’язаним з рейсом SOURIA. ... 

 

Читати повністю (фото) >>>                                                                           © Яресько Катерина  
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Азотный бизнес Group DF не будут разделять - суд признал  
недействительным решение АМКУ 

03.08.2020 

Хозсуд Киева признал недействительным решение АМКУ о 
принудительном разделении группы Ostchem в части производителей азотных 
минеральных удобрений "Северодонецкий "Азот", "Ривнеазот" и "Азот". 

"29 июля 2020 года решением Хозяйственного суда г. Киева были полностью 
удовлетворены исковые требования компаний "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и 
"Северодонецькое объединение "Азот" (все входят в азотный бизнес Group DF) к АМКУ о 
признании недействительным решения АМКУ № 598-р "О нарушении законодательства о 
защите экономической конкуренции, наложении штрафа и принудительном разделении", - 
говорится в сообщении Group DF. По результатам оценки предоставленных истцами 
доказательств, суд принял решение в пользу предприятий азотного бизнеса Group DF. 
Отмечается, что истцы доказали беспочвенность выводов АМКУ о том, что предприятия 
азотного бизнеса группы занимали монопольное положение на рынке азотных 
минеральных удобрений в 2014-2017 годах и злоупотребляли этим положением.Судебное 
решение означает также незаконность решения АМКУ о принудительном разделении 
активов азотного бизнеса и о наложении штрафа. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 
"Северодонецкий "Азот" в 3 раза увеличил производство минудобрений. В сентябре 2019 
АМКУ принял решение принудительно разделить Ostchem. 

Читать полностью >>>                                                                                          © Елена Литвин 
По материалам ukranews.com 

 

У «КАРПАТНАФТОХІМІ» реалізується проєкт  
з провадження IP-телефонії 

13.08.2020 

З 3 по 6 серпня начальник служби зв’язку ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» 
Андрій Гриців перебував у Києві, де на базі сертифікованого центру пройшов 
навчання з курсу Grandstream Solutions Grandstream Certified Specialist. 

Про те, яка мета цього навчання і чи матимуть здобуті знання застосування на 
практиці, журналіст «НК» поцікавився в Андрія Ярославовича. «В ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» 
розпочато реалізацію  проєкту з впровадженням IP-телефонії – розповідає він. – З цією 
метою вже встановлені дві IP АТС станції в м. Калуш та м. Київ, що дозволить їм працювати 
як одна телефонна мережа, здійснювати набір телефонів між містами за звичайними 4-
значними номерами, а також інтегрувати нові пристрої, мобільні телефони, звичайні 
аналогові телефони тощо». Зазначена телефонія змонтована на обладнанні фірми 
Grandstream Networks, Inc, яка є провідним розробником і виробником інноваційних IP-
телефонів і продуктів для широкосмугових IP мереж. Варто зазначити, що ще донедавна 
оператори з побоюванням ставилися до використання IP-телефонії, вважаючи низьким 
рівень захищеності таких мереж. Але сьогодні вже можна говорити про те, що ІР-телефонія 
стала невід’ємною частиною управління бізнес-процесами. Пояснити це можна зручністю 
такого зв’язку, надійністю з високим ступенем шифрування і помірною вартістю IP-
телефонії в порівнянні з аналоговим. Для мене особисто навчання на курсах було корисним 
та необхідним тому, щоб набуті знання я міг передати іншим працівникам служби зв’язку. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» 

 

ДП «Укрхімтрансаміак» тимчасово призупинило видачу 
аміаку на внутрішній ринок 

21.08.2020 

Державне підприємство  «Укрхімтрансаміак» призупинило видачу 
аміаку  контрагентам на внутрішній ринок у зв’язку з низкою об’єктивних 
чинників. Про це повідомляє ДП. 

Зокрема,  у  вартість послуг транспортування аміаку на внутрішній ринок не 
враховано транспортування ділянкою аміакопроводу  13 189 м,  яка пролягає через 
територію Луганської області, та була раніше передана ДП «Укрхімтрансаміак» у повне 
господарське відання згідно з наказом Мінекономрозвитку України  № 2 від 04.01.2018р. 
Окрім того, востаннє тарифи на транспортування аміаку для потреб внутрішнього ринку 
встановлювалися ще у 2009 році. Також звертаємо увагу, що основним напрямком 
діяльності ДП «Укрхімтрансаміак» є транспортування рідкого аміаку в режимі «транзит» 
від заводів-виробників до Одеського припортового заводу, звідки він постачається на 
світові ринки. Підприємство не є власником аміаку і не займається його реалізацією. Разом 
з тим – впродовж усієї протяжності аміакопроводу є 12 роздавальних станцій, через які 
рідкий аміак видається компаніям, що мають прямі відносини з імпортерами або 
виробниками продукції. Маючи на меті встановлення справедливих й економічно 
обґрунтованих тарифів, які б перш за все враховували інтереси ДП«Укрхімтрансаміак», 
держпідприємство звернулося до НКРЕКП для затвердження (встановлення) відповідних 
тарифів. Передбачається, що нові тарифи на послуги з транспортування аміаку для 
внутрішнього ринку та видачі з роздавальних станцій українським споживачам 
забезпечать рівні умови доступу до цих послуг, відкриваючи паритетні можливості  усім 
учасникам ринку.  Окремо зауважимо, що з моменту подання усіх необхідних  документів до 
НКРЕКП, надання послуг з транспортування й видачі аміаку на внутрішній ринок було 
повністю призупинено та не проводилося для жодного з контрагентів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «Укрхімтрансаміак» 

 

Производители серной кислоты скрывают  
отрицательные финансовые результаты 

21.08.2020 

Производители серной кислоты "Сумыхимпром" и Восточный ГОК не 
публикуют в 2020 году свои финансовые результаты. Об этом сообщает 
служба новостей портала segodnya.ua 

Это связано с тем, что, несмотря на введенные квоты на импорт серной кислоты, 
которые отказывается отменять министр экономики Игорь Петрашко, предприятия 
продолжают показывать отрицательные финансовые результаты. Квоты на импорт серной 
кислоты, введенные в 2018 г. для защиты украинских производителей, превратились в 
масштабную коррупционную схему, где зарабатывали компании-прокладки. Несмотря на 
то, что цена на продукцию выросла практически в 2 раза, чистый убыток Восточного ГОКа 
в 2019 году составил 680 млн грн (вместо 389 млн грн прибыли в 2017 г.). Аналогична 
ситуация у ГП "Сумыхимпром" – в 2019 г. убыток составил 11 млн грн. Несмотря на явную 
коррупционную схему, министерство экономики во главе с Игорем Петрашко отказывается 
отменять квоты, ставя под угрозу украинские металлургические и химические 
предприятия. Ранее народный депутат Сергей Магера обратился в Нацполицию Киева с 
заявлением, что Минэкономики не реагирует на нарушения, происходящие на 
госпредприятии "Восточный ГОК", в результате которых государству нанесен ущерб на 137 
млн грн. Депутат отметил, что госпредприятие "Восточный ГОК", которое является одним 
из крупнейших производителей серной кислоты, получает убытки вследствие того, что 
продает свою продукцию не конечным потребителям, а посредникам. В частности, 
"эксклюзивным посредником" госпредприятия является ООО "Фирма Торгсервис", не 
является производителем этого ресурса. Кроме того, депутат обращает внимание на то, что 
Межведомственная комиссия по международной торговле, председателем которой 
является министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, 
косвенно способствует совершению таких уголовных нарушений. В частности, тем, что не 
принимает меры по пересмотру квот на импорт серной кислоты. 

Читать полностью >>> 
По материалам segodnya.ua 

https://www.capital.ua/ru/news/144558-chlen-nabsoveta-uz-gotovit-pochvu-dlya-vkhoda-kazakhskikh-rels-na-rynok-ukrainy
https://metinvestholding.com/ua/media/news/metallurgi-idut-v-onlajn-metinvest-zapustil-internet-magazin-metalloprodukcii
https://myrotvorets.news/ilmenitovi-skhemy-syrovynu-dlia-kryms/
https://ukranews.com/news/718161-kogda-razdelyat-biznes-group-df-sud-prinyal-reshenie
http://www.knh.com.ua/uk/u-karpatnaftohimi-realizuyetsya-proyekt-z-provadzhennya-ip-telefoniyi/
https://ukrtransammiak.com.ua/news/article/dp-ukrhimtransamiak-timchasovo-prizupinilo-vidachu-amiaku-na-vnutrishniy-rinok
https://www.segodnya.ua/economics/enews/proizvoditeli-sernoy-kisloty-skryvayut-otricatelnye-finansovye-rezultaty-1471769.html
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http://ukrtransammiak.com.ua/
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НВП «Зоря» успішно пройшло аудити систем  
менеджменту якості 

27.08.2020 

Перевірялася їх відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. В результаті підприємство 
отримало відповідні сертифікати. 

Представники компанії ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА» провели на 
підприємстві ресертифікаційний аудит на підтвердження відповідності системи 
менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 і системи екологіч-
ного управління – на відповідність ISO 14001:2015. Проведено також сертифікаційний 
аудит системи управління безпекою праці та охороною здоров'я на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 45001:2018, який впроваджено на підприємстві замість 
стандарту OHSAS 18001:2007. Дотримання стандарту ISO 45001:2018 дає можливість 
передбачити небезпечні ситуації, тобто попередити ризики або знизити ймовірність їх 
виникнення на виробництві. Аудитори ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА» 
позитивно оцінили проведену колективом підприємства роботу щодо забезпечення 
функціонування інтегрованої системи менеджменту. Персонал НВП «Зоря» показав не 
тільки добру обізнаність і компетентність в питаннях інтегрованої системи менеджменту, а 
й зацікавленість, відкритість в прагненні надати повні (багатосторонні) дані, що 
підтверджують результативність функціонування ІСМ. За результатами аудитів отримані 
сертифікати на українській та англійській мовах, що підтверджують відповідність систем 
менеджменту, що функціонують на підприємстві, вимогам міжнародних стандартів ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018. Основне завдання колективу НВП «Зоря» – 
забезпечити ефективність функціонування систем менеджменту і працювати над їх 
постійним поліпшенням. Відзначимо, в серпні 2020 року НВП «Зоря» завершило черговий 
проект з модернізації вартістю 2,8  мільйона гривень. Для охолодження оборотної води в 
схемі виробництва сірчаної кислоти була введена в експлуатацію нова градирня. «НВП 
«Зоря» продовжує інвестувати в модернізацію промислового майданчика. Запуск нової 
градирні дозволить знизити вплив виробничих процесів на навколишнє середовище і 
значно скоротить витрати підприємства на енергоресурси. Крім того, її перевагами є висока 
безпека, автоматизація та зручність обслуговування», – зазначає генеральний директор 
НВП «Зоря» Олександр Чернецов. Нова градирня потужністю 400 кубометрів на годину 
виготовлена американською компанією SPX. Її конструкція і функціонування розроблені з 
урахуванням новітніх технологій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НВП «Зоря» 

 
В ОПЗ избежали остановки предприятия, продлив  

действующий сырьевой контракт 
29.08.2020 

Руководство Одесского припортового завода продлило текущий 
контракт на переработку природного газа на 4 месяца. Решение не имеет 
альтернативы из-за угрозы остановки производственного процесса. 

Сложившуюся ситуацию спровоцировал срыв конкурсного отбора нового 
поставщика давальческого сырья для ОПЗ. По решению Правления и Набсовета АО «ОПЗ» с 
1 сентября 2020 года контракт на переработку природного газа с действующим 
поставщиком давальческого сырья продлен сроком на четыре календарных месяца. 
Утвержденный Наблюдательным советом порядок отбора компании-давальца 
предполагает, что завод не имеет права проводить отбор нового давальца вне процедуры 
конкурса. Однако, определение нового поставщика давальческого сырья оказалось 
невозможным в связи с блокировкой соответствующего конкурса, проводимого АО «ОПЗ». 
«Одесский припортовый завод, вспоминая тот крайне трудоемкий и дорогостоящий 
процесс восстановления производственного процесса летом 2019, попросту не имеет права 
быть остановленным. В нынешней ситуации мы приняли единственно допустимое для 
обеспечения продолжения работы завода решение о пролонгации контракта с 
действующим давальцем», – заявил и.о. главы правления – директора ОПЗ Николай Синица. 
В ОПЗ отметили, что обеспечение бесперебойного производственного процесса – ключевой 
фактор подготовки завода к прозрачной приватизации, улучшения финансовых, 
социальных показателей и модернизации предприятия. Отметим, Одесский припортовый 
завод во втором квартале 2020 года получил 336,63 млн грн чистой прибыли, что на 42,1% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года, вместе с тем, по итогам первого 
полугодия убыток составил 1,1 млрд грн. "На финансовый результат повлияло укрепление 
курса национальной валюты в течение отчетного периода, в результате чего 
задолженность перед компанией Ostchem ltd на 30 июня 2020 года уменьшилась на 3,4% и 
составила 8,8 млрд грн. Без учета курсовых разниц … ОПЗ за второй квартал 2020 года 
получил 27,7 млн грн прибыли", – отмечается в сообщении компании в понедельник. 
Чистый доход от реализации составил 504,6 млн грн, что почти в 2,4 раза выше 
аналогичного показателя 2019 года. За первое полугодие 2020 года ввиду девальвации 
гривни чистый убыток в первом квартале составил 1,1 млрд, тогда как в первом полугодии 
прошлого года была чистая прибыль в размере 350,67 млн грн. Выручка в первом 
полугодии выросла в 2,3 раза – до 1 млрд грн. Компания сообщила, что в январе-июне она 
работала с частичной загрузкой производственных мощностей (один агрегат аммиака и 
два агрегата карбамида) по договору переработки давальческого сырья с компанией Агро 
Газ Трейдинг, а также проводила модернизацию агрегата №2 производства аммиака, 
который планируется запустить в работу в первом квартале 2021 года. … 

Читать полностью >>> 
По материалам zn.ua, biz.liga.net 
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Рубежанский картонно-тарный комбинат выпустил 
138 млн кв. м гофроящиков 

11.08.2020 

Рубежанский картонно-тарный комбинат в январе-июле 2020 года 
выпустил 138,13 млн кв. м гофроящиков, что на 4% меньше, чем за 
аналогичный период 2019 г.. 

В то же время по итогам 6 мес. темп снижения выпуска гофротары РКТК составлял 
5,8%. Согласно предоставленным агентству "Интерфакс-Украина" статистическим данным 
ассоциации, за семь месяцев комбинаты сократили на 6% выпуск составляющих для 
гофрокартона (картон и бумага для гофрирования) - до 121,19 тыс. тонн. При этом 
суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении за этот 
период снизился на 18,3% - до 2 млрд 182 млн грн. РКТК, работающий на рынке упаковки с 
1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его 
переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-
основы для гипсокартона. В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские 
компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий. В 2002 году РКТК 
приобрел ТУК, где было создано производство гофрокартона и гофроупаковки. Как 
сообщалось, в 2019 году комбинаты выпустили 251,07 млн кв. м гофроящиков, что на 2,5% 
меньше, чем за 2018 год, а объем производства сократился почти на 21% - до 4 млрд 440 
млн грн. Чистая прибыль РКТК сократилась в 2,4 раза – до 235 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua  

Входящий в холдинг "Основа" ЖЦБК выпустил  
продукцию на 105,5 млн грн 

12.08.2020 

Входящий в холдинг "Основа" Жидачевский ЦБК (ЖЦБК, Львовская 
обл.) в январе-июле текущего года выпустил продукцию на 105,45 млн грн, 
что в 2,1 раза меньше, чем за тот же период 2019 года.  

В натуральных показателях наибольшее сокращение показало производство 
тарного картона (включая бумагу для гофрирования) – в 2,4 раза, до 6,27 тыс. тонн. В то же 
время выпуск гофротары снизился на 19,6% - до 8,5 млн кв. м, товарного гофрокартона – на 
25%, до 8,2 млн кв. м, а выпуск бумаги – почти на 40%, до 1,76 тыс. тонн. Таким образом, 
комбинат сохраняет отмечавшееся с начала года более чем двукратное падение объемов 
производства в денежном выражении. Еще одно предприятие холдинга - Измаильский 
целлюлозно-картонный комбинат (ИЦКК, Одесской обл.) – в январе-июле-2020 сократил 
объем производства на 14,6% - до 79,73 млн грн, а в натуральных показателях выпуск 
гофротары снизился на 1% - до 9,5 млн кв. м, тарного картона сократился на 22,7% - до 5,3 
тыс. тонн. ЖЦБК введен в эксплуатацию в 1951 году. Производственная деятельность, 
возобновившаяся в мае 2017 г. после простоя, в настоящее время сосредоточена в основном 
на выпуске гофрокартона и гофротары. Как сообщалось, после возобновления работы 
ЖЦБК набирал темпы и по итогам 2018 г. превысил запланированный объем производства, 
выпустив продукцию на 454 млн грн. С начала 2019 г. ЖЦБК демонстрировал прирост 
объема производства, но по итогам года сократил этот показатель на 28% - до 328,6 млн 
грн. ИЦКК - также производитель тарного картона (включая бумагу для гофрирования) и 
картонной тары. В 2019 году сократил объем производства на 37% - до 124,23 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
В Україні розробили технологію виробництва паперових  

матеріалів – альтернативу пластику 
28.08.2020 

Оптимальною екологічною сировиною для трубочок для коктейлів та 
інших виробів із пластику може виступити папір. Цей матеріал можна 
отримувати з поновлюваних, органічних джерел.  

Проєкт Blue Ocean Solutions став першим українським виробником паперових 
соломинок і екопродукції для сегмента HoReCa. Про це повідомляє пресслужба 
Житомирського паперового комбінату, пише agronews.ua. “Наступним кроком плануємо 
вивести на ринок кришечки для кави. Це величезне навантаження на всю еко систему 
нашої планети. Тому з 2021 року цей продукт потрапляє під заборону в Європі, на 
законодавчому рівні. Але ніякої альтернативи пластиковій кришечці зараз просто не існує. 
У нас є розуміння і компетенція в тому, як це правильно реалізувати. Це дуже крутий 
проєкт з просто гігантським ринком. Зараз ми боремося за залучення інвестицій в цей 
проєкт”, – заявили організатори проєкту. Додаткові інвестиції дозволять збільшити 
асортимент та запустити нову лінію термоформування для виробництва паперової 
кришечки та іншого асортименту для сегмента HoReCa. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
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АМКУ разрешило гендиректору Липецкой фабрики  
Roshen получить контроль над "Хант Пластикс" 

26.08.2020 

АМКУ разрешил гендиректору АО "Липецкая кондитерская фабрика 
"Рошен" (РФ) Олегу Казакову получить непосредственный контроль над 
ООО "Хант Пластикс" (Винница), где ему уже принадлежит 24,5% акций. 

Как сообщается, предоставлено разрешение на концентрацию в виде приобретения 
Казаковым непосредственного контроля над ООО "Хант Пластикс" путем назначения его на 
должность директора. Кроме того, АМКУ предоставил разрешение гендиректору Липецкой 
кондфабрики на приобретение доли в уставном капитале "Хант Пластикс", что 
обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества. ООО "Хант 
Пластикс" выпускает пластиковые упаковки для товаров. В "Хант Пластикс" сообщили, что 
его мощности по переработке пластика составляют 300-350 тонн в год. В планах - в 
сентябре 2020 года на производстве в Виннице запустить в эксплуатацию линию по 
выпуску пластиковых изделий. По данным Единого госреестра, конечным бенефициаром 
предприятия является президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский. 

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

 
Виробництво пакетів з використанням екологічно  

чистого целюлозного паперу 
28.08.2020 

ТОВ «КОНВІ-ПАК» продовжує працювати, зростати, слідкувати за 
новими технологіями виробництва, ставати краще і радувати своїх клієнтів 
екологічно чистими новинками своєї продукції!.. 

У зв'язку з чим, поспішаємо повідомити Вам приємну новину! ТОВ «КОНВІ-ПАК» 
запровадило новий технологічний процес виробництва пакетів з використанням 
екологічно чистого целюлозного паперу «Гласин».Гласин – це «розумний папір», що 
складається з натуральних мінералів і сполучних полімерів. Таке рішення є оптимальним 
поєднанням жиро-вологостійкості, як у полімерних плівок, здатності тримати форму, як у 
паперу, та захисних властивостей, як у фольги кашированої. Завдяки досвіду використання 
особливої склейки поліпропіленового віконця, ТОВ «КОНВІ-ПАК» розробило паперові 
пакети з паперовим віконцем, які не лише є дуже якісними та екологічно чистими, а маючи 
невелику щільність паперу є досить міцними у використанні, та завдяки прозорості паперу 
надають можливість оцінити зовнішній вид продукції не розкриваючи упаковки. 
Перевагою даного виду пакетів є недорога вартість, за рахунок сировини, яка 
використовується, і подальша можливість вторинної переробки. Папір добре тримає надану 
йому форму виробленого пакету. Продукти, які зберігаються і транспортуються, 
залишаються довше свіжими через наявність повітрообміну. Дані пакети відрізняються 
100% екологічністю, на відміну від пакетів з вікном з плівки, а отже сертифіковані для 
харчової продукції. Згодом даний від продукції зможе замінити пакети вироблені з 
поліпропілену та поліетилену. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ucci.org.ua 
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Ліквідація "ТД "Росава" завершена: вимоги кредиторів  
задоволено лише на 1,26 млн грн 

27.08.2020 

Госпсуд Київської обл.. ухвалою затвердив ліквідаційний баланс ТОВ 
“Торговий дім Росава”, ліквідував цю компанію і закрив провадження в 
справі №911/1467/18 про банкрутство цієї структури. 

ТОВ "Торговий дім "Росава" було визнане банкрутом постановою Госпсуду Київської 
області від 19.09.2018. Тоді ж було відкрито ліквідаційну процедуру. 27.02.2019 Госпсуд 
Київської області затвердив реєстр вимог компанії-банкрута, включивши до нього в т.ч. 
вимоги ГУ ДФС у Київській області на суму 126,1 млн грн (шоста черга), а також окремо 
внісши в реєстр частину із вимог, заявлених ліквідатором банку “Фінанси та кредит,” - на 
524,9 млн грн (як такі, що забезпечені заставою майна боржника - товарами в обороті). 
Загальний обсяг вимог, які пред’являв ліквідатор банку “Фінанси та кредит”, - 1,24 млрд 
грн. Відхилені вимоги на суму близько 700 млн грн - це переважно відсотки, нараховані 
банком після закінчення терміну кредитування та пеня. Суд констатував, що в ТОВ “ТД 
“Росава” “відсутні будь-які активи, які б можна було спрямувати на погашення 
кредиторських вимог” (цитата). Разом з тим, у судових матеріалах зауважується, що кошти 
від продажу майна банкрута було використано на погашення першої черги вимог 
кредиторів, часткове погашення вимог четвертої черги, часткове погашення забезпечених 
вимог (загальна сума погашених кредиторських вимог - 1,26 млн грн). ТОВ "Торговий дім 
"Росава", як і ПрАТ “Росава”, пов’язане з Костянтином Жеваго (був власником збанкрутілого 
банку “Фінанси та кредит”). Група "Росава" управляє Білоцерківським шинним заводом. 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. У листопаді 2019 року 
фінкомпанія "Інвестохіллс Веста" (серед засновників - Андрій Волков, екс-глава Альфа-
Банку та екс-глава Нацкомфінпослуг) викупила у Фонда гарантування пул активів Дельта 
Банку, банку “Надра”, банку “Фінанси та кредит”, в який входили в т.ч. права вимоги до 
компаній з групи “Росава”.  Наразі компанія, пов`язана з К. Жеваго, оскаржує в суді продаж 
вказаного пулу активів. ... 
 

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

Читайте також: Як "Росава" намагається 
ухиляєтсья від сплати мільярдних боргів >>> 
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Навіщо компанії Ярославського Мотор Січ і що  
відбувається з підприємством зараз 

12.08.2020 

У компанії DCH Олександра Ярославського розповіли НВ Бізнес про 
домовленості з китайськими інвесторами, стан та перспективи Мотор Січ та 
інтерес до інших авіабудівних заводів. 

Нещодавно з новою силою розгорнулася боротьба за Мотор Січ (Запоріжжя). Це один 
з найбільших в світі виробників авіаційних і вертолітних двигунів. Тривалий час його 
одноосібно контролював екс-надеп В’ячеслав Богуслаєв, який досі є президентом 
підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки. Але восени 2017 р. стало 
відомо, що власниками більшої частини акцій, які раніше контролювала родина Богуслаєва, 
стали компанії, що належать громадянам КНР. Тоді СБУ порушила кримінальну справу за 
статтями «диверсія» і «підготовка до злочину», а Шевченківський райсуд Києва 
заарештував 41% акцій Мотор Січі, сконцентровані у власності п’яти офшорів. Лише в 
грудні минулого року 81-річний президент підприємства визнав, що продав свої акції 
інвесторам з Китаю, щоб врятувати Мотор Січ. Справа в тому, що раніше велика частина 
запорізьких авіадвигунів в рамках військово-промислової кооперації поставлялися 
компанії Вертольоти Росії. Але в 2014 році, після анексії Криму і початку військового 
конфлікту на Донбасі, Україна заборонила поставки основної продукції підприємства в РФ. 
Китай став одним з основних ринків збуту для запорізького підприємства. Більш того, 
Мотор Січ спільно з китайською компанією Skyrizon заявили про будівництво нового 
заводу з виробництва авіадвигунів в КНР. Нові партнери В’ячеслава Богуслаєва обіцяли 
інвестувати сотні мільйонів доларів США в нові потужності і модернізацію основного 
виробничого майданчика в Запоріжжі. Пізніше з’ясувалося, що вони стануть основними 
акціонерами Мотор Січі. Але в 2017 році щось пішло не так. СБУ заблокувала угоду, але 
точні причини цього рішення досі невідомі. Серед припущень: ризик поставок авіадвигунів 
до Росії транзитом через Китай, а також тиск з боку США, які не хочуть технологічного 
посилення китайців в авіаційній сфері. У минулому році про Мотор Січ, перебуваючи в 
Києві, побічно згадував Джон Болтон, екс-радник президента США Дональда Трампа. Це 
призвело до того, що надзвичайний і повноважний посол КНР в Україні Ду Вей провів прес-
конференцію, на якій досить жорстко відреагував на заяви Болтона. В травні цього року 
китайський дипломат був знайдений мертвим в Ізраїлі. На той час він уже працював в цій 
близькосхідній країні. Офіційною причиною смерті названо проблеми зі здоров’ям. Україна 
спробувала вплинути на ситуацію, ввівши в переговорний процес по Мотор Січі державний 
концерн Укроборонпром. Одному з підприємств концерну мали безкоштовно дістатися 25% 
акцій запорізького машинобудівного гіганта. Але в червні цього року стало відомо, що 
угода не відбудеться. І ось минулого тижня з’ясувалося, що партнерами китайських 
авіабудівників може стати бізнес-група DCH харківського бізнесмена Олександра 
Ярославського, особистим другом якого є Джек Ма — один з найбагатших бізнесменів 
Китаю, засновник Alibaba Group. Однак, це привело не до спрощення, а ускладнення 
ситуації. Більш того, досі було незрозуміло про що саме домовилися китайські і українські 
бізнесмени. НВ Бізнес направив запит до прес-служби DCH з проханням розкрити деталі 
домовленостей, розповісти про перспективи розвитку Мотор Січі та розширення ринків 
збуту, інтерес до інших компаній авіабудівної галузі України. Відзначимо, що в DCH 
відмовилися коментувати обставини при яких компанія Олександра Ярославського 
зацікавилася проектом, роль Джека Ма в цьому знайомстві, а також можливий вплив 
геополітики на ситуацію, що склалася навколо підприємства Мотор Січ. … 

Читати повністю >>>                                                                                              © Артем Ільїн 
За матеріалами nv.ua 
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Чешский концерн Witkowitz инвестирует в «Южмаш» от 50 млн евро 

для создания новых мощностей 
12.08.2020 

Концерн Witkowitz, который специализируется на изготовлении 
машиностроительного оборудования, планирует инвестировать в 
украинское предприятие «Южмаш» минимально €50 млн. 

«Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по 
реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных 
двигателей. Ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К 
этому времени будет создано три отдельные производственные зоны: цех по ремонту 
колесных пар с объемом инвестиции в 10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до 2 
млн евро и цех по ремонту локомотивов - до 10 млн евро. Кроме этого, планируется 
формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz», - сказано 
в сообщении. Проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате 
которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию 
локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и 
колесных пар. В дальнейших планах - завод по производству оборудования для 
изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов. Witkowitz - один из 
самых мощных машиностроительных заводов Центральной Европы. Он был основан в XIX 
веке и сегодня является всемирно известным брендом с инновационными 
технологическими решениями. Как сообщалось, ранее Государственное космическое 
агентство заявило, что южнокорейская группа Caris планирует заказать на "Южмаше" 
5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание 
договоров на сумму 23 млрд грн со сроками производства до 2023 года. Южнокорейская 
корпорация Caris строительные и логистические компании, предприятия, производящие 
инновационные материалы и компоненты для дорожного строительства и безопасности 
движения, а также R & D центр, владеющий запатентованными инновационными 
технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в 
теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении. Государственное 
предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени 
А.М. Макарова" (Южмаш, Днепр) производит ракетно-космическую технику и другую 
наукоемкую продукцию. На предприятии были созданы космические ракеты-носители 
семейств "Циклон", "Космос", "Зенит". Многопрофильность Южмаша позволяет 
изготавливать продукцию для космической отрасли, оборонной промышленности, 
авиатранспорта, сельскохозяйственного машиностроения, тепловых электростанций. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info, biz.liga.net 

 
Никопольский завод технологического оборудования  

нарастил чистый убыток в 2,3 раза 
21.08.2020 

ЧАО "Никопольский завод технологического оборудования" (НЗТО, 
Днепропетровская обл.) по итогам работы в 2019 году нарастило чистый 
убыток в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом – до 8,11 млн грн.  

Согласно повестке годового общего собрания акционеров компании, назначенного 
на 29 сентября текущего года, нераспределенная прибыль завода на конец 2019 года 
составляла 15,519 млн грн. Акционеры намерены на собрании утвердить отчеты 
правления, набсовета и ревизионной комиссии за 2019 год. Также планируется утвердить 
убыток по итогам работы общества в 2019 году в размере 8 млн 109 тыс. 857,9 грн, покрыв 
его за счет прибыли предыдущих периодов. Дивиденды не начислять, срок и порядок 
выплаты дивидендов не утверждать, уточняется в сообщении. Предполагается также 
внести изменения во внутренние документы общества и принять решение о ликвидации 
ревкомиссии как контролирующего органа. ЧАО "Никопольский завод технологического 
оборудования" занимается производством инструментов и металлоконструкций, 
обработкой отходов металла и металлолома. По данным НДУ на второй квартал 2020 года, 
в собственности ООО "ПКП "ЮВИС" (Днепропетровская обл.) находится 24,9840% ЧАО 
"НЗТО", у Wolbert company Limited (Кипр) – 24,99%, у ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" 
(Centravis Production Ukraine) и ООО "Интерпайп Нико-Тьюб" – по 25,01% акций. Уставный 
капитал ЧАО - 16 млн 605,4 тыс. грн, номинальная стоимость 1 акции – 1 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Харківський "Електроважмаш" знову очолив колишній гендиректор,  

якого знімали після обшуків на підприємстві 
25.08.2020 

Згідно з наказом Фонду державного майна України від 19 серпня 
Бусько продовжив виконання обов'язків Генерального директора з 25 
серпня 2020 року на умовах укладеного з ним контракту. 

Цим же наказом із 24 серпня 2020 року звільнений від тимчасового виконання 
обов'язків генерального директора – директора зі стратегії та маркетингу підприємства 
Олексій Бунеску. Відомості про зміну керівника підприємства у встановленому порядку 
внесені у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. Як повідомляв Depo.Харків, 23 червня 2020 року стало відомо, що у 
Харкові суд обрав керівникам "Електроважмашу" міри запобіжного заходу. Повідомлялося 
також, що чиновники можуть вийти під заставу. Після обшуків на підприємстві замінили 
гендиректора "Електроважмашу". Тимчасово виконувачем обов’язків генерального 
директора "Електроважмашу" призначено Олексія Бунеску. Довідка Depo.Харків. Бусько був 
призначений директором "Електроважмашу" у грудні 2019 року. На час слідства він 
попросив суд відсторонити його від виконання обов'язків. Буська поновлено на посаді 
відповідно до ухвали Орджонікідзевського районного суду Харкова від 17 серпня 2020 року. 
Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро - та турбогенераторів для 
ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового 
електрообладнання для залізничного і міського транспорту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kh.depo.ua 

 
Питання щодо боргів "Південмашу" та заборгованості 

 із зарплат буде вирішено - Зеленський 
26.08.2020 

Президент України запевняє, що питання стосовно боргів 
виробничого об'єднання (ВО) "Південний машинобудівний завод ім. 
Макарова" (ВО "Південмаш", Дніпро) і заборгованості із зарплат буде вирішено. 

"Ви знаєте, що на "Південмаші" була велика проблема - понад 2 млрд грн боргів, і 
тому далі розвиватися підприємство вже не могло, не могло нормально працювати. 
Питання з цими боргами вирішено, тут я вдячний усій нашій команді, і нашим депутатам, 
які допомагали вирішити питання", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки 
на Дніпропетровщину. Зеленський зазначив, що буде вирішено питання боргів із зарплати 
на "Південмаші", які на сьогодні сягають понад 220 млн грн. "Сьогодні Кабінет Міністрів 
України вирішить це питання, ми це погодили, домовилися. Важко знаходити гроші, але 
люди важливі", - наголосив він. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Промінвестбанк відсудив у фірми з орбіти  
Григоришина $44 млн 

26.08.2020 

Госпсуд Києва частково задовольнив позов Промінвестбанку до ТОВ 
"Енерджі Сервіс" (у справі №910/17130/19) та вирішив стягнути з 
відповідача на користь позивача 41,25 млн дол і 75,5 млн грн.. 

Як писав Finbalance, 17.12.2018 Госпсуд м. Києва на прохання Промінвестбанку 
повернув йому заяву про забезпечення позову (в справі №910/16704/18) шляхом 
накладення арешту на кошти ПрАТ «Запоріжтрансформатор» і ТОВ «Енерджі Сервіс» в 
межах суми стягнення в розмірі 32,9 млн дол. ТОВ "Енерджі Сервіс" пов’язували з 
Костянтином Григоришиним (який контролює і “Запоріжтрансформатор”). Засновниками 
ТОВ "Енерджі Сервіс" вказані Дмитро Призюк та дві кіпрські компанії - “Месда Трейдінг 
Лімітед” та “Рістом Ентерпрайзес Лімітед”. Кінцевим бенефіціаром “Запоріжтрансфор-
матор” значиться Леонід Півоваров (Швейцарія). Як писав Finbalance, 16.07.2020 Верховний 
Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Райффайзен Банк Аваль та залишив без 
змін ухвалу Госпсуду Запорізької області від 17.10.2019 та постанову Центрального 
апеляційного госпсуду від 11.02.2020, якими було відкрито провадження в справі 
№908/2828/19 про банкрутство ПрАТ "Запоріжтрансформатор" (за ініціативою самої ж 
компанії). Згідно з судовими матеріалами, за інформацією "Запоріжтрансформатора", 
розмір його кредиторської заборгованості складає 10,1 млрд грн, а вартість майна, 
переданого в заставу, - 1,36 млрд грн. Разом з тим, на 30.06.2019 обсяг активів боржника, 
які можливо направити на задоволення вимог кредиторів, оцінювався на 3,86 млрд грн. 
Райффайзен Банк Аваль не погоджувався з цими даними боржника, наполягаючи, що 
грошові зобов`язання боржника перед банками-кредиторами на загальну суму 10,3 млрд 
грн є такими, що повністю забезпечені заставою (іпотекою) майна. Серед забезпечених 
кредиторів “Запоріжтрансформатора” - Райффайзен Банк Аваль, Промінвестбанк, ПУМБ. У 
рамках справи про банкрутство ПрАТ “Запоріжтрансформатор” до боржника надійшли 
вимоги низки кредиторів, у т.ч. Промінвестбанку - на 6,1 млрд грн; Сбербанку - на 2,2 млрд 
грн; ING Bank N.V. - 741 млн грн; ІНГ Банку - на 214,2 млн грн; Укрексімбанку - на 459,6 млн 
грн; Райффайзен Банку Аваль - на 435,7 млн грн; Таскомбанку - на 213,9 млн грн. Крім того, 
про свої кредиторські вимоги заявила група кіпрських компаній, у т.ч. "Задано Лімітед" - на 
182,5 млн грн; "Азідано Лімітед" - на 182,5 млн грн; "Каратано Лімітед" - 182,5 млн грн; 
"Артамаре Лімітед" - 146,9 млн грн. 

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

 
На CorumExpo презентували перший в Україні комбайн  

для видобутку вугілля на надтонких пластах 
27.08.2020 

В Харкові 26-27 серпня 2020 рок проходить виставка гірничо-
шахтної техніки виробництва Corum Group (ДТЕК). Серед учасників - 
більше 120 партнерів і клієнтів компанії.  

Corum представив 15 одиниць техніки, у тому числі абсолютно новий очисний 
комбайн CLS550P для роботи на надтонких пластах, актуальних для українських гірничо-
геологічних умов. Аналога цьому комбайну в Україні на даний момент немає. "Я радий, що 
напередодні Дня шахтаря ми зустрілися з нашими партнерами і клієнтами на CorumExpo, - 
говорить Михайло Потапов, керівник Corum Group. Сьогодні презентуємо нову унікальну 
розробку не лише для нашої компанії, але і для усієї країни - очисний комбайн CLS550P. Він 
здатний на дуже тонкому пласті, від 0,85 м, добувати до 10 тонн вугілля за хвилину. 
Комбайн повністю автоматизований і гарантує безпеку для шахтарів, які його 
обслуговують. Вдячний нашим партнерам за довіру. Гордий, що ми доводимо, що Україна 
може робити сучасну техніку найвищого рівня". На виставці представлена техніка 
виробництва заводів "Корум Світло шахтаря" і "Корум Дружківський машинобудівний 
завод", зокрема: очисні комбайни CLS450 і КА200, прохідницький комплекс КНФ, машина 
БПР, подрібнювальні пристрої, риштаки конвеєрів, секції кріплення ДТМ і 3КД90ТС, 
трансформаторні підстанції КТПРН- 400/6-0,4. А також - нова розробка: унікальний 
очисний комбайн CLS550P. "Шахти ДТЭК Енерго - одні з найбільших замовників гірничо-
шахтного устаткування в Україні. Для виробництва електроенергії на ТЕС потрібне вугілля, 
а для його видобутку потрібна сучасна гірська техніка. Техніка Corum саме така: надійна, 
сучасна і потужна, - ділиться Михайло Барабаш, директор із видобутку вугілля ДТЕК 
Енерго. - Сьогодні на виставці представлені і машини, які вже працюють на наших шахтах, - 
наприклад, комбайн CLS450 і комплекс КНФ. А дебютний комбайн CLS550P прибуде для 
випробувань в умовах шахти на ДТЕК Павлоградвугілля. Упевнений, що нова техніка 
допоможе нам видобувати ще більше вугілля для досягнення незалежності України". ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Corum Group  

 
Володимир Зеленський ознайомився  

з роботою НВП «Радій» 
27.08.2020 

У межах робочої поїздки на Кіровоградщину Президент України 
Володимир Зеленський ознайомився з виробничими можливостями ПАТ 
«Науково-виробниче підприємство «Радій». 

Як розповіли Президенту голова наглядової ради підприємства Євген Бахмач та його 
генеральний директор Олександр Сіора, НВП «Радій» є провідним українським 
підприємством у розробці та постачанні програмно-технічних комплексів та інформаційно-
керівних систем для атомних електростанцій і дослідницьких реакторів. Володимиру 
Зеленському продемонстрували зразки обладнання, яке випускалося раніше, та новітнє 
цифрове, що виробляється зараз. Президенту також показали останню розробку 
підприємства, яка отримала найвищі сертифікати якості міжнародної енерготехнічної 
комісії та сертифікати американської ядерної комісії. Нині «Радій» завершує модернізацію 
української атомної станції. На підприємстві також виробляють системи пожежної 
сигналізації та апаратуру силового електроживлення, світлодіодну та енергоощадну 
продукцію для вуличного, промислового та сільськогосподарського використання, 
прожектори та архітектурне освітлення. Крім того – гідромеханічні агрегати рульового 
управління для автомобілів, автобусів, тролейбусів, тракторів. За словами керівництва НВП 
«Радій», підприємство має контракти з Укравтодором і виготовляло освітлення для 
Житомира. Нині на підприємстві працюють над освітленням для Кропивницького та 
сподіваються, що матимуть можливість попрацювати для столиці. «Системи, які ми 
виготовляємо для такого освітлення, споживають у 10 разів менше електроенергії за 
звичайне», – наголосив Євген Бахмач. Крім успішних розробок та якісної продукції, завод 
має потужну соціальну програму. НВП «Радій» також підтримує різноманітні проекти для 
міста. «Тільки коли побуваєш на таких підприємствах, розумієш, як багато в Україні 
талановитих людей, які можуть виготовляти дійсно складну, але дуже важливу продукцію. І 
головне – за міжнародними стандартами якості», – зауважив Президент України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Підприємства Уукроборонпрому відремонтують АН-32Б  
для ШРІ-ЛАНКИ – літаки вже в Україні 

12.08.2020 

Фахівці державного підприємства "Завод 410 ЦА" та ДП “Антонов”, що 
входять до складу ДК "Укроборонпром", відремонтують три транспортних 
літака Ан-32Б Військово-повітряних сил Шрі-Ланки. 

Директор заводу Олександр Пащенко повідомив, що 11 серпня літаки прибули в 
Україну. Контракт на ремонт літаків був укладений ДП ДГЗІФ “Укрінмаш” з Міністерством 
оборони Шрі-Ланки. Він передбачає капітальний ремонт, продовження ресурсів та строків 
служби 3-х літаків Ан-32Б. Усі ремонтні роботи триватимуть рік та здійснюватимуться на 
“Заводі 410 ЦА”. Також українські фахівці надали технічну допомогу Військово-повітряним 
Силам Шрі-Ланки у підготовці літаків до технічного перельоту до України. 

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

 
Кабмин не рассматривает концессию Харьковского  

авиапредприятия 
13.08.2020 

Правительство не рассматривает вариант передачи в концессию 
Харьковского государственного авиационного производственного 
предприятия. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Концессия предприятия не рассматривается и сегодня не обсуждалась. Мы об этом 
в принципе не говорим. Потому что речь идет о развитии государственных предприятий и 
эффективном их управлении. Относительно списания долгов - это также будет предметом 
обсуждения рабочей группы, соответствующие законопроекты подготовлены, но в 
правительство они пока не поступали (на согласование перед внесением в Верховную 
Раду), Но законопроекты таковые имеются. Мы с народными депутатами обсудили, и они 
через комитеты готовы их поддержать, внести в парламент. Будем смотреть, как это можно 
сделать, или в рамках нынешнего бюджета или в следующий закладывать", - сказал 
Шмыгаль в комментарии журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.  
По его словам, в ближайшее время будет создана рабочая группа под руководством вице-
премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, 
которая выработает план развития Харьковского государственного авиационного 
производственного предприятия. "Критически важно принять решение о рассрочке или 
реструктуризации этого долга, это позволит утвердить план санации предприятия и 
разблокировать его работу", - добавил премьер. Шмыгаль отметил, что с руководством 
предприятия обсудил на совещании вопрос задолженности по заработной плате, но пока не 
может обещать, что в ближайшее время его удастся решить, потому что это будет 
неправдой. "Задолженность есть и за ноябрь прошлого года, действительно довольно 
длительное время. Прямое возмещение из государственного бюджета на выплаты 
заработной платы запрещено Бюджетным кодексом, поэтому измельченный механизм - 
через заказ оживить работу предприятия и шаг за шагом обеспечить регулярную 
заработную плату. И мы это откровенно на совещании проговаривали", - пояснил глава 
правительства. В целом долговые обязательства предприятия, в том числе и перед 
государством, составляют 2 млрд грн. Долги по зарплате - 235 млн грн. … 

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

 
ГП "Антонов" завершил сборку планера 

самолета Ан-178 для МВД Перу 
21.08.2020 

ГП "Антонов" завершило сборку планера многоцелевого 
транспортного самолета Ан-178, предназначенного для поставки по 
контракту с Министерством внутренних дел Республики Перу. 

Все работы, связанные с модернизацией самолета и установкой нового 
оборудования, вписываются в график. Президент "Антонова" Александр Лось также 
отметил, что авиапредприятие за свой счет полностью завершило проектную работу по 
замещению комплектующих российского производства украинскими и западными 
аналогами и подготовило необходимую конструкторскую документацию. По словам Лося, в 
настоящее время подготовлены и запущены в производство пять серийных Ан-178, в 
использовании которых выразили заинтересованность эксплуатанты авиатехники из 
Турции, стран Азии и Латинской Америки. Как сообщалось, в августе 2019 года ГК 
"Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", стал победителем объявленного 
МВД Перу тендера на покупку военно-транспортных самолетов. По результатам тендера 
украинский Ан-178 заменит самолет Национальной полиции Перу Ан-32. В перуанском 
тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США-Италия) и C-295 (Airbus). 
Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в 
состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 
задействовано около 200 компаний из 15 стран. Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 
5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. … 

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

 
Нацгвардія заплатить «Авіакону» 62 тисячі  

за зберігання Мі-6 
28.08.2020 

Гвардійська авіаційна база Національної гвардії України заплатить 
Конотопському авіаремонтному заводу «Авіакон» 62 438,16 грн за рік 
зберігання гелікоптеру Ми-6А. 

Відповідний договір №10-ІАС-2020 між «Авіаконом» (зберігач) і військовою 
частиною 2269 підписано 27 серпня 2020 року. Вартість одного місяця зберігання 
гелікоптеру Ми-6А (заводський номер 736906) складає 5203,18 грн (в тому числі 867,20 
ПДВ), загалом за 2020 рік зберігання гелікоптеру Ми-6 Нацгвардії обійдеться у 62 438,16 
грн. Що трохи менше за його залишкову балансову вартість, яка складає 69 248 грн. 
Відзначимо, ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» отримало контракт на 
продовження ресурсу лопатів несучого гвинта гелікоптеру Ми-24 зі складу 18-ї бригади 
армійської авіації. Відповідний договір з військовою частиною А3384 підписаний 27 серпня 
2020 року. Закупівля послуг з продовження призначеного ресурсу лопатів несучого гвинта 
24-2700-00 вертольоту Ми-24 проведена за переговорною процедурою через відсутність 
конкуренції з технічних причин. Строк виконання робіт: 30 листопада 2020 року. 
Призначений строк служби мають збільшити до 16 років, а призначений ресурс до 1500 
годин. Загальна вартість робіт 354,3 тисяч гривень. Нагадаємо, що оприлюднена фінансова 
звітність авіаремонтного заводу «Авіакон» показує зменшення чистого доходу на 28% (517 
млн грн проти 722 млн у 2018-му), але водночас збільшення чистого прибутку на 95% (27,8 
млн грн проти 14,5 мільйонів у 2018 році). Проте варто зауважити, що оприлюднений звіт 
2019 року, містить змінені показники 2018 року. Так, чистий прибуток показаний у 2018 
році 48,975 млн, у новому звіті був зменшений до 14,517 млн, насамперед через збільшення 
показника собівартості з 344 млн до 390,5 млн грн. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrmilitary.com 
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Дунайсудносервіс спустив на воду  
несамохідну баржу «Grain-5» 

20.08.2020 

Ізмаїльське суднобудівельно-судноремонтне підприємство 
«Дунайсудносервіс» завершило будівництво і спустило на воду несамохідну 
баржу «Grain-5» на замовлення компанії «Грейн-Трансшипмент». 

Баржа побудована з використанням двох «донорів». Її вантажопідйомність складає 
2,3 тис. т. Проєкт виконано менш ніж за п’ять місяців. Слід також зазначити, що 19 серпня 
«Дунайсудносервіс» заклав проєкт баржі «Grain-6», який планують завершити в жовтні 
2020 року. Як повідомляв GMK Center, у кінці червня «Дунайсудносервіс» спустив на воду 
кормовий напівкорпус несамохідної баржі проєкту D-6000. Для будівництва цього судна 
буде використано 1230 т сталі. Підприємство заявляє, що це буде найбільша несамохідна 
баржа на річках України. За підсумками 2019 року загальний обсяг продукції, реалізованої 
суднобудівельними і судноремонтними підприємствами України, склав 4,06 млрд грн, що 
на 35,5% більше, ніж в 2018 році. За прогнозами металургів, в 2020 році постачання 
продукції суднобудівникам збільшаться до 17 тис. т. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
Завод "Палада" незабаром підпише контракт  

з Міноборони України 
21.08.2020 

Херсонський державний завод «Паллада» підпише контракт з 
Міністерством оборони України на виготовлення та постачання плавучого 
причалу, передає «Діфенс Експрес». 

Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег 
Уруський, який брав участь у робочому візиті Президента України на Херсонщину на 
офіційній сторінці у Facebook також наголосив на перспективі підписання контракту на 
виготовлення та постачання плавучого причалу в інтересах оборонного відомства 
України.«Сьогодні разом Президентом України Володимиром Зеленським перебуваю з 
робочим візитом у Херсоні. Відвідали низку підприємств, зокрема Державний завод 
«Палада». Це унікальне державне підприємство спеціалізується на проектуванні та 
виготовленні плавучих споруд з морського залізобетону та композитних матеріалів. 
Особливо важливий та перспективний напрямок - це виробництва плавучих доків та 
причалів. Продукція заводу експлуатується в багатьох країнах світу та призначена для 
різних кліматичних умов. Наразі буде підписано з Міноборони договір в рамках державного 
оборонного замовлення на виготовлення та постачання плавучого причалу» – зазначив 
Олег Уруський. Окремо варто зазначити, що у державному оборонному замовленні на 2020 
рік передбачені кошти на закупівлю плавучого причалу для ВМС ЗСУ. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами blackseanews.net 

 
Верф Нібулона отримала ще один  

військовий контракт 
26.08.2020 

Суднобудівна верф компанії «Нібулон» отримала ще один контракт на 
ремонт військового судна – 25 серпня підписано угоду на ремонт судна 
розмагнічування ВМСУ «Балта» (A811). 

Відповідний договір укладений за результатами публічних торгів, що відбулись 6 
серпня. З чотирьох допущених до торгів претендентів ТОВ «СП «Нібулон» запропонувало 
найнижчу ціну за свої послуги – 13,04 млн грн при стартовій (очікуваній) ціні у 22 мільйони 
гривень. Інші учасники запропонували: МПП «Виробничо-комерційна фірма «ТОС» – 13,05 
млн, ПП «ПІ. ЕЙ. АЙ. ШИПМЕНЕДЖМЕНТ ІНК» – 16,65 млн, ТОВ «Магістраль-Юг» – 17 млн 
грн. Нагадаємо, що суднобудівний завод «Нібулон» також збудує 5 патрульних катерів Ocea 
FPB 98 для Морської охорони Держприкордонслужби України, згідно з французьким 
контрактом. A811 «Балта» (до 2018 р. – U811, до 1997 р. – СР-568) – судно розмагнічування 
проєкту 130 Військово-Морських Сил ЗС України. Призначене для проведення спеціальних 
заходів щодо зменшення власних магнітних полів бойових кораблів та суден. Судно 
розмагнічування «СР-568» було закладене на Північній верфі у Гданську в 1987 році, 
заводський № 9/130. Спущено на воду 10.04.1987, прийнято до складу ВМФ 26.11.1987 р.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrmilitary.com 
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В январе-июле Крюковский вагонзавод снизил производство  
грузовых вагонов почти на 70% 

06.08.2020 

Крюковский вагоностроительный завод в январе-июле 2020 года, 
по сравнению с январем-июлем 2019 года, уменьшил производство 
грузовых вагонов на 69%. Об этом пишет cfts.org.ua 

Если за аналогичный период 2019 г. было произведено 2205 вагонов, то в 2020-м – 
1024, сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия. В 
январе-июле 2020 года предприятие произвело 26 пассажирских вагонов, тогда как в 
январе-июле прошлого года - 6. Локомотивов в этом году завод не собирал, тогда, как в 
январе-июле 2019 года на КВСЗ собрали 15 локомотивов. В августе завод будет работать 
всего 11 рабочих дней. Отметим, что на днях КВСЗ выбыл из списка претендентов на 
поставку дизель-поездов для Латвии. Также завод пытается оспорить результаты тендера 
на поставку поездов метро для Харькова, где КВСЗ уступил CRRC Тangshan. 

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

CZ Loko випустила перший з чотирьох раніше замовлених  
локомотивів для “АрселорМіттал Кривій Ріг” 

26.08.2020 

Чеська CZ Loko випустила перший з чотирьох маневрових і 
магістральних локомотивів EffiShunter 1600 для компанії «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» (АМКР). Про це повідомляє RAILCOLORnews. 

Повідомляється, що АМКР став другим замовником такого типу локомотивів для 
широкої колії після фінського Fenniarail. 24 серпня розпочалося випробування локомотиву 
в центрі VUZ Velim, а три інші локомотиви перебувають на етапі виробництва. Нагадаємо, 
тепловози Effishunter 1600 оптимізовані для маневрових і важких робіт на промислових 
гілках, зокрема у металургійній та видобувній промисловості. На машинах встановлено 
дизельний двигун Caterpillar потужністю 1550 кіловат і генератор тяги Siemens. Також вони 
оснащені цифровою системою управління, круїз-контролем, електродинамічним гальмом і 
захистом від ковзання (при тязі). Зауважимо, наразі парк тепловозів найбільшого гірничо-
металургійного підприємства в Україні “АрселорМіттал Кривий Ріг” налічує 172 одиниці. 

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

Крюківський вагонзавод продовжує  
модернізувати виробництво 

26.08.2020 

Крюківський вагонобудівний завод продовжує розвиватися й 
модернізувати виробництво для зниження трудомісткості й собівартості 
продукції. Про це повідомляє прес-служба КВБЗ. 

Нещодавно завершилася планова реконструкція дробоочисної дільниці корпусу 
вантажного вагонобудування. Працівники енергосилового цеху та корпусу вантажного 
вагонобудування демонтували систему вентиляції, стару дробоочисну лінію. На її місці 
облаштували фундамент, експлуатаційний майданчик для встановлення нового 
обладнання і проклали рейковий шлях для транспортування металопрокату з відкритої 
естакади корпусу в зону обслуговування дробоочисної установки. Роботи ці 
виконуватимуться за допомогою візка вантажопідйомністю 20 тонн, який рухає потужний 
коловорот. Вибором необхідного обладнання займалися працівники служби головного 
металурга технологічного управління. «Ми мали п’ять комерційних пропозицій, докладно їх 
вивчали разом із колегами з інших підрозділів, - розповів провідний інженер-технолог 
Андрій Матвєєв. – Брали до уваги найменші деталі. У результаті зупинилися на пропозиції 
німецької фірми «SAPI», з якою вже співпрацювали раніше. Придбане в неї обладнання 
добре зарекомендувало себе в процесі експлуатації. Нова, виготовлена цією фірмою 
установка є унікальною, бо спроєктована за індивідуальним замовленням, за нашим 
технічним завданням. Ми ж у свою чергу за кресленнями німецьких колег розробили 
планувальне рішення, прив’язавши його до можливостей нашого виробничого 
майданчика». Працівники корпусу вантажного вагонобудування разом із представниками 
фірми-постачальника розпочали монтаж обладнання. Їм довелося задіяти в цьому процесі 
навіть 70-тонний кран, адже основна частина камери важить 22,5 т. І вже 18-19 серпня 
завершили монтаж і підключили електроживлення, вентиляцію, подавання стисненого 
повітря. А 20 серпня представник фірми-постачальника провів теоретично-практичне 
заняття для працівників КВБЗ, які будуть керувати цією машиною та обслуговувати її. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КВБЗ 
 

СБУ підозрює посадовців УЗ та екскерівників Дніпропетровського 
тепловозоремонтного заводу у розкраданні майже 60 млн грн 

27.08.2020 

СБУ повідомила про підозру 15 посадовцям структурних підрозділів 
АТ «Укрзалізниця» та колишніх керівників ПрАТ «Дніпропетровський 
тепловозо-ремонтний завод» у розкраданні десятків мільйонів гривень.  

Так, за версією слідства підозрювані організували корупційний механізм постачання 
та встановлення на тепловози державного підприємства неякісних вживаних запасних 
частин. До оборудки вони залучили низку комерційних структур, які постачали продукцію 
під виглядом нової. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та 
переводили у готівку. Своїми діями вони завдали збитки Укрзалізниці на понад 58 
мільйонів. За результатами процесуальних дій повідомлено про підозру 12 посадовцям 
керівної ланки структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» та 3 колишнім керівникам ПрАТ 
«Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину 
групою осіб), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Операція проводилась СБУ 
спільно зі Нацполіцією під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. За 
матеріалами оперативних підрозділів спецслужби спільно із відповідними слідчими 
органами здійснюється розслідування ще низки кримінальних правопорушень щодо фактів 
постачання на підприємства АТ «Укрзалізниця» продукції неналежної якості та невідомого 
походження. Так, що у 2020 році, за результатами кримінальних проваджень, 
регіональними підрозділами СБУ оголошено 29 підозр службовим особам АТ 
«Укрзалізниця» та афілійованих підприємств за фактами вчинення кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. ст. 111, 191, 366, 367 КК України. Нагадаємо, раніше в 
НАБУ повідомили, що бюро розслідує 20 кримінальних справ щодо правопорушень в УЗ. 

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

 
Чому необхідно відновити українське  

вагонобудування 
28.08.2020 

За п'ять років Україна імпортувала з Росії близько 18 тис вагонів, 
термін експлуатації яких давно вичерпався. Про це пише засновниця 
компанії Aurum Group Альона Лебедева на порталі epravda.com.ua 

 

В Україні зареєстровано 190 тис вантажних вагонів, з них 42 тис давно не 
використовуються. Щодня залізничними коліями країни курсують 148 тис вагонів, 
нормативний термін експлуатації значної їх частини, 64 тис, вичерпаний. При цьому 
вагонний парк майже не оновлюється. В Україні поки що працюють великі вагонобудівні 
заводи, проте відсутність внутрішнього замовлення і закриті зовнішні ринки збуту 
поставили на межу виживання всіх учасників ринку: самих вагонобудівників та їх 
суміжників. За даними Держстату, у першому півріччі 2020 року в Україні було виготовлено 
1 611 вантажних вагонів, тоді як за 2019 рік – майже 11 тис. Таке падіння виробництва 
загрожує тотальним знищенням залізничного машинобудування.  

 

Основні причини спаду виробництва. Профіцит вантажних вагонів утворився 
значною мірою через ввезення на митну територію України вживаних і списаних у РФ 
вантажних вагонів, термін експлуатації яких закінчився. За червень 2020 року профіцит 
найбільш затребуваних вантажних вагонів – піввагонів – становить 20 тис одиниць. У Росії 
вантажні вагони після досягнення нормативного терміну експлуатації списуються і 
відправляються на брухт або в Україну. Саме завдяки цим вагонам, близько 18 тис протягом 
2015-2019 років, зріс вагонний парк України, який і без них на 90% складався з вагонів, 
термін служби яких давно закінчився. Так бізнес України інвестував у Росію близько 300 
млн дол. Чому українські оператори купували такі вагони? По-перше, в Україні, на відміну 
від більшості інших країн, діє введена колись як тимчасова процедура продовження 
терміну служби вагонів. Вона була покликана зняти гострий дефіцит вагонів, які 
використовуються для перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу, зерна, 
будматеріалів. Завдяки цій процедурі термін служби вагонів в Україні продовжується понад 
нормативний на півтора-два строки, що дозволяє "непотребу на колесах" курсувати 
залізничними коліями країни 35-40 років. По-друге, підприємцям вигідніше купити 
списаний вагон за 10-15 тис дол і експлуатувати його ще 15-20 років. 

 

Наслідки профіциту вагонів. Використання "трун на колесах" негативно впливає 
на залізничні колії. Це підтвердила експертиза, проведена Дніпропетровським 
національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та 
Українським державним університетом залізничного транспорту. Фахівці стверджують, що 
використання вживаних вагонів майже втричі збільшує витрати на експлуатацію 
порівняно з нормативними. У випадку з інвентарним парком УЗ це призводить до 
неефективного управління державним майном. Також утричі збільшується кількість 
позапланових ремонтів і простою парку, що знижує конкурентоспроможність залізничних 
перевезень. Штучний профіцит вагонного парку позбавив замовлень вагонобудівні заводи і 
підприємства-суміжники. Дискримінованими виявилися власники нових вагонів, які 
купували їх за свої та кредитні кошти і за лізинговими програмами. … 

 
 

Читати повністю >>>                                          © Альона Лебедева, засновниця компанії Aurum Group 
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Компанія "Татра-Юг" перемогло у тендері на  
поставку 17 трамваїв в Румунію 

01.08.2020 

ТОВ "Татра-Юг" (Одеса) перемогло в тендері на поставку в м Крайова 
(Румунія) 17 од. трамвайних вагонів, запропонувавши за один вагон EUR1,7 
млн, повідомляє видання Ceskoslovensky Dopravak.  

Відповідно до публікації, заявки на участь у тендері також подавали турецькі 
компанії Durmazlar і Bozankay, а також польська Pesa. Видання зазначає, що повідомлення 
про перемогу українського виробника з'явилося на офіційному порталі закупівель 29 
липня, втім зазначалося, що переможець визначений 24 липня, проте ще тиждень 
відведено на оспорювання результату. Також наголошується, що ціновий критерій при 
визначенні переможця склав 80%. Тендер був оголошений Міністерством громадських 
робіт Румунії, а проте, згідно з публікацією, трамваї для Крайови закуповуються в рамках 
регіональної програми на 2014-2020 роки, і в 2018 році стало відомо, що місто внесло 
тільки 2% необхідних коштів для покриття витрат. Відповідно до публікації, сьогодні в 
трамвайному депо Крайови зареєстровано понад 30 трамваїв, але тільки половина з них 
працездатна, і стан трамвайного парку оцінюється як жалюгідний. Видання припустило, що 
в разі остаточної перемоги українського виробника в Крайову будуть поставлені трамвайні 
вагони повністю низькопольні нової моделі К1-Т306. За інформацією "Татра-Юг" на його 
сторінці в Facebook, станом на кінець червня 2020 року перший екземпляр нової моделі 
перебував на фінальній стадії виготовлення, а презентація запланована на осінь. Трамвай 
спроектований конструкторським бюро компанії і виготовлений відповідно до стандартів 
ЄС. Він складається зі з'єднаних між собою секцій модульного типу, які можуть бути додані 
за бажанням замовника. Пасажирський салон і кабіна водія оснащені системами 
кондиціонування, в салоні є USB-порти і wi-fi. ТОВ "Татра-Юг", створене як спільне 
українсько-чеське підприємство на базі ВО "Південмаш" спільно з підприємством "Татра" 
(Чехія), працює в Україні 27 років. Нині виробляє трамвайні вагони за повним циклом 
(рівень локалізації - 95%). У 2017 році компанія виграла тендер на поставку 15 зчленованих 
трамвайних вагонів в Олександрію (Єгипет), які на сьогодні продовжують поставлятися. У 
2018 році компанія виграла тендер на поставку 10 трамваїв Києву (на 70% низькопольних), 
однак станом на липень минулого року місто купило у компанії тільки один трамвай. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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У липні Україна зібрала 236 автомобілів, що на 62%  
менше цього ж місяця 2019-го 

18.08.2020 

В липні українські заводи зібрали 236 автомобілів. Це на 62 % нижче 
ніж у тому ж місяці 2019 року, повідомляє Федерація работодавців 
автомобільної галузі з посиланням на Укравтопром. 

Як і в минулому році вся липнева статистика по легковим авто була сформована 
великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар. За місяць там 
зібрали 172 машини, що на 68% менше, ніж в липні 2019. Випуск комерційних автомобілів 
(без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з 
серпня 2016 року) скоротився на 84% до 4 штук, виготовлених на заводі "Черкаський 
автобус". Виробництво суто автобусів при цьому зросло на 11% — до 60 машин. Лідером 
серед 4 автобусних заводів залишається черкаський (25 штук). Чернігівський автозавод 
зібрав 24 автобуса, ЗАЗ — 9 автобусів і 2 машини виготовив Часівоярский завод. Всього з 
початку 2020 року в Україні було випущено 2122 автотранспортних засобів, що на 40% 
менше, ніж за перші сім місяців минулого року. легкових автомобілів - 1783 шт. (-42%); 
комерційних - 28 шт. (-39%); автобусів - 311 шт. (-31%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 
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Імпорт легкових авто в Україну 
скоротився на третину 

24.08.2020 

У січні – червні ц.р. в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тис. 
легкових авто, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 
Про це повідомляє Асоціація автовиробників України. 

В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто 
(на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. 
вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого 
року). У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери 
витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли 
валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів. Середня вартість імпортованого в цьому 
році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 
18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. 
доларів - до 4,7 тис. доларів. Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів в 
Україну залишається Японія. За шість місяців із Японії ввезли 8745 авто. Відзначимо, в липні 
продажі нових легкових автомобілів виросли на 15,7%, повідомляє Федерація работодавців 
автомобільної галузі. Це чергове підтвердження виходу ринку з кризи, вважають експерти. 
Липневий показник в 8,9 тис. одиниць продажів став рекордним у 2020 році, а за темпами 
— найкращий на початку карантину. Лідером українського ринку легкових автомобілів 
традиційно стала Renault, якій вдалося досягти частки 18%. Слідом стабільно фінішувала 
Toyota з дуже непоганим результатом — 1124 авто. А ось на третє місце в липні вийшла 
Skoda. Помітно додав у липні і Hyundai (+ 24%), чого виявилося достатньо, щоб випередити 
іншого корейського конкурента — Kia. Найвдалішим липень був для Volkswagen. Німці не 
тільки повернулися в Топ-10 на 6 місце, а й за місяць наростили продажі втричі. Липень був 
досить вдалим для Nissan, Mazda, Suzuki і Peugeot - всі вони помітно додали в продажах. У 
липні були зміни і у преміум-сегменті. Audi, lexus, BMW фінішували з дуже близькими 
показниками і продемонстрували пристойне зростання продажів. На цьому тлі лідер 
преміального ринку в липні Mercedes-Benz особливої динаміки не продемонстрував і 
покинув Топ-10. В бюджетному сегменті — навпаки просто вибух продажів. Дуже 
пристойну динаміку в липні показав Ravon (+62%), на ті ж 62% зросли продажі і у Haval, 
додав в продажах і Chery (+41%). Але лідером за темпами зростання в липні став JAC 
(+150%). За підсумками 7 місяців в Україні вже реалізовано 45,7 тис. нових легкових 
автомобілів, що лише на 1,7% менше, ніж роком раніше. За думкою експертів Федерації, 
такими темпами авторинок вийде на підсумкову плюсову динаміку дуже швидко і нівелює 
всі наслідки карантину. 

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

 

 
За 2 года в Украине легализовали 14300 старых мопедов.  

Что, где и сколько легализуют? 
07.08.2020 

С 2010 года в Украине обязательной регистрации подлежат все 
мопеды с двигателем объемом до 50 см3. Но до этого периода регистрация 
такого мототранспорта была не обязательной. 

Ранее при покупке такого мототранспорта справки-счет не выдавались, то в 
настоящий момент действует упрощенная процедура регистрации таких мопедов. Она 
предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины №436 от 20.04.2011 г. . На 
основании этого документа в сервисном центре можно зарегистрировать старый мопед, 
даже если на него нет ни единого документа. Подробнее об этом - смотрите в видео. Как 
удалось выяснить AUTO-Consulting, граждане Украины активно пользуются этой 
возможностью и за 2019 и 7 мес. 2020 года уже таким образом легализировали 14,3 тыс. 
единиц мототранспорта. Легализация принесла в бюджет около 7,1 млн. гривен, а 
счастливые владельцы получили возможность в полном объеме и без опаски ездить на 
своем мототранспорте. Любопытно было узнать: А какой же мототранспорт легализуют по 
упрощенной процедуре? Как правило, это старые японские скутера 90-х и 2000-х годов 
выпуска, а также китайские модели начала 2000-х. Но редко встречаются и мопеды 
производства заводов бывшего СССР- Львовского и Рижского. Модели-лидеры среди 
легализованных в 2020 году выглядят вот так: Показательно, что лидером среди областей 
Украины по легализации старых мопедов и скутеров стала Тернопольская область, на 
втором месте - Полтавская, далее идут Черкасская, Донецкая, Ровенская, Хмельницкая. 
Притом, если проанализировать тот мототранспорт, который там был легализован, то это - 
именно те скутеры и мопеды, на которых жители этих областей регулярно ездят. За 2019 
год по Украине было таким образом легализовано 10834 единицы мототехники, а в 2020-м 
из-за коронавирусных ограничений в работе ТСЦ пока было легализовано лишь 3450 шт. 
Тем не менее, услуга легализации мототранспорта явно востребована у граждан Украины и 
позволяет ввести свой старый мопед в законодательное поле. Стоимость экспертизы, 
регистрации, номерных знаков и технического паспорта в среднем составляет около 500 
грн. Но на сайте МВД уже обнародован проект нового порядка регистрации, в котором 
упрощенная процедура легализации старых мопедов аннулируется. По этой причине, всем, 
кто имеет подобный мототранспорт, имеет смысл поторопиться. ... 

Читать полностью (инфографика) >>> 
По материалам autoconsulting.com.ua 
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ООО "Эксимлизинг" предоставила финансирование для приобретения  
Ужгородом семи автобусов "Электрон" 

08.08.2020 

ООО "Эксимлизинг" предоставила финансирование для приобретения 
Ужгородом семи низкопольных автобусов "Электрон" производства завода 
концерна "Электрон" (Львов). 

"Средства для приобретения муниципального транспорта предоставляет 
"Эксимлизинг", которая победила в открытом конкурсе. Общая стоимость проекта - 38,636 
млн грн, из них банком и лизинговой компанией профинансировано 50% средств сроком на 
три года", - цитирует пресс-служба управляющего филиалом банка в Ужгороде Руслана 
Мухтарулина. Соответствующий договор на поставку автобусов подписан во второй 
половине июля горсоветом Ужгорода, руководством АО "Концерн-Электрон" и филиалом 
госбанка на Закарпатье. Как уточняется на сайте Ужгородского горсовета, на конкурс по 
отбору финучреждения, помимо Укрэксимбанка, заявки подавали ПриватБанк и 
Укргазбанк (оба – Киев). Пресс-служба горсовета со ссылкой на мэра Ужгорода Руслана 
Андриива отмечает, что автобусы должны поступить в город осенью этого года в 
дополнение к уже курсирующим почти два года 20 автобусам "Электрон". В то же время 
новая партия будет иметь больше сидений, кондиционер не только в кабине водителя, но и 
в салоне, дополнительные системы тормозов, приспособления для перевозки лиц пожилого 
возраста и маломобильных пассажиров, GPS-системы. Полностью низкопольный автобус 
А18501 рассчитан на перевозку 107 пассажиров, соответствует экостандарту Евро-5. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ООО "Авто-Бас" поставит 14 школьных автобусов  

Ataman на общую сумму 25,7 млн грн 
10.08.2020 

ООО "Авто-Бас" (Киев) поставит в адрес Хмельницкой 
облгосадминистрации 14 школьных автобусов Ataman производства АО 
"Черкасский автобус" на общую сумму 25,751 млн грн.  

Соответствующий договор заключен 10 августа после победы "Авто-Бас" в тендере 
на поставку автобусов (ожидаемая сумма - 25,9 млн грн). В нем также участвовал Торговый 
дом "Эталон-Авто" с автобусами "Эталон" производства Черниговского автозавода, 
предложивший их за 25,77 млн грн. Тендерное предложение было разбито на 13 лотов. 
Аукцион состоялся 29 июля. Автобус Ataman в модификации "школьный" базируется на 
агрегатах японской Isuzu. Он рассчитан на 28 мест для школьников и двух – для 
сопровождающих лиц плюс место водителя и служебное место, соответствует экостандарту 
Евро5. По условиям договора, автобусы должны быть поставлены в разные населенные 
пункты области не позднее 31 декабря 2020 года. Предусмотрена оплата в течение 10 
рабочих дней после поставки товара. ООО "Авто-Бас", согласно Госреестру юридичских и 
физлиц-предпринимателей, зарегистрировано в 2018 году с уставным капиталом 10 тыс. 
грн. Основной вид деятельности – оптовая торговля деталями и приспособлениями для 
автотранспорта. Владелец и руководитель – Александр Свидерок. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

ЗАЗ впервые показал 12-ти 
метровый автобус 

12.08.2020 

Как стало известно изданию AUTO-Consulting, на днях Запорожский 
автозавод показал свой первый 12-метровый автобус А12, выпуск которого 
анонсировал еще в прошлом году. 

Его салон рассчитан для перевозки 100 пассажиров, из которых 29 найдут места на 
сидениях. "Засветка" большого автобуса ЗАЗ произошла во время передачи школьных 
автобусов А08 районным администрациям и никакой информации о новинке представлено 
не было. Всего же в модельном ряду ЗАЗа теперь 4 модели автобусов различных классов. 
ЗАЗ стал уже 5-м производителем в Украине, которые выпускают 12-метровые городские 
автобусы. По данным AUTO-Consulting, аналогичные модели выпускает также луцкий завод 
"Богдан Моторс", львовские "Электронтранс" и ЛАЗ, черниговский автобусный завод 
корпорации "Эталон". Есть ли какие-то преимущества у ЗАЗ А18 перед конкурентами? - 
пока не известно. 

Читать полностью >>> 
По материалам autoconsulting.com.ua 
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В Україні з'явився ще один виробник  
тролейбусів 

18.08.2020 

У місті Бровари почали випускати власні тролейбуси марки PTS. Як 
повідомляє служба новин порталу business.ua з посиланням на 
Autoconsulting, перший такий тролейбус вже вирушив до Харкова. 

Тролейбуси PTS 12 випускає підприємство ТОВ «Політехносервіс», відоме своїми 
системами управління СТТ-01, якими комплектуються тролейбуси «Богдан». Однак на 
підприємстві вирішили піти далі і почати виробництво власних тролейбусів з автономним 
ходом на базі білоруського кузова МАЗ-203Т. Зокрема, в тролейбусі для Харкова заявлена 
можливість їздити на автономному ходу до 50 км. Показово, що дане підприємство стало 
вже сьомим виробником тролейбусів в Україні. В рамках контракту Харків закуповує 50 
нових тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 
Перші 10 нових автобусів передали школам  

Дніпропетровщини 
21.08.2020 

Перші 10 шкільних автобусів передали навчальним закладам області. 
Їх придбали коштом державної субвенції. Про це повідомив голова 
Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. 

 «У шкільному автопарку області – 474 автобуси. Але він потребує постійного 
оновлення, тому щороку закуповуємо новий транспорт для підвозу учнів і педагогів. 
Прагнемо, аби діти на вчителі з усіх куточків Дніпропетровщини могли безпечно та з 
комфортом дістатися до навчальних закладів, – зазначив голова Дніпропетровської ОДА. –  
Цьогоріч для сільських та селищних закладів освіти закупили 32 шкільні автобуси на 
загальну суму близько 59 млн грн. Перші 10 з них вже вирушили до різних населених 
пунктів області». Перша партія автобусів вирушила до Апостолівського, Павлоградського, 
Новомосковського, П’ятихатського,  Криворізького, Юр’ївського, Магдалинівського районів. 
А також Межівської, Томаківської та Перещепинської  громад. Новенькі «Еталони» 
поповнили автопарки Межівської школи №1, Губиниської опорної школи №2, Томаківської 
школи №1, Богданівської, Жовтооолександрівської, Новов’язівської, Софіївської, 
Магдалинівської, Левенцівської шкіл та Кам’янської школи Апостолівського району. «У 
нашій школі навчається понад 400 дітей. Є дві філії, які розташовані на досить великій 
відстані від опорного закладу. Саме до однієї з них буде підвозити учнів з навколишніх сіл 
цей новий автобус», – сказала директорка Богданівської опорної школи Вікторія 
Бондаренко. Найближчим часом опорні навчальні заклади області отримають ще 22 
шкільні автобуси. Нагадаємо, до кінця року сільські та селищні навчальні заклади 
Дніпропетровської області отримають 32 нові шкільні автобуси. Все – для 
комфортабельного підвозу учнів та вчителів, навіть із найвіддаленіших населених пунктів. 
Машини закупили державним та місцевим коштом. Про це повідомили в Дніпропетровської 
ОДА. «Область має найбільший шкільний автопарк в Україні – 439 машин. Наразі очікуємо 
на прибуття ще 32-х. Нові автівки закупили переважно за рахунок державної субвенції. 
Десяту частину витрат покрили громади, – зазначив директор департаменту освіти та 
науки Дніпропетровської ОДА Олексій Полторацький. – Автобуси надходитимуть партіями і 
відразу вирушатимуть до різних куточків регіону – здебільшого до опорних шкіл». Нові 
автобуси – марки «Еталон». 

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

 
Ивано-Франковск опять закупит автобусы  

турецкого производства 
25.08.2020 

Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, город 
намерен закупить 9 новых автобусов среднего класса. Об этом сообщает 
служба новостей портала autoconsulting.com.ua 

Пять из них будут турецкими - Guleryur Cobra, но уже меньшей длины, чем модель 
GD 272 LF, которую уже эксплуатирует КП "Электроавтотранс ИФ". Еще 4 автобуса будут 
МАЗ-206. На этот раз Ивано-Франковск решил закупить городские автобусы длиной 8,8-9,3 
метра, вместо 12-метровых, чтобы эксплуатировать их на тех маршрутах, где много узких 
улиц. Все автобусы город приобретет в лизинг. Это будет уже вторая поставка турецких 
автобусов Guleryur для муниципалитетов Украины. Правда, кроме Ивано-Франковска 
турецким автобусам пока другие города приоритета не отдавали. А вот автобусы МАЗ-206 
экслуатируют уже во многих украинских городах. 

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

 
"Киевпастранс" отменил тендер на поставку 15 низкопольных 

троллейбусов на сумму 174 млн грн 
25.08.2020 

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" отменило тендер на 
поставку столице 15 особо больших (длиной не менее 18,5 м) полностью 
низкопольных троллейбусов на ожидаемую сумму 173,81 млн грн.. 

Решение принято в связи с тем, что к оценке было допущено предложение только 
одного участника - официального дилера Минского автомобильного завода (МАЗ, 
Беларусь) ООО "МАЗтранссервис" с предложением 172,35 млн грн. Согласно информации на 
портале ProZorro, в то же время, к участию в аукционе, который планировался 25 августа, 
не были допущены дилер еще одного беларусского производителя ("Белкоммунмаш") - 
"БКМ-Украина" и украинский производитель троллейбусов - луцкий завод автокомпании 
"Богдан Моторс", у которого Киев ранее закупил более 200 аналогичных троллейбусов. В 
корпорации "Богдан" отметили, что официальное уведомление о причине недопуска к 
торгам они пока не получали. Киев планировал закупить троллейбусы 
пассажировместимостью не менее 170 человек (в том числе 45 сидячих), выпущенных в 
2020 году, приспособленных для перевозки пассажиров на колясках со сроком поставки - до 
24 декабря текущего года. Напомним, Коммунальное учреждение Киевского облсовета 
"Сервисно-ресурсный центр" отменил два тендера на закупку 31 ед. школьных автобусов (в 
том числе 22 ед. - с местами для школьников с особыми потребностями) на общую сумму 
66,73 млн грн, сообщается на портале публичных закупок ProZorro. Согласно объявлению, 
тендеры отменены в связи с "отсутствием дальнейшей потребности в закупке". Тендер на 
поставку до конца текущего года девяти школьных автобусов на 16,906 млн грн был 
объявлен 14 июля с конечным сроком подачи заявок до 14 августа, аукцион был намечен 
на 18 сентября текущего года. Еще один тендер на 22 автобуса (с местами для школьников 
с особыми потребностями) на сумму 49,82 млн грн облсовет объявил 16 июля, заявки 
должны были приниматься до 16 августа, аукцион был намечен на 21 сентября. Автобусы 
должны были поставляться в Украинку (Киевской обл.). Однако уже 10 августа тендерный 
комитет принял решение отказаться от закупки. Один потенциальный участник тендера - 
ООО "Трак Бас" (Черкассы) просил внести в тендерную документацию изменения, которые 
были учтены заказчиком. 

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

 
 
 
 

Корпорация "Эталон" поставит 28 школьных автобусов  
в Черниговскую и Полтавскую области 

28.08.2020 

ООО "Торговый дом "Эталон-Авто", входящий в корпорацию "Эталон", 
до 10 декабря 2020 года поставит в адрес Черниговского облсовета 13 
школьных автобусов "Эталон" на сумму 23,89 млн грн. 

Соответствующий договор подписан сторонами 28 августа после победы ТД 
"Эталон-Авто" в тендере, объявленном облсоветом 1 июля с ожидаемой суммой закупки 
24,054 млн грн. Вторым участником торгов было ООО "Люмикар", предлагавшее автобусы 
Ataman производства завода "Черкасский автобус" за 23,93 млн грн. Кроме того, еще 15 
автобусов "Эталон" (в том числе два – с возможностью перевозки школьников с 
ограниченными возможностями передвижения) могут быть поставлены в Полтавскую 
область: ООО "ПП "Автоснаб" 25 августа победило в соответствующем тендере, предложив 
автобусы "Эталон" за 28,094 млн грн при ожидаемой сумме 28,25 млн грн. Конкурентом в 
торгах также был дилер завода "Черкасский автобус" с автобусами Ataman. По информации 
в ProZorro, в настоящее время ТД "Эталон Авто", в частности, участвует в тендере 
Черкасской облгосадминистрации на поставку 14 школьных автобусов для области на 
ожидаемую сумму 25,9 млн грн и 17 автобусов (в том числе двух для школьников на 
инвалидных колясках) – для Волынской области за 32,815 млн грн. Как сообщалось, в июле 
2020 года "Эталон-Авто" после победы в тендере заключил договор с Днепропетровской 
ОГА на поставку 32 школьных автобуса на 58,9 млн грн, а в начале августа победил в 
тендере на поставку 24 школьных автобусов в адрес Одесской ОГА с предложением 45,324 
млн грн при ожидаемой сумме закупки 45,6 млн грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Производство вездеходов Sherp  
перенесут в другую страну 

07.08.2020 

Производство вездеходов Sherp в Украине будет вскоре закрыто и 
перенесено в другую страну. Об этом заявил соучредитель компании по 
производству автомобилей Sherp Владимир Школьник. 

«У нас два завода - один в России, другой в Украине, то есть мы оплачиваем 
содержание двух заводов. Потому что российские вездеходы мы не можем продавать в 
Украине и США, а это наш крупнейший рынок (США), а украинские вездеходы мы не можем 
продавать в России. А российский рынок жаль терять. Поэтому, мы подумали, что можем 
это сделать в третьей стране», - заявил Школьник в своем недавнем интервью проекту Big 
Money Евгения Черняка. Перенос производства позволит производить автомобили на все 
рынки без ограничений, и сосредоточить производство в одном месте. «То есть отсутствие 
российского рынка фактически выводит производство из Украины?» - «Да», - сказал 
Школьник. Еще одной и главной причиной переноса производства Владимир назвал 
отсутствие квалифицированных инженерных кадров в Украине. Вероятно в Украине 
останется только prototyping, то есть создание прототипов будущих вездеходов, - 
резюмировал Владимир Школьник. 

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

 
На украинском рынке подметально-уборочных машин  

появилась интересная новинка 
10.08.2020 

Этим летом на рынке уборочной техники появился ещё один игрок – 
вакуумно-подметальная машина UST VKM 4000 на шасси модели Isuzu NPR 
75. Об этом сообщает autocentre.ua 

Машина позволяет убирать с дороги не только пыль и грязь, но и довольно крупный 
мусор: камешки, бумагу, пакеты и даже пластиковые бутылки. Немаловажно, что в 
конструкции широко используются стойкие к коррозии материалы. Так, например, водяная 
система агрегата и приемочный бункер изготовлены из нержавеющей стали. Подметальная 
мощность при рабочей скорости 15 км/ч составляет 500 м кв в час. Бункер для загрузки 
мусора имеет объем 4 м куб. Диаметр боковой щётки – 320 мм, а средней – 400 мм. Ширина 
подметания составляет 2100 мм. Имеется бак для воды на 1100 л. Давление насоса 
водяного палива – 5 бар. Объем гидравлического масляного бака – 80 л. Диаметр и длина 
всасывающего шланга – 150 и 850 мм соответственно. В надстройке установлен 
дополнительный 4-цилиндровый дизельный двигатель. Что же касается турбодизельного 
двигателя шасси Isuzu NPR 75, то он имеет мощность 155 л. с., отвечает нормам Евро 5 и 
агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач. 

Читать полностью >>> 
По материалам autocentre.ua 

 
Минобороны закупило у соратника Ляшко пожарных 

 машин на 200 миллионов 
26.08.2020 

Министерство обороны при результатам тендера заключило три 
соглашения с ООО "Промышленная компания "Пожмашина" на закупку 
новых пожарных машин специального назначения на сумму 199,7 млн грн. 

В этом году поставят 25 тяжелых пожарных автоцистерн АЦ-12-100 (6302)-252М 
2020 г. выпуска на полноприводном шасси МАЗ-6302 6х6 2019-2020 года выпуска по 7,99 
млн грн за штуку. Машины оборудованы цистерной для воды объемом 11 тыс. литров, 
баком для пенообразователя на 1,32 тыс. л, а также верхним стационарным лафетным 
стволом, ручным пожарным стволом, подбамперной системой тушения, пожарным насосом, 
рукавами, радиостанцией, тепловизором, лестницами, огнетушителями и тому подобное. 
Гарантийный срок на цистерну и бак составляет 10 лет, а на все оборудование – 2 года. 
Сумма договоров всего на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 200 млн грн. 
Конкуренты победителя торгов предлагали немного ниже цены, однако их отклонили. Так, 
компания "THG Technik Handels Gesellschaft AG" (Швейцария) не оплатила тендерное 
обеспечение, а ООО "Компания Титал" отклонили из-за отсутствия свидетельства о 
присвоении международного идентификационного кода на предлагаемый товар. 
"Компания Титал" оспаривает отклонения в суде. Она выиграла первую инстанцию, однако 
проиграла апелляцию. Сейчас Верховный Суд рассматривает кассационную жалобу от 
фирмы. Производитель "Пожмашина" зарегистрирован у Прилук Черниговской области на 
созданную в 2017г. фирму "Гартек Групп Лтд" (Великобритания). Конечным бенефициаром 
и директором сейчас указан владелец "Gartech Group Ltd" Олег Аверьянов – депутат 
Черниговского облсовета от Радикальной партии Олега Ляшко. С июня 2015 года по май 
2016 года Аверьянов был первым заместителем нынешнего главы ГосНС Николая 
Чечеткина. Его помещения обыскивали в 2015 году в связи с тендером на закупку 
пожарных машин, однако дело не попало в суд. Подписантом "Пожмашина" является Олег 
Борщ, который в 2015 году шел в Черниговский облсовет от Радикальной партии. Ранее 
Черниговское территориального отделения АМКУ оштрафовало "Пожмашина" и ООО "МАН 
Трак энд Бас Юкрейн" на 136 тыс. грн за сговор на тендере ГосЧС по закупке пожарных 
автомобилей в 2015 г. Впоследствии они отменил штраф в первой судебной инстанции … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Кременчугский завод "Альфатекс" показал процесс производства 
коммунальной спецтехники 

27.08.2020 

В Украине 4 года назад появился новый производитель коммунальной 
спецтехники - кременчугский завод "Альфатекс". Об этом сообщает служба 
новостей портала autoconsulting.com.ua 

Первой продукцией нового предприятия стали мусоровозы и автовышки, которые в 
тот момент активно закупали территориальные громады. Сегодня "Альфатекс" готов 
предложить технику для вывоза бытовых отходов объемом от 6 до 23 м3, с различными 
типами загрузки и под работу с различными контейнерами. Притом, коммунальные 
надстройки "Альфатекс" готов предложить на шасси МАЗ, IVECO, Renault, Sacman и Dayun, 
чтобы вписаться в любой бюджет. На днях завод "Альфатекс" обнародовал и процесс 
производства коммунальной спецтехники. Процесс производства контейнера мусоровоза 
начинается с каркаса. Раскрой металла выполняется на лазерных станках. После сварочных 
работ контейнер проходит антикоррозийную обработку. Только после этого, контейнер 
попадает в малярный цех, где красится в несколько слоев. Важный элемент долгой службы 
мусоровоза - это гидравлическая система. Ее "Альфатекс" закупает у проверенных ведущих 
производителей. Ответственный момент - монтаж контейнера на шасси. "Альфатекс" готов 
предложить спецтехнику на шасси МАЗ, IVECO, Renault, Sacman и Dayun. Под различные 
мусоровозы на заводе уже есть отработанные оптимальные варианты. А эти кузова 
ожидают свою очередь на монтаж. Готовые автомобили проходят испытания всех систем и 
режимов. И только после этого отправляются к заказчику. Кроме мусоровозов, завод 
"Альфатекс" освоил десятки различных модификаций спецтехники. 

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

 
В Житомире открыт новый сервисный центр автомобильной  

техники MAN Truck and Bus 
27.08.2020 

В Житомире открыт сервисный центр европейского производителя 
автомобильной техники MAN Truck and Bus, который стал восьмым центром 
в Украине, сообщает ООО "Ман Тракс энд Бас Юкрейн" в Facebook.  

Центр "Агротраксервис" занимает площадь 2,5 га (вместе со стоянкой для грузовых 
авто), в него входит главное строение (с мастерскими) площадью 3020 кв. м, склад 
запчастей площадью 310 кв. м. Авторизованная сервисная станция имеет три 25-метровых 
смотровых ямы, оборудованные пятью 16-тонными домкратами, диагностическую линию с 
немецким оборудованием фирмы МАХА. Она оснащена четырьмя плунжерными 
подъемниками общей грузоподъемностью 60 тонн, и передвижным колонным 
подъемником с шестью автономными опорами грузоподъемностью 7,5 тонн каждая. 
Первая в Украине сервисная станция MAN Truck and Bus была открыта в 2007 году в Буче. 
Также, в частности, компания имеет сервисные станции в Киеве, Днепре, Одессе, Мукачево. 
Дочерняя компания "Ман Тракс энд Бас Юкрейн" работает в Украине с 2006 года. По 
данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, MAN в июле текущего года 
лидировал в продажах грузовиков полной массой свыше 16 т, контролируя 23% рынка, а в 
сегменте грузовиков полной массой свыше 3,5 т марка вышла на второе место, нарастив 
продажи более чем вдвое к июлю-2019 при общем падении продаж в этом сегменте на 5,7%. 
По данным ассоциации "Укравтопром", в июле на украинском рынке впервые 
зарегистрировано 69 новых грузовых автомобилей MAN против 32 ед. в июле-2019 и 17 ед. 
– в июне-2020. Всего в январе-июле текущего года в Украине реализовано 1,6 тыс. новых 
грузовиков различных марок – на 36% меньше, чем за тот же период 2019 года. ООО 
"Агротраксервис", согласно Единому госреестру, зарегистрировано в 2017 году в Киеве, его 
учредителями являются два киевлянина – Андрей Мелихов и Дмитрий Тараканов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
В Україні може з'явитись виробництво 

фронтальних навантажувачів 
28.08.2020 

Вітчизняний завод Elvorti планує налагодити випуск фронтальних 
навантажувачів. Про це розповів Павло Штутман, власник і керівник 
підприємства. Про це пише specmachinery.com.ua 

На думку керівника підприємства, для створення виробництва вітчизняних 
фронтальних навантажувачів на базі його заводу потрібна підтримка президента в 
прийнятті законопроекту про локалізацію №3739. Згідно проекту, перевагу на тендерах 
будуть надавати тим учасникам торгів, які мають виробництво в Україні і збирають свої 
машини з певної кількості деталей, з локалізацією на рівні 25-40% на початковому етапі. 
Нагадаємо, як ми неодноразово розповідали, на базі компанії «Ельворті» в 2013 році було 
засновано виробництво екскаваторів-навантажувачів Elex, і вже кілька десятків машин 
працюють на теренах України. А в минуломі році Elex був презентований на агровиставці в 
Молдові. «Законопроект №3739 сприятиме розвитку вітчизняного машинобудування, тож 
дасть можливість компанії Elvorti розширити виробництво, збільшити випуск дорожньо-
будівельної техніки, і розпочати виробництво фронтальних навантажувачів» – сказав 
Павло Штутман. Зазначимо, фронтальні навантажувачі в Україні збирають ще кілька 
підприємств – з різним рівнем локалізації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами specmachinery.com.ua 
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Комбайновий парк України поповниться 
інноваційною моделлю 

13.08.2020 

Компанія CLAAS рамках виставки AGRO-2020 представила новий 
комбайн Lexion 8700, який відрізняється від попередніх моделей низкою 
інновацій та поліпшень. Про це пише infoindustria.com.ua 

В комбайні вдосконалена система обмолоту, конструктори  збільшили молотильний 
барабан. Якщо на комбайнах Lexion 600-ї та 700-ї серій діаметр молотильного барабану 
становив 600 мм, то в цій моделі  – 755 мм, розповів продакт-менеджер компанії Віталій 
Бортун. Потужність двигуна зросла  до – 571 к.с, бункер – до 15-18 л. Як і попередня 770-а 
модель, новий комбайн обладнаний розумними системами, які забезпечують високу 
керованість та продуктивність машини. Одна з них CEMOS AUTOMATIC регулює певні задані 
значення і через короткий час визначає оптимальні налаштування для робочих систем. 
Комбайнер може вибрати одну з чотирьох стратегій оптимізації: максимальна 
продуктивність, мінімальна витрата палива / якість соломи, висока якість обмолоту, 
збалансоване співвідношення. Таким чином, комбайнер конкретно задає системі CEMOS 
AUTOMATIC, який результат повинен бути досягнутий відповідно до обраної стратегії. 
Окрім цього комбайн має систему подрібнення Special Cut, регулювання потужності двигуна 
DYNAMIC POWERS, систему охолодження DYNAMIC COOLING… 

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

 
 

Українським аграріям компенсовано майже 785 млн грн  
за придбану сільгосптехніку 

27.08.2020 

Мінекономіки затвердило розподіл коштів у розмірі 68,9 млн грн 
сільгосптоваровиробникам, які придбали техніку та обладнання 
вітчизняного виробництва поточного року. 

Зазначається, що кошти отримають 443 аграрія, які придбали 781 одиниць 
сільськогосподарської техніки та обладнання і подали заявки на часткову компенсацію у 
липні 2020 р. Загальна сума профінансованої компенсації на сьогодні складає 784,9 млн грн. 
«Щороку програма з часткової компенсації вартості с/г техніки користується великою 
популярністю і показує свою ефективність. Від її реалізації виграють як аграрії, так і 
виробники техніки. Ця програма обов'язково матиме продовження і в наступному році, що 
дозволить стимулювати розвиток сільгоспмашинобудування та АПК в цілому», – 
прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
Ігор Петрашко. Нагадаємо, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспто-
варовиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва» у 2020 році передбачено 1 млрд грн. 
Відзначимо, в межах реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» Мінекономіки 
розширило перелік української сільгосптехніки, вартість якої компенсується.  «До переліку 
додано 1175 нових найменувань техніки та обладнання, тепер їх налічується 13719 від 183 
заводів-виробників. Перелік заводів-виробників також збільшився на 2», – прокоментував 
міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. 
Зокрема до нових одиниць техніки додалися трактори ХТЗ, ЮМЗ, ХТА, зернозбиральні 
комбайни «Скіф», «Славутич», самоскиди-зерновози КрАЗ, самохідні обприскувачі, а також 
ґрунтообробна ій посівна техніка, обладнання для утримання тварин тощо. … 

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

 
Всесвітньовідомий виробник агротехніки будуватиме  

підприємство на Київщині 
28.08.2020 

Всесвітньовідомий виробник ґрунтообробної та посівної техніки 
«ВЕДЕРСТАД» будуватиме на Київщині новий промисловий об’єкт, де 
створить 40 робочих місць. Про це повідомляє пресслужба ОДА. 

Як зазначається, 20 серпня відбулось засідання архітектурно-містобудівної ради при 
Департаменті містобудування та архітектури Київської ОДА для реалізації інвестиційних 
планів ТОВ «ВЕДЕРСТАД» в Україні. Присутні розглянули проєкт «Детального плану 
території земельної ділянки площею 5,2623 га, розташованої на території Іванівської 
сільської ради Ставищенського району, за межами населеного пункту», який розроблено 
ТОВ «Інститут моделювання розвитку територій». На підприємстві, що проектується 
планується побудувати центр адміністративно-офісних, складських будівель та будівель 
для виробництва і обслуговування сільськогосподарської техніки, в якому буде створено 
близько 40 робочих місць: 25 – адміністративно-технічного персоналу; 15– інженерно-
технічних працівників виробничо – складського комплексу. Зазначимо, в 2021 році  обсяг 
запланованих інвестицій складатиме 3,3 млн €, у 2022 – 2025 роках 10,0 млн €. Орієнтовно 
загальна площа будівель становитиме 5020 м?, в тому числі виробничо-складських 
приміщень – 4157 м?. Будівлі та споруди займатимуть 9,5% території, технологічні проїзди, 
майданчики та підходи – 22,64% площі, територія, на якій розташовані інженерні споруди – 
2,83%, а також зелені насадження займатимуть 65,03% території. Vaderstad АВ – 
всесвітньовідомий виробник ґрунтообробної та посівної техніки преміум-сегменту, 
створений в 1962 році в Швеції. Сьогодні фірма має заводи: в м.Ведерстад та м.Оверум 
(Королівство Швеція), в м. Ленгбенк (Канада). У 2006 році створене дочірнє підприємство в 
Україні: ТОВ «Ведерстад» (Черкаська область, м. Жашків, вул. Промислова, 3). Основний 
напрям діяльності: продаж с/г техніки, сервісне обслуговування с/г техніки різних типів 
преміум-сегменту. Обсяг продажу с/г машин в Україні (з 2006 р.): > 2000 одиниць техніки. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 
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ГК "Укроборонпром" получил 475 млн грн  
чистой прибыли 

06.08.2020 

Государственный концерн "Укроборонпром" в первом полугодии 2020 
года получил 475 млн грн чистой прибыли, что на 7% больше, чем за первое 
полугодие 2019 года.  

Согласно сообщению госконцерна в четверг, за этот период ему удалось увеличить 
EBITDA на 62% – до 1,99 млрд грн, тогда как чистый доход сократился на 0,4% – до 14,4 
млрд грн. "Укроборонпром" уточнил, что на внутреннем рынке рост его продаж составил 
10% - до 6,7 млрд грн, в том числе оборонным ведомствам – на 65%, до 4,63 млрд грн, тогда 
как на экспорт поставки сократились на 8% – до 7,7 млрд грн. Согласно сообщению, объем 
производства продукции вырос на 10% – до 14,96 млрд грн, в том числе для внутреннего 
рынка – на 31%, до 7,06 млрд грн (для оборонных ведомств – на 48%, до 4,59 млрд грн). 
Производство на экспорт снизилось на 4% – до 7,9 млрд грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Зеленский с задержкой подписал закон об оборонных  

закупках из «пакета НАТО» 
13.08.2020 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 808-ІХ 
"Об оборонных закупках", который Верховная Рада приняла 17 июля. Об 
этом сообщила пресс-служба офиса главы государства. 

Отмечается, что документ определяет общие правовые основания планирования, 
порядок формирования объемов и особенности совершения закупок товаров, работ и услуг 
оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного 
обеспечения потребностей безопасности и обороны. Законом также определяется порядок 
осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере 
оборонных закупок. Целью закона является определение правовых основ для обеспечения 
материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны 
государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с 
соблюдением мер защиты национальных интересов. Документ направлен на создание 
конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие 
добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного 
планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок. Кроме того, 
закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных 
закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об 
ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским 
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
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ГК "Укроборонпром" подвел итоги работы - "Спецтехноэкспорта", "Укрспецэкспорта", 
"Укринмаша", "Прогресса" и "Укроборонсервиса" 

14.08.2020 

Госконцерн "Укроборонпром" подвел итоги работы предприятий-
спецэкспортеров - "Спецтехноэкспорта", "Укрспецэкспорта", "Укринмаша", 
"Прогресса" и "Укроборонсервиса" - в первом полугодии 2020 года.  

"Общий объем экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства 
предприятий-спецэкспортеров концерна за первое полугодие составил почти $145 млн. 
Несмотря на мировую пандемию, активная работа спецэкспортеров позволила заключить 
около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира на общую сумму $142 млн. Всего за 
этот период заключено экспортно-импортных контрактов на $154 млн. В чрезвычайно 
сложных условиях спецэкспортеры концерна продолжают обеспечивать свои оборонные 
предприятия работой, а страну - валютной выручкой", - говорится в сообщении пресс-
службы "Укроборонпрома". ТОП-10 стран - основных импортеров украинской продукции, 
доля экспорта которых составила 85%: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, 
Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия. "Среди весомых экспортных поставок 
(более $5 млн) в первом полугодии 2020 года следует отметить поставки в КНР 
оборудования и составляющих к технике ВМС, а также предоставление услуг по R&D по 
авиадвигателестроительной тематике, поставки в Турцию - радиолокационной станции и 
сопутствующих товаров; поставки в Иорданию комплектующих изделий для ракетного 
вооружения, а также предоставление услуг по ремонту авиадвигателей для Вьетнама", - 
говорится в сообщении. В региональной структуре международных передач товаров 
военного назначения преобладает Азиатско-Тихоокеанский регион - 56% всех поставок. 
Доля европейских стран в региональной структуре экспорта вооружения и военной 
техники выросла до 19% (в 2019 году - 13%, в 2013-м - всего 3%). Третьим географическим 
рынком украинской продукции военного назначения является Ближний Восток и Северная 
Африка - 18%. В структуре экспорта вооружений и военной техники традиционно первое 
место занимают поставки авиационной техники, услуги по ремонту и модернизации и 
поставки запчастей к ней - 30%, сегмент военно-морской техники составил 25%, 
бронетанковой техники и техники ПВО - 16% и 14% соответственно. Самые масштабные 
контракты, заключенные в первом полугодии 2020 г., были на поставку систем ПВО в 
страны Европы и Америки, высокоточного оружия в одну из стран Ближнего Востока. 
"Введение основными партнерами Украины в сфере ВТС карантинных мероприятий 
привело к отмене всех выставочных мероприятий, официальных визитов, большинства 
встреч и переговоров, испытаний и приемо-сдаточных работ, что в свою очередь 
осложнило реализацию заключенных контрактов и снизило показатели экспорта/импорта 
продукции и услуг в среднем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Следует заметить, что падение основных показателей деятельности коснулось не 
только украинских экспортеров, а стало общемировой тенденцией на рынке вооружений", - 
добавили в "Укроборонпроме". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 БРОНЕТЕХНІКА 

 
Харківське конструкторське бюро може отримати замовлення 

 на 45 БТР та бронемашин "Дозор-Б" 
17.08.2020 

У Харкові під час дводенного візиту віцепрем’єр-міністр України Олег 
Уруський відвідав КБ ім. Морозова. Про це повідомили Depo.Харків у прес-
службі Харківської ОДА. 

Серед підприємств, які 14 серпня відвідав Уруський, - ДП "Харківське 
конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова". З роботою КБ віцепрем’єр-
міністра ознайомив директор Яків Мормило. Він зазначив, що зараз підприємство має 
державне замовлення на виготовлення БТРів та вже завершує його виконання, спеціалісти 
працюють у 2 зміни. На наступний рік на КБ Морозова розраховують також отримати 
замовлення від Міністерства оборони – на ще 45 БТРів та машини "Дозор-Б". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kh.depo.ua 

 
Вперше в Україні підприємство Укроборонпрому розпочало 

серійне виробництво гусениць для БМП 
18.08.2020 

ДП "Завод імені В.О. Малишева" опанувало новий напрямок 
виробництва – гусениць для бойової машини піхоти. Фахівці підприємства 
уже розпочали  виконання замовлення Міністерства оборони України. 

Про це повідомив гендиректор ЗІМу Василь Крилас під час візиту на підприємство 
віце-прем’єр-міністра України Олега Уруського, представників Укроборонпрому та 
делегації народних депутатів України. Виробництво запчастин для військової техніки 
відбувається в рамках програми імпортозаміщення, зазначив директор підприємства. 
"Традиційно наше підприємство було задіяне у виготовленні гусениць для танків, тому 
виробництво гусениць з гумо-металевими шарнірами для легкої бронетехніки фахівці ми 
змогли опанувати у доволі стислі строки, – говорить Василь Крилас. – Після успішних 
випробувань ЗІМ отримав замовлення від Житомирського бронетанкового заводу на 
виробництво декількох десятків комплектів гусениць. Виконання замовлення Міністерства 
оборони України вже стартувало, на сьогодні повністю завершені роботи над 
виготовленням першого комплекту гусениць. Опанування такого напрямку виробництва 
значно розширює можливості нашого підприємства, а наші військові нарешті отримають 
БМП на нових українських гусеницях", –  заявив Василь Крилас. Варто зазначити, що до 
цього часу  основні запасні частини і комплектуючі БМП в Україні не виготовлялися.  
Однією з критичних позицій є якраз гусеничні стрічки. Міноборони України мало в них 
нагальну потребу, але постачання гусениць відбувалось виключно з-за кордону.  Тепер ці за 
слоомплектуючі Україна здатна виготовляти самостійно. Директор підприємства 
повідомив, що минулий рік Завод закінчив зі збитками близько 400 млн грн, але за 9 місяці 
поточного року ситуацію виправили і наразі збитків немає. На початку четвертого 
кварталу, додав він, підприємство планує отримати прибуток. ... 

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

 
 

Укрспецекспорт через польський суд домігся виконання умов  
контракту на поставку бронетехніки в Україну 

18.08.2020 

Державна компанія "Укрспецекспорт" розпочала процедуру 
примусового виконання рішення польського суду щодо компанії, яка не 
виконала контракт на поставку БМП для збройних сил України. 

Наразі представники "Укрспецекспорту" перебувають на території Республіки 
Польщі, де в примусовому порядку здійснюють виконання контракту, а саме, доставку 
броньованої техніки на територію України. Виконання рішення суду забезпечують 
представники місцевої влади. У липні минулого року року Польський суд задовольнив 
позов української державної компанії "Укрспецекспорт" до польської компанії "Вторпласт 
СА" та зобов’язав останню поставити 26 одиниць техніки Україні, а також повернути 
авансові платежі за контрактами та компенсувати судові витрати, усього – понад 3 
мільйони доларів США, повідомив генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря. 
"Через невиконання умов контракту польською стороною ми були вимушені звернутись до 
суду, який виніс рішення на користь України. Ми рік судилися і виграли всі позови, 
захищаючи інтереси України. На даний час представники нашої компанії забезпечують 
доставку БМП до нашої країни. Усі аргументи, які наводили представники компанії 
"Вторпласт" в суді були визнані безпідставними. Польська компанія не представила жодних 
обґрунтованих, серйозних причин, які б дозволили їй не виконувати умови контракту та 
зривати терміни поставки машин. Насправді вона могла у передбаченому порядку, згідно з 
домовленостями, реалізовувати українське замовлення", – зазначив Генеральний директор 
"Укрспецекспорту". Він, також, висловив сподівання, що найближчим часом ці БМП 
перетнуть кордон України та стануть на озброєння ЗСУ. "Таким чином державне оборонне 
замовлення буде виконане. Кожна вкладена в укріплення нашого оборонного потенціалу 
гривня має працювати на зміцнення нашої армії. Зміцнення обороноздатності держави є 
нашим пріоритетом номер один", – наголосив Вадим Ноздря. Нагадаємо, контракт з 
польською фірмою був підписаний ще у 2016 році. "Укрспецекспорт" мав придбати для 
потреб ЗСУ 93 бойові машини піхоти. Загальна вартість контракту становила понад 15 
мільйонів доларів. У 2016 році, після отримання авансового платежу, Україна отримала 
перші 20 бойових машин, решта мала бути отримана до кінця 2018 року. Однак компанія 
"Вторпласт СА" не виконала свої зобов’язання і до сьогодні, обіцяна техніка до України так і 
не потрапила, розповів Генеральний директор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря. Він 
висловив подяку МЗС України та Посольству України в Республіці Польща, представники 
якого активно сприяють роботі представників "Укрспецекспорту" в Польщі. 

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

 
 

Київський бронетанковий завод отримав контракт  
на військовий ремонт БТР-3 

27.08.2020 

Київський бронетанковий завод отримав підряд від Міністерства 
оборони України на військовий ремонт бронетранспортерів БТР-ЗДА, БТР-
ЗЕ1, БТР-ЗЕ1У та машин на їх базі. 

Угода укладена за переговорною процедурою для потреб оборони. Загальна вартість 
договору № 370/3/5/2/1/40 від 14 серпня 2020 року – 1,95 млн гривень. Термін виконання 
– до 30 листопада 2020 року. Ремонт бронетранспортерів проводитиметься у місцях 
розташування несправної техніки виїзними ремонтними бригадами. Контролюватиме 
надання послуг 1285-е військове представництво МО України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrmilitary.com 

 
 

ЛБТЗ ремонтуватиме «Дозори»  
та танки 

27.08.2020 

Державне підприємство «Львівський бронетанковий завод» отримало 
контракт від Міноборони України на ремонт бронетехніки. Про це 
повідомляє Ukrainian Military Pages на порталі mil.in.ua 

Повідомляється, що ремонт на ЛБТЗ будуть проходити танки Т-64, Т-72, тактичні 
бойові колісні машини «Дозор» та інша бронетехніки. Загальна вартість договору № 
370/3/5/2/1/35 від 12 серпня, укладеного за переговорною процедурою для потреб 
оборони, – 6 млн грн. Зазначається, що термін виконання ремонтних робіт – до 30 
листопада 2020 року. Військовий ремонт танків Т-64, Т-72, бойових ремонтно-евакуаційних 
машин БРЕМ-1, гусеничних пожежних машин ГПМ-54, машин на базі Т-55, Т-64, Т-72, а 
також ТКБМ «Дозор-Б» проводитиметься у місцях розташування несправної техніки 
виїзними ремонтними бригадами. Контролюватиме надання послуг 4762-е військове 
представництво Міноборони України. Нагадаємо, у липні 2020 року ДП «Львівський 
бронетанковий завод» передало для Міноборони партію відремонтованих та 
модернізованих танків Т-64. ДП «Львівський бронетанковий завод» – українське державне 
підприємство, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mil.in.ua 

 
 

Міноборони замовило своєму держпідприємству ремонт  
систем керування вогнем танків і БМП 

27.08.2020 

Міністерство оборони уклало контракт з власним 
держпідприємством «Науковий центр» на відновлення систем 
керування вогнем, електрообладнання танків, БМП та машин на їх базі. 

Договір від 12 серпня 2020 року передбачає ремонт зазначених систем бойової 
техніки у місцях її розташування виїзними ремонтними бригадами. Вартість договору 
складає 1 999 920 грн, термін виконання робіт – до 30 листопада 2020 року. Контроль 
якості здійснюватиметься за участі представників 1285-го військового представництва МО 
України. Відзначимо, Міністерство оборони України не змогло укласти контракт на 
ремонт танків БМ «БУЛАТ», БМ «ОПЛОТ», Т-84 та машин на їх базі ЗС України через 
відхилення всіх тендерних пропозицій. Договір очікуваною вартістю 1 млн грн, на 
військовий ремонт танків БМ «БУЛАТ», БМ «ОПЛОТ», Т-84 та машин на їх базі, виїзними 
ремонтними бригадами у місцях розташування несправної техніки, планували укласти, за 
переговорною процедурою для потреб оборони, з ДП «Завод імені В.О. Малишева», що 
входить до складу ДК «Укроборонпром». Проте 31 липня 2020 року пропозицію було 
відхилено у зв’язку з відмовою або неучастю учасника відбору в переговорах, призначених 
замовником, у визначену дату їх проведення. Термін проведення ремонтних робіт 
передбачався до 30 листопада 2020 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrmilitary.com 
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Миколаївський бронетанковий  
купує двигуни IVECO 

28.08.2020 

Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод» купує 
двигуни IVECO для встановлення на бронетехніку. Про це повідомляє 
Український мілітарний портал. 

За тендером у системі публічних закупівель Prozorro підприємство придбає шість 
двигунів FPT IVECO F4AE0481C*C111. Вартість підписаної угоди складає 3 357 300 гривень 
при чому першопочаткова ціна на тендері складала 4 551 540 гривень. Переможець 
аукціону ТОВ «Торговий дім «Агроальянс», його конкурент на тендері ТОВ «Петрос» 
запропонував на ціну на 300 гривень менше, але пропозиція була відхилена через 
відсутність ряду документів – договору з виробником, сертифікату дистриб’ютора в Україні 
та інші. Укладено договір було 18 серпня 2020 року. Оскільки двигуни постачаються двох 
виконань: з лівостороннім розташуванням керування та лівостороннім розташуванням 
приводу зчеплення; з правостороннім розташуванням керування та лівостороннім 
розташуванням приводу зчеплення. То передбачається попарне встановлення двигунів 
IVECO на бронетранспортери БТР-70, які модернізує Миколаївський бронетанковий в 
рамках державного оборонного замовлення до рівня БТР-70Ді. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mil.in.ua 

 
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Ракетный комплекс береговой охраны "Нептун"  

принят на вооружение 
25.08.2020 

Министр обороны Андрей Таран подписал приказ о принятии на 
вооружение ракетного комплекса береговой охраны "Нептун", который 
теперь будет защищать морские рубежи Украины.  

Напомним, что РК 360МЦ "Нептун" - это полностью украинская разработка, 
созданная в содружестве государственных и частных предприятий украинского ВПК. 
Украина смогла в кратчайшие сроки полностью освоить производство собственного 
ракетного комплекса для контроля морских границ. Притом была разработана не только 
сама пусковая установка, но и все машины сопровождения и поддержки. "Нептун" 
предназначен для поражения надводных целей и объектов береговой инфраструктуры. Его 
залпами могут быть уничтожены боевые корабли класса крейсер, эсминец, фрегат, корвет и 
десантных кораблей на дистанции до 280 км. Самоходная пусковая установка УСПУ-360 на 
шасси КрАЗ-7634НЕ 8х8 несет 4 крылатые ракеты, каждая весом 870 кг с боеголовкой 
массой 150 кг. Если будет утвержден оборонный заказ, Украина может получить дивизион 
РК-360 "Нептун", в который войдут 6 пусковых установок, 6 транспортно-заряжающих 
машин, 6 транспортных машин и передвижной командный пункт. На вооружении у 
дивизиона будет 72 противокорабельных ракет Р-360, которыми можно будет остановить 
эскадру противника на расстоянии 280 км от берега. 

Читать полностью >>> 
По материалам autoconsulting.com.ua 
 
 
 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
Військовим передали нову станцію радіо- 

електронної боротьби 
21.08.2020 

Державне підприємство "ЦКБ "Протон", що входить до складу ДК 
"Укроборонпром", передало до ЗСУ партію автоматизованих станцій 
радіоперешкод короткохвильового радіозв’язку Р-330КВ1М. 

Перший серійний зразок цієї станції радіоелектронної боротьби "Протон" поставив 
до ЗСУ у липні 2019 року. За результатами його бойової експлуатації фахівці 
конструкторського бюро провели роботи з модернізації окремих вузлів станції, які суттєво 
підвищили її тактико-технічні можливості. "Удосконалення основних параметрів дозволяє 
значно поліпшити виявлення та місцевизначення ворожих джерел радіовипромінювання, 
збільшити відстані постановки завад для дезорганізації радіозв’язку противника. Новітні 
вироби Р-330КВ1М здатні блокувати роботу більшості сучасних короткохвильових 
радіостанцій на відстанях у сотні кілометрів", – розповів директор "Протону" про 
результати модернізації. Корисність внесених змін повністю підтверджено результатами 
випробувань, що проведено підприємством за участі військових представників. ДП "ЦКБ 
"Протон" спеціалізується на розробленні та виготовленні засобів спеціального радіозв’язку. 
Це підприємство увійде до холдингу радарних систем, який в "Укроборонпромі" планують 
створити одразу після ухвалення необхідного законопроекту №3822. Презентація холдингу 
і покрокового плану з його створення відбулася у липні поточного року і отримала 
схвальний відгук від віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей 
промисловості Олега Уруського під час візиту на ДП НВК "Іскра" у Запоріжжі. … 

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

 
Україна модернізувала «Кольчуги» для  

Азербайджану 
28.08.2020 

Українські підприємства провели ремонт та модернізацію «Кольчуг» – 
автоматизованих станцій радіотехнічної розвідки для Міністерства оборони 
Азербайджану. Про це повідомляє УМП. 

Азербайджан отримав ці станції відповідно до угоди підписаної у 2012 році. Скільки 
саме комплексів отримав Азербайджан не відомо, адже у 2014-у році, коли контракт ще не 
був завершений бойовики російсько-терористичних військ захопили підприємство «Топаз», 
виробник станцій «Кольчуга» та комплексів РЕБ типу «Мандат». Ремонт здійснювався через 
державне підприємство «Укрспецекспорт». Які підприємства отримували підряд на 
виконання ремонтних робіт та модернізацію не повідомляється. СРР «Кольчуга» оснащена 
п'ятьма антенами метрового, дециметрового і сантиметрового діапазонів, які забезпечують 
високу радіочутливість у межах 110 - 155 дБ/Вт залежно від частоти. Засоби пасивної 
радіолокації «Кольчуги» дозволяють виявити наземні цілі і простежити їх рух у радіусі 600 
км, а повітряні цілі на висоті 10 км – до 800 км. Як вже згадувалось, «Кольчуга» – це 
розробка ПАТ «Державна акціонерна холдингова компанія «Топаз». Після російської 
окупації частини Донецької області, Уряд передав компанію «Топаз» в управління ДК 
«Укроборонпром», якій оголосив про плани відновлення виробництва станцій на 
потужностях НВК «Іскра», де влаштували частину конструкторів «Топазу». До речі, завдяки 
конструкторам підприємства «Топаз» на «Іскрі» налагодили роботу по розробці засобів 
радіоелектронної боротьби, про що у березні 2019 року повідомив директор НВК «Іскра» 
Юрій Пащенко: «Для цього ми взяли на роботу конструкторів, який приїхали з окупованої 
території з підприємства «Топаз». Забезпечили їх житлом та гідною зарплатою». Водночас, 
у 2019 році, заступник директора приватного підприємства НВК СКБ «Таргет» Віталій 
Яковлев (один з розробників СРР «Кольчуга») повідомив, що виробництво «Кольчуг» на 
«Іскрі» так і не налагодили, після чого було засновано приватне підприємство, яке вже три 
роки самостійно займається розробкою новою версії станції. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrmilitary.com 
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ТОП-10 українського аграрного експорту  
за 7 місяців 2020 року 

11.08.2020 

Лідером українського експорту залишається кукурудза, яка у січні-
липні 2020 року забезпечила більше 12% всієї зовнішньоторговельної 
виручки від продажу товарів. Про це пише landlord.ua 

За січень-липень 2020 року продовольчі товари (1-24 групи УКЗЕД) забезпечили 
близько 44% всієї виручки від експорту товарів з України. При цьому лідером експорту 
залишилась кукурудза, частка якої в усьому українському експорті товарів у вартісному 
виразі склала 12,03%. Про це повідомили у державній митній службі України. Так, весь 
обсяг експорту за сім місяців поточного року склав більше $26,6 млрд, а експорт 
продовольчих товарів – понад $11,7 млрд.  При цьому, зауважимо, що три позиції аграрної 
продукції забезпечили майже 30% всіх надходжень від експорту товарів. Це, як вже було 
вказано, кукурудза, соняшникова олія (11,95% експорту у вартісному виразі) і пшениця 
(5,06%). ТОП-10 українського агарного експорту за підсумками січня-липня 2020 року 
виглядає наступним чином: кукурудза – $3204,9 млн (18,96 млн тон); соняшникова олія – 
$3183,8 млн (4,35 млн тон); пшениця – $1348,1 млн (6,8 млн тон); макуха, крім соєвої – 
$707,6 млн (3,5 млн тон); ячмінь – $357 млн (2,12 млн тон); соя – $292,6 млн (830 тис тон); 
м’ясо птиці – $232,9 млн (254,2 тис тон); соєва олія – $194 млн (209 тис тон); соєва макуха – 
$135,3 млн (373,6 тис тон); ріпак – $82,6 млн (200,6 тис тон). При цьому, серед десятки 
перших за експортом товарів агросектору лише одна позиція не належить до 
рослинницького сектору – м’ясо пиці. Також слід відзначити дві товарні позиції харчової 
промисловості, експорт за якими за січень-липень був помітним. На $103,9 млн було 
проданого за кордон хлібобулочних виробів (59,5 тис тон) і на $92,2 млн – кондитерських 
виробів (56,4 тис тон). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами landlord.ua 
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Аграрний союз України та Китайська торгова асоціація підписали  
меморандум про співробітництво 

19.08.2020 

Громадська спілка «Аграрний союз України» та Китайська торгова 
асоціація підписали меморандум про співробітництво. Про це повідомляє 
прес-служба Аграрного Союзу.  

Від імені українських аграріїв підпис поставив голова ГС «АСУ» Геннадій Новіков, а 
від китайської сторони – виконавчий директор торгової асоціації Руслан Осипенко. 
Співпраця сприятиме розвитку міжнародного співробітництва у аграрній сфері, 
торговельно-економічним зв’язкам між українськими та китайськими партнерами, а також 
інноваційно-інвестиційному співробітництву. Зокрема сторони зобов’язуються взаємодіяти 
під час вирішення питань, що стосуються реалізації експортного потенціалу шляхом 
надання сприяння у торговельно-економічній діяльності підприємств України та 
Китайської Народної Республіки. Також буде проведено роботу із залучення іноземних 
інвестицій, технологій і передового досвіду, що має посприяти створенню сучасної 
інноваційної інфраструктури. Окрім цього, Аграрний союз України та Китайська торгова 
асоціація працюватимуть над створенням та реалізацією проектів в рамках державно-
приватного партнерства. Водночас в Україні та Китайській Народній Республіці планується 
організувати низку виставок, форумів та конференцій за участю представників обох країн. 
«Що важливо, ми плануємо сприяти налагодженню прямих контактів між українськими та 
китайськими підприємцями, які працюють в аграрному секторі. Завдяки цьому нам 
вдасться розширити ринки збуту, залучити нові технології та додаткові інвестиції в 
українську економіку», - підкреслив після підписання меморандуму Геннадій Новіков. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АСУ 

 
Агентство USAID одобрило продление проекта WOCCU по кредитованию 

сельскохозпроизводителей в Украине 
22.08.2020 

Агентство USAID в августе одобрило продление проекта Всемирного 
совета кредитных союзов (WOCCU) по кредитованию 
сельскохозяйственных производителей в Украине до марта 2023 года.  

Согласно пресс-релизу WOCCU, продление позволит проекту продолжить 
совершенствование нормативно-правовой базы для кредитных союзов (КС) в Украине, 
предоставлять больше кредитов кредитным союзам фермерам и агробизнесу страны и 
работать с КС над повышением их ликвидности. Первоначально созданный в 2016 году, 
проект расширил доступ к сельскохозяйственным кредитам за счет: поддержки украинских 
ассоциаций КС, работы напрямую с группой из 23 КС для наращивания их потенциала и 
предоставлению более 10 тыс. кредитов сельским и сельскохозяйственным микро-, малым 
и средним предприятиям, поддержки разработки новых финансовых правил для сектора 
КС, которые были утверждены в декабре 2019 года и введены в действие в марте 2020 года. 
Как отметили в WOCCU, новые правила, а также передача надзора за КС Национальному 
банку Украины с 1 июля 2020 года закладывают основу для повышения безопасности и 
устойчивости рынка кредитных союзов страны, закладывая основу для долгосрочного 
роста и расширения доступа к финансам. "Основываясь на этом прогрессе, проект будет 
продолжать способствовать увеличению потенциала сектора кредитных союзов Украины, 
преследуя следующие четыре цели: улучшение рыночной и нормативной среды для 
кредитных союзов, оказание помощи национальным ассоциациям кредитных союзов в 
улучшении обслуживания КС, поиск дополнительных источников ликвидности для 
кредитных союзов и помощь КС в расширении портфелей финансирования сельского 
хозяйства", - сообщили в WOCCU. Проект будет сотрудничать с Национальной ассоциацией 
кооперативных сберегательных и кредитных союзов (NACSCU), Национальной ассоциацией 
кредитных союзов Польши, для поддержки развития фонда ликвидности кредитных 
союзов в Украине. Кроме того, Глобальная сеть женских лидеров WOCCU (GWLN) будет 
содействовать внедрению методологии гендерной линзы для всех четырех целей проекта. 
"Мы очень рады продолжить нашу работу в Украине. Национальная система кредитных 
союзов намного сильнее, чем она была, когда в 2016 году начался проект. Продолжая нашу 
работу по созданию и укреплению потенциала кредитных союзов, предоставлению 
большего количества кредитов растущему сельскохозяйственному сектору страны, я не 
сомневаюсь, что движение кредитных союзов Украины будет продолжать двигаться в 
позитивном направлении", - цитируется президент и CEO WOCCU Брайан Бранч. Как 
сообщалось, USAID 2016 году начало проект кредитования украинских малых и средних 
фермеров и сельскохозяйственных предприятий в сельской местности через кредитные 
союзы, который был рассчитан на период до 2020 года. USAID будет финансировать проект, 
а реализует его WOCCU. Департамент кредитования развития USAID (DCA) впервые начал 
сотрудничать с украинскими кредитными союзами в 2014 году. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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АМКУ разрешил продажу агрокомпаний  
Хомутынника 

07.08.2020 

Антимонопольный комитет разрешил физическому лицу — 
гражданину Франции через свою компанию Agartha Fund LP (г. Абу-Даби, 
ОАЭ) приобрести активы, принадлежащие Виталию Хомутыннику. 

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на приобретение долей, 
которые обеспечивают превышение 50% голосов в высшем органе управления 13 
компаниями в Киеве, Черниговской и Сумской областях. По данным ведомства, Agartha 
Fund LP намерено купить такие активы: «Каскадагро»; Агрофирма «Видродження»; 
«Сосницкие Аграрные Инвестиции»; «Агро-Полис»; «Червонослободское-2»; «Червонянские 
Аграрные Инвестиции»; «Засулля-5»; «Нива»; «Красноколядинское»; «Агродмитриевское»; 
«Агросвит»; «Украина»; «Коропские Аграрные Инвестиции». Согласно данным Единого 
государственного реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и 
общественных формирований, указанны компании принадлежат украинскому бизнесмену, 
экс-нардепу пяти созывов Виталию Хомутыннику. По данным из открытых источников, 
компанией Agartha Fund LP владеет Александр Гарез, французский бизнесмен, имеющий 
активы в России, Франции и Германии. С 2001 по 2009 год он являлся совладельцем и 
членом совета директоров компании VS Energy с активами в  Украине в гостиничном, 
металлургическом, аграрном и финансовом бизнесах.  

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 

 
У HarvEast озимый горох прибавляет  

10 ц/га к пшенице 
13.08.2020 

Прибавка урожайности пшеницы на полях HarvEast в зоне степи в 
течение трех лет составляет 10 ц / га благодаря предшественнику — озимой 
гороха. Об этом пишет agroportal.ua 

«Это не только солидная сумма в текущем году, но и положительная рентабельность 
всей севооборота в случае «проседания» предшественника», — рассказал директор по 
растениеводству компании HarvEast Евгений Казеев. Для компании озимый горох — это 
ранние деньги, полупар и хорошо «заряженная» азотом почва. По такому предшественнику 
пшеница хорошо родит даже без подкормки, и экономика культуры более привлекательна 
по сравнению с посевом после подсолнечника. Ведь, если после подсолнечника в посевы 
пшеницы нужно вносить на гектар 100 кг азота в действующем веществе, то после озимого 
гороха достаточно 50 кг. По словам эксперта, после озимого гороха в почве для 
последующей культуры остается на гектар около 60 кг в действующем веществе азота, что 
равнозначно около 180 кг аммиачной селитры. Напомним, HarvEast Holding впервые 
экспортировал желтый горох в Испанию. «В испанскую Картахену из Мариуполя отправили 
судно с желтым горохом. Всего 7 тыс. т нашего «золота» впервые отгрузили новому 
покупателю», — отметили в HarvEast. Компания начала экспорт гороха нового урожая 2020 
года 6 июля. HarvEast — сельскохозяйственный холдинг. Основные направления 
деятельности: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, 
многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство. Холдинг HarvEast создан 10 
марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Акционерами 
HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг». 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 

 
Агрохолдинг "Астарта" сократила чистую  

прибыль в 4 раза 
13.08.2020 

Чистая прибыль агрохолдинга "Астарта", крупнейшего украинского 
производителя сахара, за первое полугодие 2020 года составила EUR7,37 
млн, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, ее консолидированная 
выручка за январь-июнь сократилась на 23,6% – до EUR172,13 млн, так как большая часть 
урожая зерновых и масличных культур прошлого года была продана в 2019 году. В 
результате на сельскохозяйственный сегмент пришлось 32% общей выручки по сравнению 
с 46% за первое полугодие-2019. Выручка в сегменте сельскохозяйственного производства 
снизилась в 1,9 раза – до EUR54,47 млн. На экспорт пришлось 96% выручки сегмента по 
сравнению с 91% в январе-июне 2019 года. Сахарный сегмент в за первое полугодие 
показал рост выручки на 3% - до EUR56,8 млн на фоне стабильных объемов продаж и 
увеличения цены реализации сахара на 7% г/г - до EUR354 за тонну. Экспорт составил 9 
тыс. тонн, что на 36% ниже показателя в первом полугодии-2019, поскольку мировые цены 
не поощряли экспорт из Украины. Выручка в сегменте переработки сои снизилась на 12% - 
до EUR40 млн из-за снижения объемов продаж. На экспорт пришлось 86% выручки 
сегмента. Сегмент животноводства обеспечил выручку в размере EUR18,08 млн, что на 8% 
больше, чем в январе-июне 2019 года. Это обусловлено более высокими ценами на молоко, 
компенсировавшими снижение объемов продаж. В целом экспорт компании обеспечил 
EUR92 млн, или 53% консолидированной выручки компании. Валовая прибыль "Астарты" 
за шесть месяцев 2020 года снизилась на 8,2% - до EUR64,9 млн, что соответствует 
рентабельности валовой прибыли в 38% (против 31% в первом полугодии-2019). EBITDA - 
на 4%, до EUR67 млн. EBITDA margin составила 39% против 31% за январь-июнь 2019 года. 
"Астарта" сообщила об операционных денежных потоках в размере EUR46 млн по 
сравнению с EUR97 млн в первом полугодии-2019. В отчете отмечается, что капитальные 
затраты при жестком контроле составили на уровне EUR10 млн. "Эти меры позволили 
компании погасить еще EUR20 млн банковской задолженности. В результате чистый долг 
снизился до EUR239 млн, что соответствует соотношению чистый долг/EBITDA на уровне 
3,2x на конец первого полугодия 2020. По состоянию на конец января-июня 2020 года 
нарушение определенных ковенант все еще имело место, но руководство считает, что 
банки не будут ускорять погашение кредитов", - говорится в отчете компании. В нем 
отмечается, что в преддверии посевного сезона 2020 года компания сосредоточила 
внимание на модернизации сельхозтехники в рамках капитальных затрат на техническое 
обслуживание. Устаревшие 47 тракторов были заменены на 31 новый от John Deere Это 
позволило произвести точную посадку (в пределах 3 см) и высвободить до 30 сотрудников. 
"Астарта" также закупила другое сельскохозяйственное оборудование –сеялки, 
опрыскиватели. По состоянию на 12 августа 2020 года компания собрала ранние зерновые 
культуры, такие как озимая пшеница и рапс, в количестве 230 тыс. тонн и 4 тыс. тонн при 
средней урожайности 4,8 тонна/га и 2,6 тонна/га, соответственно. Как сообщалось, 
"Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого 
убытка в 2018 году, выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн. "Астарта" – 
вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий 
деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, 
агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь 
элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО 
"Глобинский перерабатывающий завод"). 

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

 

Топ-посади і мільйони у кишенях: Що відомо про нового  
очільника Аграрного фонду 

13.08.2020 

Поки увага українців була прикута до скандалів чинних чиновників, в 
уряді Зеленського призначили нового очільника Аграрного фонду. Про це 
пише видання zik.ua 

Як ідеться у сюжеті на телеканалі ZIK, до своїх обов’язків у відомстві Богдан Банчук 
приступив ще у травні цього року, незадовго, коли депутати проголосували за відкриття 
ринку землі, чим повноваження Аграрного відомства розширяться.  "Головне завдання на 
2020-й – максимально наблизити Товариство до фінансових показників зі знаком "плюс"… а 
також повернути довіру малого та середнього сільгоспвиробника до Аграрного фонду", – 
говорив очільник відомства. Богдану Банчуку 33 роки, він за освітою юрист-міжнародник, а 
ще – перекладач французької мови. Відразу після університету Банчук отримав посаду у 
Міністерстві закордонних справ – аташе відділу співробітництва у політичній, безпековій 
та оборонній галузях Департаменту Євросоюзу. Кар’єрний ліфт піднімав Банчука все вище 
із кожним роком. Доріс він і до Секретаріату Кабінету Міністрів. У 27 Богдан Банчук став 
заступником голови районної державної адміністрації на Буковині – це батьківщина його 
батька, та вже через деякий час перейшов до структур "Укроборонпрому", але й там довго 
не сидів. Кар'єрний ліфт закинув його до Аграрного фонду іще до нового року, він був 
заступником начальника з міжнародному бізнесу, а вже через рік уряд Зеленського 
поставив очолювати молодого Банчука все Аграрне відомство. Богдан Банчук, якому всього 
33 роки, а за спиною чимало високих посад, – син впливового прокурора. Микола Банчук ще 
з кінця 80-х встиг побувати прокурором Чернівців, Херсонської області, заступником 
прокурора Києва. Коли президентом був Ющенко, чоловік отримав посаду в Міністерстві 
охорони здоров’я. За Януковича – знову повернувся у прокуратуру. Та після 
переформатування влади у 2014-тому Банчук-старший став заступником головного 
прокурора України. Зеленському приглянувся досвід чоловіка. Миколу Банчука зробили 
консультантом Івана Баканова. П’ять будинків, квартира у Києві у понад 100 квадратних 
метрів, офісні приміщення, понад 10 земельних ділянок та 400 тисяч доларів готівки. Таких 
статків нажив собі Микола Банчук, працюючи на державу. Син Банчука, той, що очолив 
Аграрний фонд, на гроші не жаліється. Коли був студентом, став власником апартаментів у 
столиці – 140 квадратів. Записані на нього та дружину ще одна квартира у 135 квадратів, 
будинок та 17 земельних ділянок. Пішки не ходять, у сім’ї очільника Агрофонду є Mercedes і 
Lexus, разом коштують півтора мільйона гривень. Критерії відбору на посаду до Аграрного 
відомства й досі незрозумілі. Експерти називають це відомство одним із найбільш 
корумпованих в Україні. Як і митниця, він залишається збитковим. Лише за 2 квартал 
минулого року фонд недоотримав понад 42 мільйони гривень. Нагадаємо, як заявив 
політичний аналітик Віталій Романенко, призначення 33-річного Богдана Банчука, людини, 
яка працювала спочатку в МЗС, а потім заступником голови однієї з РДА, на посаду 
керівника Аграрного фонду свідчить про те, що для такої стрімкої кар’єри потрібно 
народитися в правильній родині. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 

 
Группа компаний "Агролига" получила чистую прибыль  

в размере EUR1,22 млн 
14.08.2020 

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) в январе-июне 2020 
года получила чистую прибыль в размере EUR1,22 млн, что на 20% меньше, 
чем за аналогичный период 2018 года.  

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже в пятницу, ее выручка за 
указанный период выросла в 2,2 раза – до EUR42,92 млн, операционная прибыль – в 1,5 
раза, до EUR3,24 млн, валовая прибыль – в 2,2 раза, до EUR5,21 млн. Общие активы 
"Агролиги" по состоянию на 30 июня 2020 года составили EUR56,78 млн против EUR66,91 
млн на 31 декабря 2019 года. ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции 
с 1992 года. Ее предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой 
семян подсолнечника и молочным животноводством. Группа обрабатывает около 10 тыс. га 
земель. Мощности маслозавода, работающего по технологии прессования, составляют 42 
тыс. тонн в год, другого, работающего по технологии экстракции, - 110 тыс. тонн 
подсолнечника в год. Мажоритарными акционерами группы являются Александр Бердник 
с долей 41,66%, Ирина Поплавская - 41,66%. "Агролига" завершила 2019 год с чистой 
прибылью EUR6,75 млн, что на 17,3% больше, чем в 2018 году. Выручка "Агролиги" 
возросла в 2,3 раза - до EUR50,44 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ЄБРР надав Agrofusion €10 млн  

кредиту 
17.08.2020 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 14 серпня 2020 
року опублікував рішення про надання агрохолдингу Agrofusion кредиту в 
розмірі до €10 млн. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР.  

«Надано довгостроковий забезпечений кредит в розмірі до €10 млн фермерському 
підприємству „Органічні системи“. Кредит буде використаний для фінансування 
зростаючих потреб групи Agrofusion в оборотних коштах. Цей проект був затверджений в 
контексті заходів, що вживаються ЄБРР у відповідь на пандемію COVID-19», — йдеться в 
повідомленні. Таким чином, кредит має забезпечити необхідну ліквідність для 
фінансування поточної сільськогосподарської та переробної кампанії до листопада 2020 
року. «Це допоможе групі зберегти інвестиції, які були частиною початкового проекту між 
банком та Agrofusion, затвердженими в 2017 році», — додали в ЄБРР. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Французская компания покупает еще два предприятия  

бывшего агрохолдинга "Агрейн" 
20.08.2020 

Малоизвестная французская компания SAS Investcompagnie планирует 
приобрести ООО "Агостем" в Житомирской и ООО "Элеватор Агро" в 
Черниговской областях, входивших в состав аграрного холдинга "Агрейн". 

Согласно повестке заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), 
ведомство может предоставить SAS Investcompagnie разрешения на приобретение более 
50% в уставном капитале двух агропредприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на 
Интерфакс-Украина. Как сообщалось, АМКУ 26 марта разрешил SAS Investcompagnie 
приобрести контроль над ООО "Агрикор Холдинг" (Черниговская обл.), ООО "Агропрайм 
Холдинг" (Измаил) и ООО "Агровит" (Черкасская обл.), также входивших в состав аграрного 
холдинга "Агрейн". В Едином госреестре (ЕГР) юрлиц и физлиц-предпринимателей, 
конечным бенефициаром всех трех агропредприятий значится Анна Шевцова. По данным 
французского реестра, SAS Investcompagnie была создана в апреле 2018 года с уставным 
капиталом 250 тыс. евро. Ее президентом значится Анна Рубцова. По информации ЕГР, 
конечным бенефициаром ООО "Агостем" является Ольга Майборода, ООО "Элеватор Агро" – 
Владимир Евтушенко. Агрохолдинг "Агрейн", до того, как в 2016 году прекратил 
деятельность, являлся одним из крупнейших в Украине, его земельный банк составлял 
около 130 тыс. га. Компания владела элеваторными мощностями в объеме 330 тыс. тонн … 

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

http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/amku-razreshil-prodazhu-agrokompanii-khomutynnika/
https://elevatorist.com/novosti/10785-harveast-nachal-eksport-goroha-v-ispaniyu
https://elevatorist.com/novosti/10785-harveast-nachal-eksport-goroha-v-ispaniyu
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/u-harveast-ozimyi-gorokh-pribavlyaet-10-tsga-k-pshenitse/
https://biz.censor.net.ua/news/3213482/astarta_sokratila_chistuyu_pribyl_v_4_raza
https://zik.ua/news/politics/top_posady_i_miliony_u_kysheniakh_shcho_vidomo_pro_novoho_ochilnyka_ahrarnoho_fondu_977785
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http://harveast.com/ua
http://www.astartakiev.com/
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http://www.inagro.ua/


 

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

 

Olam International одержала  
кредит від ЄБРР 

25.08.2020 

ЄБРР видав компанії Olam International Ltd. (Сінгапур) кредитні кошти 
в розмірі $ 200 млн для забезпечення фінансування потреб компанії в 
оборотному капіталі в Україні, Туреччині, Єгипті, Грузії і Польщі. 

Відповідно до прес-релізу ЄБРР у ??вівторок, наданий кредит буде 
використовуватися для фінансування закупівель сільськогосподарських товарів, таких як 
фундук, сухі молочні продукти, зерно і цибуля, в окремих країнах операцій. Місцеві дочірні 
підприємства компанії візьмуть на себе переробку, зберігання та поширення цих товарів. 
Європейський Союз і Фонд технічного співробітництва TaiwanBusiness-ЄБРР нададуть 
донорську підтримку в розробці нових методологій і процесів для управління пов’язаними 
з кліматом ризиками і стрес-тестування в Єгипті і Туреччині. Olam International – великий 
виробник продуктів харчування і сільськогосподарської продукції зі штаб-квартирою в 
Сінгапурі. Виробничо-збутковий ланцюг охоплює понад 60 країн і включає як 
сільгоспвиробництво, так і розгалужену мережу прямих і непрямих постачальників, 
об’єднує переробні, розподільні і торгові підрозділи. Має більше 180 виробничо-
переробних підприємств. Компанія спеціалізується на продажу горіхів, спецій, овочевих 
приправ, зерна, какао, кави, бавовни і рису. Olam International Ltd. на 53,4% належить 
Temasek Holdings, 17,4% – Mitsubishi Corporation, 7% – Kewalram Chanrai Group і 6,3% – 
керівництву Olam. ТОВ “Олам Україна” була заснована в 2005 році і в даний час є провідним 
постачальником какао-бобів і какао-продуктів великим місцевим кондитерам, а також 
великим експортером зерна і сухих молочних продуктів. Виручка “Олам Україна” в 2018 
році зросла в 5,2 рази в порівнянні з 2017 роком – до 1,73 млрд грн. Чистий збиток склав 
27,61 млн грн проти чистого прибутку в 3,95 млн грн в 2017 році. 

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

 
Офісом Генпрокурора розпочато кримінальне провадження за фактами 

зловживань в Національній академії аграрних наук 
25.08.2020 

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за 
фактами зловживання службовим становищем посадовцями НААН (ч. 2 ст. 
364 КК України). Про це повыдомляэ прес-служба відомства. 

Згідно звіту Рахункової палати, на початок 2020 року в постійному користуванні 
НААН перебувало 465 тис га землі, але до Державного земельного кадастру внесені 
відомості лише про 320 тис га - 69%. Дані про решту 145 тис га земель відсутні. Реєстрація 
права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково. У 
користуванні державних підприємств Академії перебуває 336 тис га сільськогосподарських 
угідь. Врожайність основних культур на цих підприємствах значно нижча ніж в середньому 
в Україні. Через це недоотримано майже 1,5 млрд грн у 2018 році та 1,3 млрд грн у 2019 
чистого доходу від реалізації продукції. При цьому під час реалізації врожаїв також не 
враховувалась ситуація на ринку, що спричинило недоотримання ще 883 млн грн виручки. 
За висновками Рахункової палати, окремі управлінські рішення НААН та її суб’єктів 
господарювання, які використовують земельні ділянки державної власності, призводять до 
фактичної втрати державою таких об’єктів та містять корупційні ризики. Досудове 
розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Головне слідче управління 
Національної поліції України. Також Офіс Генерального прокурора доручив регіональним 
прокуратурам активізувати досудове розслідування в інших раніше розпочатих 
кримінальних провадженнях за фактами можливих протиправних дій службових осіб 
структурних підрозділів НААН. 

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

 
Министр экономики Петрашко продолжает лоббировать  

интересы Ukrlandfarming, - СМИ 
26.08.2020 

Министр экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко 
лоббирует интересы агрхолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Об этом 
сообщает служба новостей портала fraza.com 

Как сообщает ЗНАЙ.ЮА, министр экономики тормозит передачу Фонду 
госимущества для приватизации ряда госпредприятий, вовлеченных в масштабных 
коррупционных схемах. В частности речь идет о Аграрный фонд, ГПЗКУ, ГП «Коневодство 
Украины». По данным издания, Петрашко последние семь лет до назначения министром 
был неразрывно связан с агропромышленным холдингом Ukrlandfarming Олега Бахматюка. 
И сейчас продолжает лоббировать интересы компании в должности министра. «По словам 
экс-главы Госрезерва Украины Ярослава Погорелого, министр пытается восстановить 
коррупционные схемы по закупке зерна в Госрезерв», — пишет ЗНАЙ.ЮА. «Через месяц 
начнется сбор озимых и, учитывая предыдущее место работы господина министра, 
я уверен, что Госрезерв заставят закупить зерно по завышенной цене в агрохолдинга 
Ukrlandfarming владельцем которого является Олег Бахматюк. Для реализации этой схемы 
министру необходимо, чтобы государственный резерв Украины, Аграрный фонд 
и государственную продовольственно-зерновую компанию Украины возглавляли 
подконтрольные ему люди », - считает Погорелый. «Такую же цель видят эксперты 
и в намерении министра ликвидировать Госрезерв. В частности, практики рынка, 
с которыми пообщалось „Сегодня“ по поводу ликвидации „закромов Родины“, считают, что 
схема сводится к тому, чтобы законтрактовать в близких к Петрашко агроструктр 
„стратегический запас“ зерна и оставить его им на хранение. А дальше, как объяснял 
освобожден Погорелый, появляется возможность продать это зерно по завышенным ценам, 
списав потери на „усушку-утруску“», — заключает издание. 

Читать полностью >>> 
По материалам fraza.com 

 
Холдинг "Агротон" в первом полугодии сменил прибыль  

убытком в $3,6 миллиона 
27.08.2020 

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская область) завершил первое 
полугодие 2020 года с чистым убытком $3,59 млн, тогда как за аналогичный 
период прошлого года он получил чистую прибыль в размере $3,28 млн. 

Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за 
отчетный период сократилась на 22,4% – до $13,85 млн. В то же время валовая прибыль 
"Агротона" благодаря переоценке биологических активов выросла в 2,1 раза – до $8,35 млн, 
а операционная прибыль подскочила в 29,6 раза – до $5,86 млн. В документе отмечается, 
что за первое полугодие запасы уменьшились с $20,18 млн до $4,8 млн, тогда как 
биологические активы выросли с $9,11 млн до $33,41 млн. В соответствии с отчетом, 
убыток связан с ростом почти в 7,1 раза финансовых расходов – до $10,1 млн. С учетом 
позитивных курсовых разниц совокупный убыток за первое полугодие 2020 года составил 
$0,78 млн против прибыли $2,91 млн за аналогичный период прошлого года. В документе 
указывается, что на конец июня этого года свободные денежные средства "Агротона" 
составляли $10,24 млн по сравнению с $11,94 млн на начало года, тогда как общие 
обязательства снизились с $27,64 млн до $26,09 млн. "Агротон" работает на рынке Украины 
с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, 
производстве и реализации продукции животноводства. … 

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

МХП планує відроджувати родючість  
українських ґрунтів 

27.08.2020 

Агрохолдинг МХП домовився з Громадською спілкою «Органічна 
Україна» про співпрацю заради відновлення земельних ресурсів та 
виробництва органічної продукції. 

Співпраця запланована з метою відновлення родючості українських  ґрунтів, 
забезпечення споживачів українською органічною продукцією та впровадження концепції 
сталого виробництва та сталого  споживання, що базується на міжнародних екологічних 
вимогах та стандартах. “Я досить скептично ставився до цієї ідеї, але експерименти 
показали, що цілком реально налагодити правильне, якісне виробництво на базі не хімії, а 
органіки. Я — на боці сталого виробництва. Воно має право на життя так само, як і зелена 
енергетика, у необхідності переходу до якої вже ні в кого немає сумнівів”, - заявив з цього 
приводу голова правління МХП Юрій Косюк. За словами учасників заходу, підписання 
меморандуму відбулося відповідно до Глобальних цілей в області сталого розвитку, 
затверджених на Саміті ООН та згідно з  Європейським зеленим курсом, курсом України на 
розвиток галузі органічного виробництва, фермерства, соціальної та екологічної 
відповідальності бізнесу, необхідності залучення "зелених" інвестицій і протидії змінам 
клімату. “Це нове для мене, але пишаюся, що можу бути піонером в цьому тренді”, - 
прокоментував подію Юрій Косюк. МХП спільно з “Органічною Україною” вже 
започаткували кілька проєктів за напрямками, вказаними у меморандумі, розповіла 
президент громадської спілки Олена Березовська. ”Потенціал МХП може дуже посилити 
органічний сектор України і її імідж позитивного екологічного, органічного виробника на 
міжнародній арені. Портрет країни формується саме її бізнес-амбасадорами”, - зазначила 
Березовська. За оцінками міжнародних інституцій, щорічно Україна втрачає близько 50 млн 
тонн верхнього шару родючих ґрунтів за рахунок ерозій,  повідомив президент МХП Еко 
Енерджи Олександр Домбровський. Збитки становлять близько 5 млрд доларів щороку. 
“Мусимо повертати в землю те, що втрачаємо, інакше через 10-15 років не матимемо у що 
вкинути насіння. МХП має можливість повертати органіку, яку вирощує, органічними 
добривами у ґрунти, на яких працює”, - пояснив він. За словами Домбровського, йдеться про 
біогазові проєкти, у які МХП давно інвестує. Вони дають можливість перетворювати 
органіку на зелену енергію та органічні добрива. “Сира” органіка — курячий послід, 
залишки рослинництва — вносяться до біогазового реактора, де зброджуються та 
розкладаються протягом 30-40 днів. У результаті утилізується біогаз і мінімізуються 
викиди CO2 в атмосферу, а фермери отримують “чисту” органіку без патогенної мікрофлори 
та насіння бур’янів (дигестат). … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Агрокомпания KADORR Agro вложит $200 млн.  

в сельское хозяйство 
27.08.2020 

KADORR Agro Group рассматривает вопрос инвестиций в припортовые 
терминалы у конечных потребителей, например, в Турции. Для этого 
необходимо проводить аудит и изучать рынки. 

Как сообщил операционный директор KADORR Agro Group Александр Алехин, сейчас 
компания рассматривает проекты глубокой переработки зерна, масличных, ряд других 
инвестиционных концепций. Он отметил, что группа планирует инвестировать в 
зернохранилища. Имея в собственности три площадки под элеваторы в Центральной 
Украине, компания сейчас решает вопрос о строительстве на них либо элеваторов, либо 
перерабатывающих мощностей. Операционный директор KADORR Agro Group добавил, что 
у компании есть также планы по расширению в области строительства в разных городах. 
Александр Алехин уверен, что «хотя агросектор насыщен игроками, тема питания — 
вечная». Он объяснил: «Сейчас мало инсайдеров готовых к инвестициям в Украину. Для 
иностранцев наш рынок — клондайк рисков. Наша же компания понимает и особенности 
работы в Украине, и запросы конечных потребителей, и наш потенциал». 

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

 
Агрохолдинг "ИМК" сократил чистую  

прибыль на 3% 
28.08.2020 

Агрохолдинг "ИМК" в первом полугодии 2020 года сократил чистую 
прибыль на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $26,8 
млн. Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, выручка в январе-июне 
текущего года снизилась на 17% - до $79,8 млн из-за уменьшения объемов реализации 
зерновых и масличных культур на 19%, прежде всего кукурузы, как основной 
выращиваемой культуры, что связано с меньшим урожаем.  При этом цены на кукурузу и 
сою показали незначительный рост (+1,8% на кукурузу и +1,5% на сою), а цены на пшеницу 
и подсолнечник выросли на 17% и 15% соответственно.  Экспортная выручка составила 
93% от общей выручки за отчетный период. Валовая прибыль за указанный период 
выросла на 4% и составила $53,8 млн, операционная - на 14%, до $37 млн. Как отметили в 
компании, в результате девальвации гривни в первом полугодии 2020 года, прибыльность 
"ИМК" выросла, в частности EBITDA компании увеличилась на 13%, до $47,6 млн. "В 
течение первого полугодия 2020 "ИМК" продолжила реализацию стратегии по 
уменьшению банковского долга, сократив общий долг до $43 млн по состоянию на 30 июня 
2020 года по сравнению с $47 млн по состоянию на 31 декабря 2019 года", - указали в 
"ИМК".  "ИМК" специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и 
производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 123,3 тыс. га земли в 
Полтавской, Черниговской и Сумской областях. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Производитель сахара A'SPIK group приобретает  

агрокомпанию в Хмельницкой области 
28.08.2020 

АМКУ предоставил разрешение ООО «Агро-Ормс» на покупку 
агропредприятия СООО «Заготовитель» в Хмельницкой области. Об этом 
сообщает служба новостей портала inventure.com.ua 

Согласно сообщению АМКУ, предоставлено разрешение ООО «Агро-Ормс» (с. Яремич, 
Староконстантиновский р-н, Хмельницкая обл.) на приобретение доли в уставном капитале 
СООО «Заготовитель» (с.Воронковцы, Староконстантиновский р-н, Хмельницкая обл.), что 
обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. В 
Государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей указано, что конечным 
бенефициаром ООО «Агро-Ормс» является владелец «Аспик Групп» (A'SPIK group) 
Александр Спивак. A'SPIK group специализируется на производстве сахара, выращивании 
сахарной свеклы, зерновой группы, сои, кукурузы, а также животноводстве. ООО 
«Староконстантиновсахар» и ПАО «Шепетовский сахарный комбинат», входящие в группу, 
специализируются 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 inventure.com.ua 

 

http://imcagro.com.ua/ua/pro-kompaniyu/khto-mi
https://infoindustria.com.ua/olam-international-oderzhala-kredit-vid-%d1%94brr/
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=279203
https://fraza.com/news/293242-ministr-ekonomiki-petrashko-prodolzhaet-lobbirovat-interesy-ukrlandfarming-smi
https://biz.censor.net.ua/news/3216162/holding_agroton_v_pervom_polugodii_smenil_pribyl_ubytkom_v_36_milliona
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3088629-mhp-planue-vidrodzuvati-roducist-ukrainskih-gruntiv.html
https://inventure.com.ua/news/ukraine/agrokompaniya-kadorr-agro-vlozhit-dollar200-mln.-v-selskoe-hozyajstvo
http://www.fixygen.ua/news/20200828/agroholding-imk.html
https://inventure.com.ua/news/ukraine/proizvoditel-sahara-aspik-group-priobretaet-agrokompaniyu-v-hmelnickoj-oblasti
http://olamgroup.com/
http://naas.gov.ua/
http://www.ulf.com.ua/ua/company/about/
http://www.agroton.com.ua/ru/
https://www.mhp.com.ua/ru/home
https://aspikgroup.com.ua/pro-kompaniyu/pro-nas/


 

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

 

Ексвласники банку "Надра" планують купити частки  
в 10 агрофірмах України 

29.08.2020 

Колишні бенефіціари банку "Надра", бізнесмени Ілля та Вадим Сегалі, 
планують через американську компанію Agro 1 LLC придбати частки в 
статутному капіталі 10 агропідприємств в Україні. 

Йдеться про підприємства в Херсонській, Полтавській, Кіровоградській і Запорізькій 
областях. Як пише Інтерфакс-Україна, Agro 1 LLC просить надати дозволу на покупку акцій 
ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл" і ТОВ "Імені Гагаріна", частки в статутному капіталі ТОВ 
Фірма "Універсал-Експо", ТОВ "Агротехнології", ТОВ "Україна Дивне" , що забезпечує 
перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариств. Сегалі також можуть 
придбати через Agro 1 LLC частки в статутному капіталі ТОВ "Оріон Молоко", ТОВ 
"Полтаваекопродукт-2", ТОВ "Фрідом Фарм Терра", ТОВ "Магістраль-Сервіс" та ПрАТ 
"Виробниче договірне об'єднання асоціація "Південна", що також забезпечує перевищення 
25% голосів у вищому органі управління товариств. За даними Єдиного госреєтру фізосіб і 
юросіб, кінцевим бенефіціаром згаданих агропідприємств через "Іденпарк Холдінгс 
Лімітед", ТОВ "Агрофарм Юей Лімітед", компанію "Мокслі Продактс Лімітед" є Анастасія 
Куніцина. Як повідомлялося, в 2018 році Фонд гарантування заявив про тиск на ліквідатора 
ПАТ "КБ Надра" з боку позичальників, наближених до братів Іллі та Вадима Сегалів, які 
були акціонерами банку в 2005-2008 роках. За підрахунками Фонду гарантування, 98% 
кредитів юридичних осіб, виданих до 2009 року банком "Надра" (коли акціонерами банку 
були брати Сегалі, а головою правління Ігор Гіленко), є інсайдерськими і стали 
інструментом виведення з банку майже 8 млрд грн. 

Читати повністю >>>                                                                                                   © Гліб Іванов 
За матеріалами obozrevatel.com 
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У тіньовому обробітку в Україні  
перебуває 8 млн га землі 

07.08.2020 

У тіньовому обробітку в Україні наразі перебуває близько 8 млн га 
с/г землі. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький. 

Заява заступника міністра є відповіддю на дискусію про те, яка площу орної землі 
обробляють селяни-одноосібники. Дискусія розпочалась після появи законопроекту №3131 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
детінізації виробництва сільськогосподарської продукції» у якому є норма про мінімальний 
податок для сільгоспвиробників, яким пропонується замінити існуючий земельний 
податок. Противники законопроекту наголошують на тому, що мінімальний податок 
вдарить по мікровиробниках – селянах-одноосібниках, що самотужки обробляють свої паї. 
«Менше 5% посівів зернових та олійних культур вирощуються селянам- одноосібниками – 
такі результати супутникового моніторингу проведеного колегами зі світового банку. Це 
вкотре підтверджує факт, що близько 8 млн гектарів тіньового обробітку землі здійснює 
організований бізнес, не сплачуючи при цьому податків», – підкреслив Тарас Висоцький. 
Іншими словами, переважна більшість одноосібних господарств існують лише формально, а 
земля насправді передана у оренду без належного оформлення документації. Додамо, що 
нещодавнє дослідження супутникової сільськогосподарської служби EOS Crop Monitoring 
показало, що в Україні знаходиться 10,6 млн акрів (4,3 млн га) «тіньових» сільгоспугідь або 
земель, які не зареєстровані у жодній урядовій базі даних. Площа таких сільгоспугідь в 
Україні еквівалентна половині території штату Індіана, а її продукція «приносить 
приблизно 3,8 мільярда доларів неоподатковуваного прибутку» (мається на увазі 
експортна виручка з урахуванням ринкової кон’юнктури). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 
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В Україні буде створено Координаційну раду  
з розвитку зрошення 

13.08.2020 

В Україні працюють над створенням Координаційної ради з 
розвитку зрошення. Про це повідомила пресслужба ГО «Аграрний союз 
України», передає служба новин порталу  agronews.ua. 

Була створена робоча група, яка буде займатися оперативною підготовкою і 
напрацюванням матеріалів для Координаційної ради. До неї увійшли провідні вчені, 
експерти, представники аграрних асоціацій. «У нас був дуже хороший і продуктивний 
діалог. Звичайно, ще залишилися неузгоджені питання. Однак з ключових питань, які 
відстоював Аграрний союз України і які стосуються збереження споруд у державній 
власності, повна згода. Вони будуть передаватися виключно для користування 
водокористувачів », – прокоментував результати зустрічі голова АСУ Геннадій Новіков. 
Ключовими завдання Координаційної ради в даний час є формування підходів до спільного 
управління об’єктами зрошення і ціноутворення. «Процес ціноутворення повинен 
контролюватися об’єднаннями водокористувачів. Вони повинні брати участь у формуванні 
тарифної політики. Якщо нам вдасться відстояти задекларовані принципи, це забезпечить 
розвиток меліоративних мереж за рахунок інвестицій », – підкреслив глава АСУ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
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Правоохоронці затримали організатора розкрадання  
зерна з Держрезерву 

11.08.2020 

Правоохоронці затримали радника директора одного з державних 
підприємств державного агентства резерву України під час отримання 1 млн 
грн неправомірної вигоди.  

Підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, які надають право 
отримати зерно зі складів державного підприємства. Встановлено, що радник, 
використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном 
держрезерву третіми особами. За 1 млн грн хабара зловмисник надав приватному 
підприємцю підроблені документи про отримання від підконтрольної йому юридичної 
особи на зберігання до складів держпідприємства 1300 тон пшениці. При цьому пшениця на 
склад так і не надійшла, а надалі приватний підприємець міг звернутися з отриманими 
підробленими документами до держрезерву та отримати нібито передане ним на 
зберігання зерно. «Відтак зловмисник надавав можливість заволодіти сільгосппродукцією, 
що належить державі та зберігається на цьому державному підприємстві, на загальну суму 
близько 8 млн грн», – йдеться у повідомленні. Наразі дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 
ст. 27, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою 
групою) Кримінального кодексу  України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами landlord.ua 

 
У Мінекономіки погодили граничні обсяги  

експорту пшениці 
17.08.2020 

За результатами підписання Додатка до зернового меморандуму про 
граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 МР Україна у 2020/2021 МР 
експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита. 

“Зерновий меморандум є гарним прикладом вміння домовлятися і приймати 
збалансовані рішення. На нашу спільну думку, експорт у 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. 
тонн жита на цей маркетинговий рік - це той орієнтир, який збереже нам і внутрішню 
продовольчу безпеку, і експортні можливості. Крім того, враховуючи коронакризу, в 
прогнозному балансі ми збільшили обсяг перехідних залишків на півмільйона тонн - до 1,7 
млн тонн”, - прокоментував підписання документа міністр розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства Ігор Петрашко. Крім того, залежно від погодних умов та 
остаточних даних Держстату про обсяги виробництва пшениці, прогнозні баланси ринку 
зерна можуть бути переглянуті підписантами меморандуму в четвертому кварталі. Поки 
що, за прогнозами, урожай зерна очікується на рівні 72,1 млн тонн. Як повідомляв 
Укрінформ, Українська зернова асоціація в своєму липневому звіті покращила прогноз 
врожаю 2020/2021 МР порівняно з червневим з 97,1 млн тонн до 100 млн тонн. Також з 58,2 
млн тонн до 61 млн тонн УЗА збільшила прогноз щодо експорту зернових та олійних в 
новому маркетинговому році. У середньостроковій перспективі УЗА прогнозує зростання 
врожаю зернових та олійних до 113 млн тонн, а експорт за цих умов може сягати 75 млн 
тонн. Україна входить до п’ятірки провідних країн експортерів зернових; за 2019 рік наша 
країна посіла друге місце після США за експортом зернових з показником 9,6 млрд дол., 
обійшовши Аргентину (9,3 млрд дол.) та Росію (7,9 млрд дол). У 2019/2020 МР урожай 
зернових та олійних в Україні сягнув 98,4 млн тонн, а експорт - 62 млн тонн. Зерновий 
меморандум укладається щороку, починаючи з 2011-го. Документ передбачає взаємодію 
учасників ринку зерна, обмін інформацією, здійснення моніторингу зернового ринку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ІНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕВАТОРИ & ХПП. ТЕРМІНАЛИ РІЧКОВІ, МОРСЬКІ) 
 

 
 

АМКУ разрешил Cargill купить зерновой  
терминал Neptune 

28.08.2020 

Антимонопольный комитет Украины разрешил Cargill купить 
зерновой терминал Neptune, который был официально открыт в 
прошлом году в порту Пивденный. Об этом пишет elevatorist.com 

«Предоставлено разрешение компании Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l. (г. 
Люксембург) на приобретение вместе с компанией «Arya S.A.» (г. Люксембург) контроля 
над компанией Neptune Port Holding B.V. (г. Амстелвен, Нидерланды)», - сообщила пресс-
служба АМКУ. Напомним, зерновой терминал Neptune, который оперирует в порту 
Пивденный, перевалил за сезон 2019/20 более 2,5 млн т зерновых культур. «Юбилейную 2,5-
миллионную тонну в конце июня принял балкер «Huayang Spirit», который отправился в 
Восточную Азию», — отметили на терминале. Neptune отгружал в прошлом сезоне в 
основном кукурузу, пшеницу и ячмень. За отчетный период терминал принял 54 судна, из 
которых более 70% — крупнотоннажные. Отметим, с начала работы в июне 2018 года 
Neptune на 29 июля 2020 г. перевалил обработал уже 4 млн т зерновых. «Наш Neptune 
преодолел четырехмиллионный рубеж! Юбилейную тонну сегодня принял балкер Nikolas 
D, который загружают ячменем», — указали в пресс-службе Neptune. 

Читать полностью >>> 
По материалам elevatorist.com 
 

 

 

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/eksvlasniki-banku-nadra-planuyut-kupiti-chastki-v-10-agrofirmah-ukraini.htm
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Україна продовжує збільшувати  
імпорт картоплі 

14.08.2020 

У січні-липні 2020 р. Україна імпортувала 232 тис. тонн картоплі на 
суму $51,58 млн, що в 11 разів більше за аналогічний період 2019 р., 
свідчать дані митної служби України. 

Основними країнами, з яких імпортувалася картопля в Україну у звітному періоді, 
стали: Білорусь — 96,43 тис. тонн на суму $ 21,34 млн (41,37%); Нідерланди — 56,32 тис. 
тонн на $ 12,46 млн (24,16%); Росія — 32,66 тис. тонн на $ 7,23 млн (14,01%); інші — 47,67 
тис. тонн на $ 10,55 млн (20,45%). Експорт картоплі з України за січень-липень 2020 р. 
склав 2,75 тис. тонн на суму $823 тис., що у 2 рази ніші аналогічного періоду 2019 р. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами investory.news 

 
У Мінекономіки перейнялися розвитком  

промислового картоплярства 
28.08.2020 

Розвиток галузі картоплярства дозволить наростити промислове 
виробництво та наситити товарний ринок конкурентоспроможною 
вітчизняною продукцією. Про це йдеться у повідомленні АПК України. 

З цією метою Мінекономіки та профільні асоціації працюють над впровадженням 
державної підтримки цього напряму. 27 серпня, відбувся Всеукраїнський День картоплі 
«Картопляний блокчейн-2020» на Черкащині за організації Української асоціації 
виробників картоплі та ТОВ «Гранекс - Черкаси». Участь у заході взяв заступник Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький. 
Всеукраїнський День картоплі проходить за сприяння Посольства Королівства Нідерландів 
в Україні, Посольства Королівства Бельгії в Україні, Посольства Федеративної республіки 
Німеччина в Україні, за участі Посольства Ізраїлю в Україні, представників уряду України, 
регіональної та місцевої влади. «Сьогодні в Україні частка промислового виробництва 
картоплі складає менше 2%. Для виведення галузі на сучасний конкурентоспроможний 
рівень Мінекономіки планує запровадити новий напрям підтримки галузі картоплярства, 
який передбачає збільшення посівних площ та залучення капітальних інвестицій у 
зберігання та переробку. Це сприятиме виробництву продукції з доданою вартістю, 
збільшенню експорту якісної продукції та розвитку підприємництва на селі», - зазначив 
заступник Міністра. У Мінекономіки напрацьовано проєкт Концепції промислового 
розвитку картоплярства на 2021-2025 роки, метою якої є нарощення обсягу виробництва 
високоякісної насіннєвої та продовольчої картоплі на промислових площах у 
сільськогосподарських підприємствах, розвиток ринкової інфраструктури, пов’язаної із 
забезпеченням населення продуктами ї переробки картоплі. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroreview.com 
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В 2020 році імпорт фруктів в Україну  
продовжує зростати 

12.08.2020 

Хоча зараз аграрії говорять про гарний врожа сезонних фруктів і ягід, 
з початку 2020 голи в Україну ввезли на 23% більше фруктів, ніж за такий 
же період минулого року. Про це повідомляє ukranews.com 

"У першому півріччі 2020 році Україна закупила на зовнішніх ринках різних плодів і 
ягід на суму $341 млн, що на 23% перевищило показник за відповідний період минулого 
року", - йдеться в повідомленні пресслужби Національного наукового центру "Інститут 
аграрної економіки". Найбільше з-за кордону ввозили цитрусові, банани та інші екзотичні 
фрукти. З початку 2020 року імпортували в Україну 182 тис. тонн цитрусових на $129 млн, а 
також 174 тис. тонн бананів на $96 млн. Серед країн-лідерів з постачання фруктів в Україну 
виявилися Туреччина (19,9%), Еквадор (17,1%), Єгипет (10,0%), Коста-Ріка (6,9%), Іспанія 
(5,3% ), Греція (4,0%) і Колумбія (3,3%). Епідемія коронавірусу посприяла тому, щоб люди 
купували більше фруктів. Відповідно, зросли обсяги закупівель фруктів. Крім того, торгові 
обмеження, введені під час карантину, в більшості випадків стосуються експорту з України. 
А для імпортерів існувало менше перешкод. Відзначимо, за січень-червень 2020 року Україна 
експортувала плодово-ягідної продукції на суму $95 млн. Це на 18 % менше, ніж за 
відповідний період минулого року, повідомляє ННЦ «Інститут аграрної економіки». Як і 
раніше, понад 95 % вартості в товарній структурі нашого експорту продукції цієї групи 
продовжують формувати волоські горіхи (очищені та в шкаралупі), заморожені фрукти 
(переважно, ягоди), а також зерняткові плоди, поінформував старший науковий 
співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції 
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Богдан Духницький. 
Основною причиною зниження доходів українських експортерів фруктів стало скорочення 
обсягів продажу зазначених товарних позицій у порівнянні з 2019 роком, пояснив Богдан 
Духницький. Майже на третину зменшились поставки за кордон волоських горіхів – з 33 
тис. т до 22 тис. т. Експорт яблук і груш скоротився більш ніж у 4 рази – з 42 тис. т до 10 тис. 
т. Водночас продажі на зовнішніх ринках заморожених плодів і ягід українського 
виробництва знизились на 5 % – з 18 тис. т до 17 тис. т. Визначальними ринками збуту для 
українських експортерів у нинішньому році є Франція (12 млн дол. США), Польща (11 млн 
дол. США), Німеччина (7 млн дол. США), Туреччина (6 млн дол. США), Білорусь (5 млн дол. 
США), Австрія (5 млн дол. США). Обсяги поставок вітчизняної плодово-ягідної продукції до 
Італії, Нідерландів, Чехії та Азербайджану склав близько 4 млн дол. США до кожної з країн. В 
цілому, близько 70 % вартості експорту наших плодів і ягід отримано внаслідок продажів 
до країн Європейського Союзу. Обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу COVID-19, 
мали негативний вплив на український експорт плодово-ягідної продукції, вважає Богдан 
Духницький. За його словами, затримки у переміщенні продукції на території Євросоюзу 
внаслідок запровадження додаткових перевірок, зниження фактично здійснюваних 
цільових рейсів всіма видами транспорту, суттєве зростання вартості морських перевезень 
стали критичними для товарів з невеликим терміном зберігання, до яких належать плоди і 
ягоди. Були порушені звичні режими функціонування напрацьованих логістичних систем. 
Тому наші підприємці вимушено приймали рішення щодо скорочення запланованих 
експортних поставок або їх відміну, в першу чергу на ринки країн Азії, зазначив науковець. 
На друге півріччя 2020 року зберігається невизначеність, оскільки не виключене повторне 
запровадження карантинних обмежень в осінні місяці, а конкретний потенціал експорту 
Україною яблук, волоських горіхів та ягід  стане зрозумілим наприкінці літа, спрогнозував 
Богдан Духницький. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com, iae.org.ua 
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На Хмельниччині насіннєвий завод Biligrain  
запрацював на повну потужність 

14.08.2020 

Цього року насіннєвий завод Biligrain на Хмельниччині, побудований 
на базі насіннєвого господарства «Агрокрай», починає працювати на повну 
потужність та зможе обробляти до 240 тонн насіння на добу. 

Завод спроектовано німецькою компанією Reiter Seed Processing та обладнано 
очисними машинами Westrup, Buhler. І якщо минулого року виробництво ще працювало у 
тестовому режимі, то після цьогорічних жнив колосових зернових воно починає працювати 
на повну потужність. «Усі виробничі процеси на заводі автоматизовано, а крім того 
приділено особливу увагу щадним технологіям доробки і транспортування насіння. Маємо 
новітню систему аерації для повної очистки зерна від пилу і сміттєвих домішок. Аераційне 
обладнання встановлено на кожній ділянці, на кожній одиниці обладнання, щоб протягом 
усього циклу доробки зерно очищувалося від пилу та бруду», — розповідає Олег Білявець, 
директор підприємства. На заводі встановлено цілу систему сортування, калібрування та 
сепарації насіння, щоб на виході отримувати партію, у якій кожна насінина має однакову 
питому вагу та енергію проростання. «Наразі на заводі обробляють та пропонують 
клієнтам 4 сорти пшениці: „КВС Ронін“, „КВС Еміль“ (KWS), „Фелікс“ та „Катаріна“ (Saaten 
Union), що вирощуються на площах господарства „Агрокрай“», — додав директор. Пізніше 
також будуть доступні 4 сорти сої: «Асука», «Аріса» (Prograin), «Кардифф» та «СГ Кеа» 
(Saatbau), та насіння трьох видів квасолі. Усе насіння ретельно доводиться до належних 
кондицій на потужностях заводу та фасується у біг-беги по тонні або у мішки 10-50 кг. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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У І півріччі 2020 року експорт м’ясної продукції  
зменшився на 12% 

03.08.2020 

У І півріччі 2020 року експорт продукції м’ясної групи зменшився 
проти січня-червня 2019 року на 12,2 % – до 319 млн дол. США. Про це 
повідомляє ННЦ «Інститут аграрної економіки». 

За словами заступника директора Національного наукового центру «Інститут 
аграрної економіки», члена-кореспондента НААН Миколи Пугачова, це перший негативний 
результат за останні п’ять років. Починаючи з 2015 року, завдяки наполегливій широкій 
географічній диверсифікації та закріпленні на багатьох ринках збуту після втрати 
російського, зберігалася позитивна тенденція збільшення обсягів експорту м’яса та 
субпродуктів. Запровадження карантинних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу 
COVID-19, негативно вплинуло на експорт цього виду агропродукції. За шість місяців 2020 
року найбільше продукції м’ясної групи – 15,0 % – закупила Саудівська Аравія, яка очолює 
рейтинг імпортерів вітчизняного м’яса. Значно менші закупки здійснюють Нідерланди 
(14,2 %), ОАЕ (11,1 %), Білорусь (6,3 %), Азербайджан (5,8 %), Ірак (4,6 %) та Казахстан (4,5 
%). Сукупно ці країни акумулюють близько 62 % експорту вітчизняної м’ясопродукції у 
грошовому виразі, зауважив Микола Пугачов. Як і раніше, підкреслив науковець, 
визначальним продуктом в експорті продукції цієї групи залишається м’ясо птиці. Кількісні 
обсяги його експорту залишились практично незмінними у порівнянні з першим півріччям 
2019 року – 212 тис. т. У той же час валютні надходження від продажу м’яса птиці 
вітчизняного виробництва на зовнішніх ринках скоротились на 12 %, склавши 271 млн дол. 
США. У січні 2020 року Європейський Союз тимчасово заборонив імпорт української 
курятини через спалах пташиного грипу, нагадав експерт. Аналогічні заходи застосували до 
нашої продукції й інші країни. Хоча невдовзі заборону було знято, понесені втрати не 
дозволили вітчизняним експортерам продовжити нарощування зарубіжних продажів в 
цьому році. При збереженні стабільної ситуації на світовому ринку у другій половині 2020 
року можна очікувати зростання експорту м’яса птиці українськими компаніями, 
підсумував Микола Пугачов. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

 
В Україні вчергове скоротилося поголів'я ВРХ,  

свиней та птиці 
17.08.2020 

Поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні станом на 1 серпня 
2020 року складпло 3,45 млн голів, що на 6,7% менше, ніж на аналогічну 
дату 2019 року. Про це пише proagro.com.ua 

Згідно з даними Державної служби статистики (Держстат), поголів'я корів до 
вказаної дати скоротилося на 6,3% - до 1,78 млн голів. Поголів'я свиней знизилося на 4,4% - 
до 6,12 млн голів, поголів'я овець і кіз - на 6,2%, до 1,45 млн голів. Поголів'я птиці в країні в 
порівнянні з 1 серпня 2019 року скоротилося на 3,4% - до 248,8 млн голів. За попередніми 
даними Держстату, поголів'я ВРХ в Україні в 2019 році склало 3,12 млн голів, що на 6,5% 
менше, ніж в 2018 році. Поголів'я свиней скоротилося на 4,9% - до 5,73 млн голів, овець та 
кіз на 4,8% - до 1,21 млн голів, птиці зросло на 4,2% - до 220,46 млн голів. Відзначимо, 
аграріям можуть дозволити ввезення племінних чистопородних тварин без сплати ПДВ. 
Уряд схвалив законопроєкт "Про внесення зміни до пункту 197.18 статті 197 Податкового 
кодексу України щодо уточнення кодів УКТ ЗЕД племінних чистопородних тварин". 
Реалізація законопроєкту дасть змогу сільськогосподарським товаровиробникам ввозити 
на територію України племінних чистопородних тварин без сплати податку на додану 
вартість, повідомляє "ПроАгро Груп" з посиланням на me.gov.ua. Документ розроблено з 
метою приведення у відповідність зазначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового 
кодексу України кодів УКТ ЗЕД племінних чистопородних тварин до визначених у Митному 
тарифі України. Так, рішенням Уряду у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу 
України цифри "0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00" замінено цифрами "0101 21 00 
00, 0102 21 10 00, 0102 21 30 00". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами proagro.com.ua 
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KSG Agro завершил строительство цеха откорма на  
свинокомплексе в с. Нива Трудовая 

09.08.2020 

Агрохолдинг KSG Agro завершил строительство цеха откорма на 
свинокомплексе в с. Нива Трудовая (Днепропетровской обл.), сообщила 
пресс-служба агрохолдинга в пятницу.  

"Создание дополнительного цеха откорма позволит свинокомплексу получить 
современное производственное помещение на 2,34 тыс. голов для откармливания свиней – 
поросят от 30 кг и свиней убойной кондиции до 100-110 кг. 5 августа 2020 года в цех была 
запущена первая партия поросят", - отметили в компании. Как сообщалось, 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. Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro 
занимается свиноводством и производством, хранением, переработкой и продажей 
зерновых и масличных культур. По состоянию на 30 июня 2019 года земельный банк 
холдинга в Украине составлял около 27 тыс. га. Собственником и председателем совета 
директоров KSG Agro является Сергей Касьянов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Пан Курчак получил штраф  
на 400 тыс. грн 

25.08.2020 

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 395,8 тыс. грн 
ООО «Птицекомплекс «Губин», входящий в группу «Пан Курчак». Об этом 
говорится в сообщении АМКУ. 

Как отмечается, штраф наложен за совершение нарушения законодательства о 
защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 13 статьи 50 Закона 
Украины «О защите экономической конкуренции» в виде непредоставления информации 
по требованию государственного уполномоченного АМКУ в установленный им срок. Кроме 
того, относительно другого подразделения «Пан Курчак» — ООО «Агидель» — закрыто 
производство по аналогичному нарушению. Для справки: Агропромышленная группа «Пан 
Курчак» основана в 2001 г. В ее состав входят Западная аграрная компания (выращивание 
зерновых и технических культур), «Агротехника» (производство и реализация 
комбикормов), «Агидель» и птицекомбинат «Губин» (выращивание цыплят бройлеров, 
производство мяса птицы), «Вера-1» (выращивание свиней), «Нововолынский 
мясокомбинат» (переработка свинины). 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 

 
Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион"  

получила $2,4 млн чистой прибыли 
28.08.2020 

ГК "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных 
продуктов в Украине, в январе-июне 2020 г. получила $2,44 млн чистой 
прибыли, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.  

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи в пятницу, 
выручка "Овостара" в первом полугодии 2020 года сократилась на 17,3% - до $44,63 млн. 
Валовая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 0,7% - до $7,69 млн, однако 
операционная сократилась на 35,8% – до $2,72 млн из-за отсутствия таких, как в прошлом 
году, значительных других операционных доходов ($0,44 млн вместо $3,41 млн годом 
ранее). Снижение EBITDA "Овостара" в первом полугодии 2019 года составило 18,6% – до 
$4,8 млн. В отчете также говорится, что чистый долг компании на конец июня этого года 
составлял $7,3 млн по сравнению с "минус" $3,2 млн годом ранее, что преимущественно 
связано с сокращением свободных денежных средств с $13,3 млн до $1,7 млн. Как ранее 
сообщалось, "Овостар" в январе-июне 2020 года сократил продажи яиц на 19,7% - до 490 
млн шт, тогда как их производство выросло до 793 млн с 782 млн за аналогичный период 
прошлого года. Средняя цена реализации яиц в январе-июне 2020 года снизилась на 7% - 
до 0,059 $/шт (все цены тут и далее указаны без НДС). ... 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Українські фермери будуватимуть власний завод  
з переробки равликів 

16.08.2020 

Велику фабрику з переробки равликів планує побудувати в Україні 
до сезону 2021 р. компанія Ukrainian Snail Holding. Про це розповів Сергій 
Данилейко, співзасновник фермерського господарства “Равлик 2016”. 

“У тестовому режимі переробка у нас вже існує в невеликому обсязі. Зараз 
розсилаємо зразки в різні країни світу і намагаємося знайти канали збуту. Відразу після 
цього приступимо до будівництва фабрики. Думаю, вона буде побудована до середини-
кінця наступного року”, — зазначає Данилейко. За його словами, будівництво власної 
переробки зараз стало необхідністю, однак наразі сума інвестицій не озвучується. “Через 
поширення коронавіруса і введення карантинних обмежень виробники зіткнулися з 
труднощами в плані експорту. Українські равлики експортуються переважно в країни 
Європейського Союзу. Основний споживач — це ресторани”, — підкреслює фермер. Сергій 
Данилейко зауважує, що після введення карантинних заходів попит з боку ресторанів в 
грошовому обчисленні впав десь в 10-12 разів. Наразі відчинилися тільки чверть 
ресторанів, які працюють на третину своєї потужності. “На колишньому рівні попит 
залишився тільки з боку переробників, які постачають свій продукт в торгові мережі. 
Переробникам можна здавати равлика. Але їх треба шукати. Це завжди низька ціна, 
великий обсяг і висока якість”, — додає співзасновник Ukrainian Snail Holding. Таким чином, 
виробникам залишається або налагоджувати співпрацю з переробниками, або 
організовувати власну переробку в Україні зі збутом готового продукту на азіатські і 
європейські ринки. “Ми пішли і тим, і іншим шляхом: активно ведемо переговори з 
переробниками, а також шукаємо покупця на азіатських ринках і створюємо свою фабрику 
переробки”, — підкреслив фермер. Крім цього, на думку Данилейко стверджує, що в 
поточному сезоні існує величезна ймовірність того, що равлик буде викуплений нижче 
собівартості. Ціна буде формуватися, виходячи з ринку споживання. А на даному етапі вона 
дуже низька. В Іспанії зараз закуповують по €1-1,5. При цьому виробникам доводиться 
конкурувати з марокканським равликом, який теж зараз в надлишку через карантин.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами seeds.org.ua 
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У 2020 році в Україні зберігається високий попит  
на імпортну рибну продукцію  

19.08.2020 

Риба та ракоподібні продовжують у значних кількостях ввозитись 
до України з-за кордону. За січень-червень 2020 року вартість імпорту 
продукції даної групи в Україну становить 295 млн дол. США.  

Це на 4 % більше, ніж за відповідний період 2019 року, поінформував заступник 
директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-
кореспондент НААН Микола Пугачов. За його словами, основними товарними позиціями 
імпорту традиційно стали морожена риба (158 млн дол. США), риба свіжа або охолоджена 
(70 млн дол. США), рибне філе (34 млн дол. США) та різні ракоподібні (22 млн дол. США). 
При цьому кількісні обсяги імпортних закупівель мороженої риби за І півріччя 2020 року 
скоротились проти відповідного періоду минулого року на 13 % – зі 142тис. т до 123 тис. т, 
тоді як решта зазначених товарних позицій демонструють зростаючу динаміку, зауважив 
експерт. Головним постачальником риби і морепродуктів в нашу країну залишається 
Норвегія, зазначив науковець. За результатами шести місяців цього року її частка у вартості 
вітчизняного імпорту цього виду продукції склала 33,5 %. За Норвегією зі значним 
відривом ідуть Ісландія (11,2 %), Сполучені Штати Америки (9,2 %), Канада (5,1 %), Велика 
Британія (4,3 %) та Іспанія (4,1 %). Сукупно названі шість країн зайняли понад 67 % у 
вартісних обсягах імпорту продукції даної групи до України, підсумував Микола Пугачов. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

 
Україна наростила експорт риби та  

ракоподібних на 14,8% 
28.08.2020 

За I півріччя цього року проти аналогічного періоду минулого року 
експорт української риби та ракоподібних збільшився на 14,8% - до понад 
14 млн дол. США, найбільше продано до Німеччини.  

"Протягом січня-червня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 
риби та ракоподібних на понад 14 млн дол. США. Це на 14,8% більше, ніж за аналогічний 
період минулого року", - повідомили в пресслужбі Держрибагентства, опираючись на дані 
Держстатистики. Так, 27% всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому 
вимірі припадає на Німеччину (3 789,8 тис. дол. США). До Данії поставлено 20% продукції на 
2 783,5 тис. дол. США. Також значні поставки здійснено до Литви (на 1 333,8 тис. дол. США), 
Нідерландів (на 868,4 тис. дол. США), Молдови (на 822,1 тис. дол. США), Японії (на 691,7 тис. 
дол. США), Туреччини (на 679 тис. дол. США) та Ізраїлю (на 661,3 тис. дол. США). Нагадаємо, 
з початку року українські промислові рибалки виловили понад 10 тис. тонн водних 
біоресурсів, майже половину - у Чорному морі. "Протягом січня-липня 2020 року загальний 
промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів склав 10 434 тонни", - йдеться у 
повідомленні Держрибагентства. У розрізі водойм видобуто: Чорне море – 4 631 тонна; 
Азовське море – 1 087 тонн; причорноморські лимани – 25 тонн; р. Дунай – 273 тонни; 
пониззя р. Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 737 тонн; Дніпровсько-Бузька 
естуарна система – 361 тонна; Київське водосховище – 264 тонни; Канівське водосховище – 
254 тонн; Кременчуцьке водосховище – 1 187 тонн; Кам’янське водосховище – 550 тонн; 
Дніпровське водосховище – 331 тонна; Каховське водосховище – 681 тонна; інші водойми – 
53 тонни. Найбільше протягом січня-липня виловлено таких водних біоресурсів: рапана – 3 
227 тонн, карась сріблястий – 1 969 тонн, шпрот – 735 тонн, тюлька, верховодка – 707 тонн, 
лящ – 530 тонн, плоскирка – 426 тонн, плітка – 378 тонн, бичок – 326 тонн, оселедець 
чорноморський – 246 тонн, рослиноїдні види риб – 255 тонн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Золотий мед: що відбувається з виробництвом 
 меду цього сезону? 

14.08.2020 

Через несприятливу погоду пасічники називають цей сезон чи не 
найгіршим за останні 30 років. В окремих областях з весни ще не зібрали 
жодного кілограму, повідомляє agravery.com 

В Україні близько 400 тисяч бджолярів, які виробляють біля 70 тисяч тонн меду 
щорічно. Але на початку сезону пасічників чекала загибель бджіл від отруєння, але раніше 
ніж зазвичай. Agravery.com вже повідомляло, що через посушливу зиму та, відповідно, сухий 
ґрунт, протруєне насіння під час посівної виділяло хімікати, які розносив вітер. Це призвело 
до загибелі бджіл, а після цього пасічників чекала нова біда — в травні пішли дощі, а 
температура опустилась менше +15 градусів. Пасічник Любомир Пущук із Чернівецької 
області має 25 бджолосімей. Каже, що збір меду цього року різко впав. «Якщо температура 
опускається менше +15 градусів, то рослини перестають виділяти нектар, сповільнюється 
виділення соків, відповідно, бджолам нічого збирати. А ми у травні фіксували +6 градусів. 
Найпопулярніший та найцінніший мед робиться з акації. Після трьох днів її квітіння пішов 
дощ — в той час, коли акація цвіте всього 14 днів. Багато хто з колег не зібрав і кілограму 
весняного меду. Особисто я встиг зібрати травневого меду 2?3 кілограми з бджолосім'ї, 
минулого року збирав по 10 кілограмів», — розповів Любомир Пущук. Зі слів завідувача 
кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича Марії Федоряк, пасічнику Любомир Пащуку ще пощастило, бо переважна 
більшість бджолярів на Буковині ще не зібрали жодного кілограму меду. «Через низькі 
температури та дощове холодне літо пасічники у Чернівецькій області мали дуже поганий 
медозбір в цьому році. Буквально декілька днів назад було близько нуля, погане цвітіння, 
погане медовиділення, звідси і поганий медозбір. Ми відвідали більше 20 пасік і бджолярі 
жаліються, що цього сезону взагалі не відкачували меду. Поруч в Хотинському районі 
ситуація трошки краще через квітіння акації на весні», — каже Марія Федоряк. Бджоляр 
Юрій Тодоровський із Вінницької області має 400 бджолосімей. Від протруєного насіння 
недорахувався у квітні 200 літрів бджіл. Запевняє, на його пасіці збір меду впав на 30% у 
порівняні із минулим роком. Також впала оптова ціна. «Початок сезону був дуже поганим, 
через отруєння я втратив бджіл, потім несприятлива погода. Зараз ситуація трошки 
вирівнялась, проте, навпаки, вдарила спека та бджолам стало важко працювати. Але сезон 
не став провальним, як я вважав восени. Одна з головних проблем — це потрава бджіл, 
друга — ми маємо дуже низьку оптову ціну на мед вже не один рік поспіль. Наразі в мене 
соняшниковий мед забирають по 30 гривень за кілограм. Експортери кажуть, що не можуть 
підняти ціни через світові тенденції і, відповідно, вони поскидали ціну. Також заважає 
імпортний мед», — пояснив Юрій Тодоровський. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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Держлісагентство ініціює створення міжвідомчої робочої групи  
з напрацювання змін у мисливській галузі 

27.08.2020 

Ініційовано створення міжвідомчої робочої групи з напрацювання 
змін до законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів 
спрямованих на розбудову мисливського господарства держави. 

«Мушу визнати, невирішених проблем дуже багато: галузь наполовину збиткова; 
законодавча база – недосконала; дефіцитний штат фахових спеціалістів та існуюча 
проблемність їх підготовки; процвітаюче браконьєрство, висока кількість шкідливих 
хижаків і, як результат, низька чисельність основних видів мисливських тварин. 
Держлісагентство не буде стороннім спостерігачем задля констатації факту стагнації 
мисливського господарства України», - повідомив заступник Голови Державного агентства 
лісових ресурсів України Юрій Болоховець. Юрій Болоховець підкреслив, що необхідно 
обговорити всі «за» і «проти» та консолідовано прийняти новітній курс розвитку галузі. У 
нарадах та засіданнях мають взяти участь представники Міндовкілля, Держлісагентства, 
обласних, районних, низових мисливських організацій УТМР, інших всеукраїнських 
громадських мисливських організацій, органів місцевої влади тощо. «Переконаний, що 
лише згуртовано, зробивши рішучі кроки, ми зможемо напрацювати якісні фахові рішення 
та відродити мисливську галузь України», - зазначив заступник Голови Держлісагентства. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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АМКУ порушив справу стосовно групи  
компаній ROSHEN 

21.08.2020 

АМКУ порушив 21 серпня справу стосовно суб'єктів господарювання, 
які входять до складу групи компаній ROSHEN, за ознаками зловживання 
монопольним становищем на ринку патоки. 

 

Згідно з повідомленням на сайті АМКУ, найбільшими українськими виробниками 
патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів) є суб'єкти господарювання, що входять до 
складу групи ROSHEN. "Група ROSHEN протягом 2018-2019 років мала структурні ознаки 
монопольного (домінуючого) становища на цьому товарному ринку. За наявною в АМКУ 
інформацією, група ROSHEN протягом 2018 р. встановлювала різні ціни, а також різні умови 
придбання патоки для певної групи споживачів - кондитерських фабрик", - ідеться в 
повідомленні. В АМКУ зазначили, що у 2019 р. група ROSHEN, посиливши свої позиції на 
ринку внаслідок заборони імпорту з РФ патоки, підвищила ціни на патоку власного 
виробництва для всіх покупців, які були об'єктом цінового аналізу. При цьому під час 
дослідження, що передувало початку справи, АМКУ не встановив об'єктивних причин для 
підвищення цін цією групою. "Такі дії групи ROSHEN стосовно суб'єктів господарювання - 
конкурентів на ринках кондитерських виробів (зокрема і Кондитерської корпорації 
"Рошен"), могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними. 
АМКУ розпочинає розслідування, збір та аналіз доказів у справі", - зазначили в АМКУ. 

 

У ROSHEN кажуть, що не мають жодного стосунку до виробництва патоки. 
Натомість сама кондитерська корпорація ROSHEN заявляє, що не має жодного стосунку до 
виробництва патоки і, відповідно, заперечує закиди у зловживанні монопольним 
становищем на цьому ринку. "На сьогодні ROSHEN не отримала від АМКУ жодного 
офіційного повідомлення про порушення справи за ознаками зловживання монопольним 
становищем. Після отримання від АМКУ офіційної документації про початок розслідування 
корпорація максимально сприятиме посадовцям комітету в наданні необхідних даних", - 
повідомили в пресслужбі корпорації агентству новин "Інтерфакс-Україна". У корпорації 
також запевнили, що дотримуються у своїй роботі чинного законодавства, сумлінно 
співпрацюють з АМКУ, надаючи необхідну інформацію, але не розуміють, який стосунок 
виробник кондитерських виробів може мати до потенційних порушень на сировинному 
ринку. Твердження, що містяться в інформації АМКУ, ROSHEN вважає безпідставними й 
такими, що не відповідають дійсності. Корпорація ROSHEN належить до топ-30 найбільших 
виробників кондитерських виробів у світі. В Україні до неї входять Київська, Кременчуцька, 
дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молокозавод, бісквітний комплекс 
"Рошен" у Борисполі. Потужності корпорації є також і за межами України, а саме 
Клайпедська кондитерська фабрика в Литві та фабрика Bonbonetti Choco в Угорщині, 
нагадує "Інтерфакс-Україна". Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 
квітня 2017 року. Експрезидент України Петро Порошенко залишається бенефіціаром 
Київської та Вінницької кондитерських фабрик, бісквітного комплексу "Рошен" у Борисполі, 
а також Вінницького молочного заводу, зазначає агентство "Українські новини". У 
листопаді 2019 син колишнього президента Петра Порошенка Олексій став кінцевим 
бенефіціаром ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" (ЦЄКК, Київ), що 
входить у структуру корпорації Roshen, змінивши свого батька. Також син Порошенка став 
бенефіціаром низки компаній, засновником яких є ЦЄКК, зокрема ТОВ "Рошен Де Люкс" 
(Одеська область), дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (Київ), ТОВ 
"Рошен-Волинь" (Луцьк ), ТОВ "Рошен Світ" (Одеська область), ТОВ "Рошен Ексклюзив" 
(Чернігів), йдеться в повідомленні агентства. 

 

Читати повністю >>>                                                                                             © Валерій Сааков 
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Вітчизняні підприємства з виробництва гречки  
можуть зупинитись 

28.08.2020 

Якщо влада не вживе заходів, то через 3 роки український виробник, 
переробник крупи гречаної, швидше за все, зникне. Такий невтішний 
прогноз озвучують внутрішні виробники гречаної крупи. 

Виробники переконані, що захистити галузь від знищення може створення рівних 
умов для виробників України та Казахстану. «Я думаю, якщо влада не вживатиме заходів, то 
через 3 роки український виробник зникне. Ми вже самі замислювалися буквально рік 
тому, щоб закрити або призупинити виробництво, а потім взагалі демонтувати. Не хочеться 
цього робити, бо на підприємстві працює близько 285 осіб, у гречаному напрямі задіяна 1/5 
частина. Всі вони зараз отримують хорошу заробітну плату, годують свої родини, а завод є 
бюджетоутворюючим підприємством у районі, де проживає близько 16 тис. населення», – 
розповідає генеральний директор ТОВ «Олімп» Анатолій Власенко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroreview.com 
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На территории завода "Потоки" ввели в эксплуатацию  
ТЭС на биотопливе "Аякс - Днепр" 

05.08.2020 

На территории завода по производству подсолнечного масла 
"Потоки" (Днепр) ввели в эксплуатацию теплоэлектростанцию (ТЭС) на 
биотопливе "Аякс - Днепр" мощностью 16 МВт.  

Как сообщила пресс-служба Биоэнергетической ассоциации Украины, основной вид 
топлива – лузга подсолнечника, однако станция также может работать на древесной щепе и 
отходах от выращивания, транспортировки и переработки подсолнечника. Согласно 
проекту, станция имеет два паровых котла (35 т/ч каждый) производства ЧАО ХКП 
"Котлоэнергопроект" (Харьков), а также паровой конденсационный турбогенератор SST-
300 Siemens электрической мощностью 16 МВт. "Такая мощность ТЭС на биотопливе – пока 
единственная в Украине. По техническим и экологическим показателям ТЭС может смело 
конкурировать с международными аналогами", – подчеркнули в пресс-службе БАУ. 
Согласно данным ЕГРЮ, биоТЭС принадлежит заводу "Потоки", собственниками которого 
являются Оксана Ковтун (22%), Станислав Виленский (18.35%), АО "Закрытый 
недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Технологии" 
(18.2%), Юрий Паламарчук (14%), Лидия Викторова (14%) и Вадим Ермолаев (13.45%). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Группа "Молочный альянс" увеличила выпуск  
молочной продукции на 4% 

09.08.2020 

Группа компаний "Молочный альянс" в январе-июне 2020 года 
увеличила выпуск молочной продукции на 4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года - до 76,95 тыс. тонн. 

По ее данным, продажи продукции за шесть месяцев остались на уровне января-
июня прошлого года и составили 74,34 тыс. тонн. При этом на экспорт было поставлено 
7,94 тыс. тонн продукции, что на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 
Капитальные инвестиции "Молочного альянса" составили 131,47 млн грн, план на второе 
полугодие-2020 – 231,01 млн грн. По словам совладельца "Молочного альянса" Александра 
Деркача, до Нового года группа намерена предложить на продажу 28 новых продуктов и 
освоить EUR10 млн капитальных вложений. "Основной вопрос, который обсуждался, 
реконструкция производства. В этом году должны освоить EUR10 млн капвложений. В 
разные новые штуки. Пока все идет по плану. До Нового года собираемся поставить на 
торговые полки 28 новых продуктов”, - написал он на своей странице в соцсети Facebook. 
"Молочный альянс" создан в июне 2006 г. как холдинговая компания с уставным капиталом 
23,5 млн грн и балансом, на 99,9%, состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций. 
Объединяет Пирятинский и Баштанский сырзаводы, Золотоношский маслодельный 
комбинат, Яготинский маслозавод, филиал "Яготинское для детей". Предприятия холдинга 
производят молочную продукцию под ТМ "Пирятин", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское 
для детей", "Хопсы" и др. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Рынок соусов и плодоовощной консервации в Украине:  
вынужденное насыщение 

14.08.2020 

Рынок соусов и плодоовощной консервации в Украине исследовался 
компанией Pro-Consulting в феврале 2020 года с целью определения его 
основных показателей и составления паспорта рынка.  

Готовый паспорт рынка соусов и плодоовощной консервации в Украине можно 
приобрести в онлайн магазине на сайте компании. Маркетинговое исследование рынка 
соусов и плодоовощной консервации в Украине показывает, что основными факторами 
влияния на данные рыночные сегменты являются: производственные: посевные площади 
и урожайность овощных культур; закупочные цены на овощи; себестоимость производства; 
цена упаковки; транспортные расходы; стоимость хранения готовой продукции; 
потребительские: платежеспособность населения; потребительские предпочтения; мода на 
различные системы питания; состояние отраслей общественного питания и туризма; 
интенсивность рекламных кампаний. Мониторинг рынка соусов и плодоовощной 
консервации в Украине свидетельствует о стагнации этого рынка в последние годы. Так, 
среди соусов некоторый рост емкости наблюдается в сегментах кетчупа, горчицы и 
готовых соусов. Эта тенденция связана распространением среди потребителей идей 
здорового питания, которые рекомендуют ограничить потребление жирных майонезов, 
что сдерживает спрос на последние. Увеличение емкости рынка соусов возможно в случае 
роста покупательной способности населения нашей страны, тогда оно сможет приобретать 
больше мяса и других продуктов питания, с которыми употребляются соусы. В секторе 
плодоовощной консервации производство сдерживается ограниченным предложением 
сырых овощей. В последние три года посевные площади под овощами сократились на 1,8%, 
а их валовый сбор колеблется в пределах 9,2-9,4 млн тонн. Отечественные аграрии не 
стремятся развивать выращивание овощей, отдавая предпочтение более маржинальным 
культурам. Таким образом, в случае роста спроса в рассматриваемом секторе рынка соусов 
и плодоовощной консервации в Украине, покрываться он будет за счет импорта. 
Увеличение собственного сбора овощей возможно лишь при благоприятной ценовой 
конъюнктуре на данном потребительском рынке. Выход новых игроков на рынок соусов и 
плодоовощной консервации в Украине в настоящее время затруднен из-за его текущей 
насыщенности. Незнакомой покупателям продукции невозможно конкурировать с 
известными брендами крупных компаний на полках супермаркетов. Внедрение на рынок 
новых производителей возможно в нишах национальной, традиционной кулинарии, 
эксклюзивных фамильных рецептов либо позиционируя продукцию в качестве 
диетической. Основными каналами сбыта на первых порах могут быть фермерские рынки, 
локальные продуктовые точки продаж, предприятия общественного питания и магазины 
здоровой пищи. 

Читать полностью >>> 
По материалам pro-consulting.ua 
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Компанія "Київхліб" закрив на карантин лише пекарню,  
де зафіксовано спалах COVID-19 

07.08.2020 

Компанія "Київхліб" працює у штатному режимі й не закриватиме на 
карантин інші виробничі майданчики, крім пекарні №8, у співробітників 
якої було виявлено COVID-19. 

Згідно з заявою компанії у п'ятницю, на інших підрозділах компанії хворих не 
виявлено. "Справді, під час планового тестування, яке компанія проводить своїм коштом, 
було виявлено 37 випадків захворювання. Ми щодня проводимо медогляд усіх 
співробітників. І вчасно виявлені випадки захворювання - результат такої комплексної 
роботи. Пекарню №8 закрито на карантин. Там проводяться дезінфекційні заходи. Хворі, 
які мали мінімальні симптоми, залишалися вдома вже кілька днів - відповідно до вимог 
МОЗ. Усі контактні особи перебувають на самоізоляції", - наводяться слова виконувача 
обов'язків голови правління ПАТ "Київхліб" Олени Корінь. Вона зазначила, що на 
виробничих майданчиках компанії проводиться додаткова до планової дезінфекція. Всі 
підрозділи працюють у штатному режимі та мають резерви для виконання замовлень 
торговельних мереж на продукцію, яку виробляє пекарня №8. Як повідомлялося з 
посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, в столиці було підтверджено спалах 
коронавірусної хвороби серед співробітників підприємства "Київхліб". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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WOG випустив власний бренд  
питної води 

19.08.2020 

Компанія WOG запустила виробництво нового продукту — води “Дико 
добра”, яка добувається із глибинних джерел у високогір’ї Карпат, 
повідомляє прес-служба компанії. 

“Дико добра” — це чиста “жива вода”, яка добувається із глибинних джерел Карпат і 
потрапляє до споживача в первозданному вигляді”, — запевняє керівник дирекції 
управління магазинами мережі АЗК WOG Павло Шибаєв. Свердловина води “Дико добра”, 
глибина якої 80 метрів, знаходиться на Закарпатті та включена до Європейського реєстру 
Натуральних Мінеральних вод. Слабогазована та негазована вода презентована у пляшках 
об’ємом 0,5 л та сімейного формату місткістю 1,5 л. Також можна обрати варіант у 
мобільному виконанні “спорт” об’ємом 0,8 л. Подаватиметься вода на всіх АЗК WOG, WOG 
CAFE та WOG MARKET. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами investory.news 
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Мінфін видав перші ліцензії на  
виробництво спирту 

04.08.2020 

Міністерство фінансів України видало перші ліцензії на виробництво 
спирту іншим державним заводам, повідомив в.о. директора державного 
підприємства (ДП) "Укрспирт" Сергій Блескун. 

"Уже місяць, з 1 липня ДП "Укрспирт" більше не монополіст. Мінфін видав ліцензії на 
виробництво спирту іншим заводам. Це великий крок для галузі та певні зміни для 
"Укрспирту". Зокрема, поступово кількість наших клієнтів зменшуватиметься. Компанії 
будуть відмовлятися брати спирт у колишнього монополіста і купуватимуть там, де 
вигідніші умови. Це очікувано і це відбувається прямо зараз. Так працює відкритий ринок", 
- написав він на свій сторінці у Facebook. Блескун також зазначив, що не можна затягувати з 
приватизацією "Укрспирту". "Це буде рівносильне тому, що заводи підприємства стануть 
непотрібні. Цей варіант подій для мене неприпустимий. Тому ще раз наголошую на 
необхідності найшвидшої приватизації об'єктів (виробничих майданчиків) ДП "Укрспирт"! І 
тут ми на одній хвилі з професіональною та потужною командою Фонду державного майна 
України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі", - зауважив він. В.о. директора 
ДП "Укрспирт" зазначив, що у зв'язку з демонополізацією наразі також важливий контроль 
за обсягом виробництва і реалізації спирту з боку держави. "Раніше ми зводили всі обсяги 
реалізації, бачили, хто скільки реалізовує спирту як щодо наших, так і щодо інших заводів, 
щодо покупців, але зараз такої можливості у нас немає", - пояснив Блескун. 

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

Фонд держмайна очікує отримати від приватизації  
спиртзаводів близько 2 мільярдів 

19.08.2020 

ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 
млрд грн. Про це заявив голова Фонду державного майна Дмитро 
Сенниченко у своєму відеозверненні у Фейсбуці. 

Із 78 спиртових заводів наразі, за словами Сенниченка, може бути переданий на 
приватизацію 41 завод. Від приватизації цих об'єктів ФДМУ очікує залучити близько 2 млрд 
грн. Керівник Фонду держмайна впевнений, що великі агрокомпанії та фармацевтичні 
підприємства продемонструють інтерес до приватизації спиртових заводів. У Фонді 
обіцяють якісно підготувати спиртзаводи до приватизації, розкрити потенційним 
інвесторам всю необхідну інформацію про них, та виставити їх на чесний і прозорий 
аукціон. ФДМУ також повідомляє, що після запуску приватизації першої черги спиртових 
заводів, перейдуть і до інших 37 об’єктів. Відзначимо, ДП "Укрспирт" спільно із Фондом 
державного майна розпочало підготовку до приватизації спиртової галузі України – наразі 
передано пропозиції щодо 12 об'єктів. Потенційними інвесторами у ході приватизації є 
виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та 
агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції. Низка об’єктів, до яких підведено 
комунікації, а подекуди — й залізничні лінії, потенційно можуть використовуватися як 
виробничі майданчики чи елеватори. Нагадаємо, з 1 липня 2020 року вступив у дію закон, 
яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського 
засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Відповідно до закону, особи, які 
придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного 
партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності 
та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року. 
Таким чином, виробництво спирту до 1 липня наступного року здійснюватиметься в 
Україні виключно на державних та приватизованих підприємствах. .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Компанія «Уманьпиво» розпочав експорт  
продукції до Казахстану 

15.08.2020 

Пивоварня «Уманьпиво» стала першим українським пивним брендом, 
який вийшов на ринок Казахстану. 12 серпня відбулась перша відправка 
продукції. Про це повідомляє прес-служба пивоварні «Уманьпиво».  

«Наша пивоварня стала першим пивним брендом, який зайшов на цей ринок. Перша 
відправка — понад 23 тисячі пляшок пива. Вже найближчим часом у мережевих 
супермаркетах Казахстану можна буде купити продукцію нашої пивоварні», — розповів 
Ігор Кисіль, СЕО компанії «Уманьпиво». Слід додати, що підприємство експортує свою 
продукцію у понад 10 країн світу, зокрема до Ізраїлю, Польщі, Молдови, Німеччини, 
Білорусі. Нагадаємо, Україна експортувала до країн ЄС 15 млн літрів пива. «Внутрішній 
ринок пива, яке не виробляється в ЄС, є незначним. Однак при імпорті з країн, що не є 
членами ЄС, держави-члени віддали перевагу британському (278 млн л, або 47% всього 
імпорту пива поза ЄС) у 2019 році та мексиканському пиву (125 млн л, 21%)», — йдеться в 
повідомленні. Зазначимо, що далі за обсягами імпорту йдуть: сербське пиво — 61 млн л, 
10%, білоруське пиво — 33 млн л, 6%, американське пиво — 19 млн л, 3%, українське пиво 
— 15 млн л, 2%, китайське пиво — 13 млн л, 2%, російське пиво — 9 млн л, 2%. «У країнах 
ЄС минулого року було вироблено понад 34 млрд л пива, що еквівалентно приблизно 77 
літрам на одного жителя. Крім того, у 2019 році в ЄС було вироблено 1,4 млрд л пива, що 
містило менш як 0,5% алкоголю або взагалі не містило алкоголю», — додали аналітики. 
Слід підкреслити, що серед країн-членів Німеччина є найбільшим виробником пива — 8 
млрд л, або 23% від загального обсягу виробництва в ЄС. Іншими словами, приблизно 
кожне четверте пиво, що містить алкоголь, вироблене в ЄС, походить з Німеччини. Далі за 
обсягами виробництва ідуть Польща та Іспанія (по 3,9 млрд літрів, або 11%), Нідерланди 
(2,5 млрд л, або 7%), Бельгія (2,4 млрд л, або 7%; дані 2017 року), Франція (2,0 млрд л, або 
6%), Чехія (1,9 млрд, або 6%). Зауважимо, що у порівнянні з 2018 роком Литва зафіксувала 
найбільший приріст виробництва пива, що містить алкоголь (+7%), за нею йдуть Іспанія 
(+6%) та Італія (+5%). В то же час, виробництво пива в Нідерландах впало на 9%, у Латвії на 
7% та в Словаччині на 6%. Найбільшим експортером пива серед країн ЄС є Нідерланди — 
1,9 млрд л пива. Далі йдуть Бельгія (1,7 млрд л) та Німеччина (1,6 млрд л), а потім Чехія, 
Франція та Ірландія (всі по 0,5 млрд л). Основними напрямками експорту пива до країн, які 
не є членами ЄС, були США (911 млн л, 22%) та Велика Британія (825 млн л, 20%). За ними 
слідують Китай (364 млн л, 9%), Росія (258 млн л, 6%), Канада (193 млн л, 5%), Південна 
Корея (184 млн л, 4%), Південна Африка (108 млн л, 3%), Швейцарії (98 млн л, 2%), 
Австралії (92 млн л, 2%) та Тайвань (86 млн л, 2%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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Табачная компания оплатит 1 млрд штрафа АМКУ  
и подает апелляцию 

06.08.2020 

Компания “Филип Моррис Украина” подает апелляционную жалобу на 
решение АМКУ о взыскании штрафа за антиконкурентные действия, при 
этом компания оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн.. 

Отмечается, что 5 августа Хозсуд Киева без участия представителей ЧАО “Филип 
Моррис Украина” и ООО “Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн” отказал в 
удовлетворении иска ФМУ о неправомерности наложения АМКУ штрафа за совершение 
антиконкурентных согласованных действий. “Мы не согласны с решением суда первой 
инстанции и подаем апелляционную жалобу на него. Считаем обвинения 
Антимонопольного комитета Украины безосновательными, а решение Хозяйственного 
суда Киева – необоснованным”, – заявили в компании. “Исключительно во избежание 
начисления ФМУ ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа, которое в соответствии со 
статьей 56 Закона Украины “О защите экономической конкуренции” равно 1,5% от суммы 
штрафа, ФМУ оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн и продолжит дальнейшее 
обжалование решения АМКУ”, – добавили в “Филип Моррис Украина”. Напомним, 
Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий 
“Филип Моррис”, “Джей Ти”, “Империал Тобакко”, “Бритиш Американ Тобакко”, “Прилуки”, а 
также реализатора “Тедис” на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные 
антиконкурентные действия. Позже “Тедис Украина” Бориса Кауфмана отсудила право 
концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет. Суды, о 
правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора 
“Тедис Украины” и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. … 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

 
JTI Украина проиграла суд АМКУ. Компания заплатит  

почти 1 млрд грн штрафа 
13.08.2020 

JTI Украина проиграла суд в споре с Антимонопольным комитетом по 
делу о нарушении конкурентного законодательства и многомиллионном 
штрафе. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании. 

Согласно сообщению, 13 августа 2020 года Хозяйственный суд Киева отказал 
компаниям  – ПАО Джей Ти Интернешнл Украина и ЧАО Джей Ти Интернешнл Компани 
Украина – в удовлетворении иска на решение АМКУ о взыскании с них штрафа в 923 млн 
грн. "Мы считаем решение суда таким же необоснованным, как и решение АМКУ, поскольку 
мы не являемся участником каких-либо согласованных антиконкурентных действий. Мы 
работаем с крупным дистрибьютором табачных изделий, консолидация рыночной доли 
которым была одобрена самим Антимонопольным комитетом еще 10 лет назад", - 
заявляют в JTI. Компания намерена оспорить решение Хозсуда Киеа в Северном 
Апелляционном хозяйственном суде. При этом JTI Украина оплатит штрафы, 
установленные АМКУ, во избежание начисления пени за их неуплату (около 14 млн грн в 
день). Согласно решению АМКУ JTI Украина должна уплатить 923 млн грн штрафа, из 
которых ПАО Джей Ти Интернешнл Украина – 434 млн грн и ЧАО Джей Ти Интернешнл 
Компани Украина - 489 млн грн. Аналогичные суды уже проиграли три конкурента JTI 
Украина. Филип Моррис Украина намерена оплатить штраф в размере 1,19 млрд грн. 
Империал Тобакко Украина уже его оплатила, а компания Бритиш Американ Тобакко о 
планах погашения штрафа пока не заявляла. При этом все производители сигарет 
намерены оспаривать решения суда первой инстанции в апелляционном суде или 
международном арбитраже. В октябре 2019-го АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд 
грн на табачного дистрибьютора "Тедис" и четырех крупнейших производителей сигарет 
за сговор, в результате которого "Тедис" монополизировал рынок дистрибуции табачный 
изделий. Крупнейший табачный дистрибьютор Тэдис Украина, также обвиняемый АМКУ в 
нарушении конкуренции, ранее заявил о попытках блокирования счетов в рамках 
принудительного взыскания штрафа, согласно решению АМКУ. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.liga.net 
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AmCham обеспокоена предвзятым и несправедливым отношением  
к иностранным инвесторам в Украине 

13.08.2020 

AmCham обеспокоена предвзятым и несправедливым отношением к 
иностранным инвесторам в Украине, что может привести к рассмотрению 
дела в рамках международного арбитража.  

"Компании-члены Палаты, международные производители, которые создали тысячи 
рабочих мест и вносят значительный вклад в государственный бюджет, считают 
необоснованным наложения Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций за 
якобы антиконкурентные согласованные действия международных компаний (решение 
АМКУ № 697-р от 10.10.2019 г.) на международные компании ЧАО "А/Т табачная компания 
"В.А.Т. – Прилуки", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПСИИ "Империал Тобакко 
Юкрейн", ЧАО "Филип Моррис Украина" и их дистрибьюторские аффилированные 
компании", - говорится в заявлении AmCham на ее сайте в четверг. Сейчас компании-члены 
палаты оспаривают это решение в судебном порядке. Палата указывает на необходимость 
прозрачного и справедливого рассмотрения дел, ведь компании обеспокоены, что они не 
получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения 
АМКУ, а также тем, что во время судебного процесса аргументам представителей компаний 
не уделялось достаточного внимания. Вместе с тем, по информации компаний, государство 
не инициирует проведение переговоров для решения этого вопроса, а государственные 
органы не принимают предусмотренные законодательством меры после получения 
претензии от иностранного инвестора. "Компании уже понесли значительные потери - как 
финансовые, так и репутационные. Сейчас две группы международных табачных компаний 
уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем 
арбитража, а еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения в 
ближайшее время", - отметили в АТП. Как заметили в Палате, при отсутствии оперативного 
решения этой проблемы путем переговоров с государственными органами Украины, эти 
споры будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а 
стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина. "Подобные резонансные споры 
обычно привлекают большое внимание международного сообщества и могут крайне 
негативно отразиться на имидже Украины среди иностранных инвесторов", - пояснили в 
AmCham. Американская торговая палата в Украине призывает правительство Украины 
отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из 
США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов Сообщение об инвестиционном споре с 
государством Украина по решению АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению 
данного вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных 
договоров. "Быстрое, прозрачное и справедливое решение ситуации поможет сохранить 
деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством, не нанести 
ущерб репутации и инвестиционному климату Украины и избежать потерь для бюджета", - 
считают в АТП. Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за 
антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и 
дистрибьютора "Тедис Украина". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 

У 2020 році Україна нарощує закупівлі тютюнових  
виробів за кордоном 

17.08.2020 

У січні-червні 2020 р. Україна імпортувала тютюну та виробів з нього 
на суму $243 млн, що на 18 % більше, ніж за відповідний період 2019 року, 
повідомили в ННЦ «Інститут аграрної економіки». 

За словами заступника директора Національного наукового центру «Інститут 
аграрної економіки», члена-кореспондента НААН Миколи Пугачова, основною товарною 
позицією в зарубіжних закупівлях тютюнової продукції для України є тютюнова сировина, 
за понад 21 тис. т якої було сплачено 115 млн дол. США. Другими за обсягами імпорту є 
інший тютюн та його замінники промислового виробництва. Їх за шість місяців 2020 року 
ввезено близько 9 тис. т на суму 112 млн дол. США. Найбільшу частку у географічній 
структурі вітчизняного імпорту тютюнових виробів займає Італія з показником у 24,9 %. 
Також вагомі за вартістю обсяги закупівель Україна здійснює в Малаві (12,3 %), Німеччині 
(10,6 %), Нідерландах (10,5 %) та Бразилії (9,1 %). Сумарно ці п’ять країн забезпечують 
понад 67 % імпорту продукції даної групи вітчизняними компаніями. За прогнозними 
оцінками вчених Інституту аграрної економіки, за підсумками 2020 року тютюн і вироби з 
нього традиційно мають стати однією з найбільших у грошовому виразі позицій в 
українському імпорті агропродовольчої продукції, підсумував Микола Пугачов. 

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

 
 

Дело - табак: табачный рынок, вопреки пессимистичным  
прогнозам, показывает рост 

26.08.2020 

Если судить сугубо по статистическим данным, то можно даже 
предположить, что рынок подает надежды на восстановление, ведь 
производство табачных изделий за первые пять месяцев выросло на 0,9%, а 
экспорт за полгода — на 9,5%.  

 

За январь-май Украина произвела, по данным официальных органов, 25,5 млрд 
сигарет, а на внешние рынки отгрузила 13,7 тысяч тонн табачных изделий. Вот только 
участники рынка не совсем согласны с такой оценкой ситуации. Во-первых, еще в апреле, 
подводя итоги первого карантинного месяца, дистрибьюторская компания "Тедис 
Украина" заявляла, что рынок сигарет в Украине за март сократился на 5-7% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Тогда же компания прогнозировала, что по году 
будет 10%-ное сокращение потребления. А во-вторых, международная производственная 
компания "Бритиш Американ Тобакко Украина" утверждает, что в июле украинский рынок 
показывает естественное снижение, что это общемировой тренд и что аномальных 
всплесков или падений, связанных с пандемией, не наблюдается. Уточнив, что собственно 
"БАТ Украина" работает в рамках утвержденного годового плана производства и в целом 
реализует поставленные на год цели. Частичное расхождение статданных и экспертных 
оценок имеет логичное пояснение: объемы производства приблизительно прежние, но 
часть произведенного активнее отправлялась на экспорт, а внутреннее потребление 
незначительно сократилось (импорт практически отсутствует). Но с учетом роста цен на 
сигареты в стране и увеличения валютной выручки экспортеров совокупные доходы 
участников рынка выходят на запланированные уровни. Например, компания "Филип 
Моррис Украина" закончила 2019 год, судя по ее годовому отчету, с прибылью 2,6 млрд грн. 
Кстати, цены на табачные изделия в Украине, согласно официальной статистике, выросли 
за первые шесть месяцев нынешнего года на 21,6%, а совокупная таможенная стоимость 
экспорта данной продукции за этот же период — на $11,1 млрд, или на 8,1% (против 
показателей за январь-июнь 2019-го). Наряду с вопросами пандемии сейчас 
производителей и дистрибьюторов табачной продукции крайне беспокоят проблемы 
взаимоотношений с властью. Только по одному решению Антимонопольного комитета 
Украины девять крупнейших участников рынка за так называемые антиконкурентные 
согласованные действия обязаны уплатить более 6,5 млрд грн штрафов. Табачники вину не 
признают. Тяжба длится уже почти 10 месяцев.  

 

Во второй половине июля ряд компаний, обвиняемых в нарушении конкурентного 
законодательства, получили отказы Хозяйственного суда Киева в удовлетворении 
встречных исков к АМКУ о неправомерности штрафов. Но на этом компании не 
останавливаются. В частности, "Империал Тобакко Юкрейн" заявила, что уже подала 
апелляцию на решение Хозсуда и намерена защищать свои права в судах высшей 
инстанции и международном инвестиционном арбитраже. Генеральный директор 
"Империал Тобакко Юкрейн" Растислав Чернак заявляет, что решение суда первой 
инстанции в пользу АМКУ стало большим разочарованием для компании и всех 
международных инвесторов в Украине. Оплату штрафа в размере 460 млн грн в пользу 
АМКУ компания пояснила исключительно стремлением предотвратить начисление 
дополнительной пени и избежать дальнейшего давления на свою операционную 
деятельность со стороны антимонопольщиков. "Бритиш Американ Тобакко Украина" тоже 
рассматривает детали подобного судебного решения об отклонении иска к АМКУ и 
заявляет, что в ближайшее время намерена подать апелляцию. Помимо судебной тяжбы с 
АМКУ эта компания крайне озабочена угрозами представителей законодательной власти в 
Украине в отношении "БАТ Украина". "10 июля 2020 года группа народных депутатов во 
время заседания рабочей группы по вопросам выполнения условий меморандума между 
правительством и производителями табачной продукции призвала к национализации 
компаний ВАТ в Украине. Мы приняли решение не оставлять подобные заявления без 
должной реакции и обратились к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-
министру с просьбой пояснить такие призывы к национализации", — рассказывает 
начальник отдела по работе с государственными органами "БАТ Украина" Юрий Рылач. Он 
напомнил печальные страницы истории развития в Украине табачного рынка: "Прилукская 
фабрика за свою историю уже пережила одну национализацию. Это произошло ровно 100 
лет назад — 13 июня 1920 года. Большевики отобрали фабрику у ее владельцев, часть из 
них были расстреляны, остальным удалось спастись в Европе. По удивительному стечению 
обстоятельств в ХХІ веке в современной европейской стране снова заговорили о 
национализации". "Мы надеемся на взвешенную государственную позицию президента 
Украины и на то, что высказывания отдельных народных избранников являются лишь их 
собственными размышлениями о печальных страницах истории Украины", — от имени 
компании заявляет представитель "БАТ Украина". Генеральный директор ассоциации 
"Укртабак" Валентина Хоменко считает, что на международных производителей табачных 
изделий в Украине осуществляется систематическое давление, и выражает 
обеспокоенность возможными чрезвычайно негативными последствиями для табачного 
рынка и госбюджета страны. По ее мнению, под угрозой оказались легальные поставки 
табачной продукции 7 млн потребителей в Украине и могут быть созданы условия для 
беспрецедентного роста нелегальной торговли табачными изделиями. В этой ситуации 
возникает резонный вопрос насчет экспорта: не является ли столь пристальное внимание 
крупнейших производителей табачной продукции в Украине к внешним рынкам прямым 
следствием напряженных отношений с официальной властью в стране? Как бы то ни было, 
но экспортная совокупная выручка табачников растет и, по итогам первой половины 2020 
года, достигла $210 млн, из которых $147,9 млн приходится непосредственно на готовые 
изделия — сигареты, сигары и сигариллы. 

 

Главным внешним потребителем украинской табачной продукции в нынешнем году 
стала Япония (в прошлом году в этом статусе была Грузия, опустившаяся сейчас на вторую 
позицию), на которую уже приходится почти 34% от валютной выручки за всю украинскую 
табачную продукцию, при том что в 2019-м этот показатель не дотягивал и до 22%. 
Суммарная таможенная стоимость экспорта украинских табачных изделий в Японию за 
первые два квартала нынешнего года достигла $49,6 млн, что на $18,4 млн больше, чем 
годом ранее. Табачные изделия стали основной экспортной позицией Украины в Японию и 
второй в товарообороте двух стран (после продукции автомобильной промышленности). 
Причем почти 86% японской табачной выручки приходится именно на сигареты. Открыли 
в нынешнем году отечественные табачники и новые рынки, крупнейшим из которых 
оказался австралийский. Если за предыдущие три года в Австралию не поступило ни одной 
сигареты из Украины, то за первое полугодие 2020-го, по данным Гостаможслужбы, этот 
рынок уже принял украинской продукции на $0,57 млн. Повысился также уровень 
"гостеприимства" на Филиппинах, в Армении, Марокко и еще более чем в 30 странах. 
Расширился экспорт в 2020 году и у "БАТ Украина". Сейчас компания поставляет свою 
продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Узбекистан, Польшу, 
Венгрию, Румынию, Хорватию и Нидерланды (для сети Duty Free крупнейших аэропортов 
мира). Но расширение не связано с пандемией и карантинными ограничениями. Это стало 
результатом кропотливой и продолжительной работы по планированию производства и 
поставок, поясняют в компании. "Когда осенью 2019 года после принятия Верховной Радой 
закона №1049 о введении фиксированной торговой маржи мы были вынуждены 
остановить производство в Прилуках более чем на месяц, это могло негативно сказаться на 
заключении новых экспортных контрактов. Экстренно найти свободные объемы на других 
фабриках практически невозможно, потому как все они связаны долгосрочными 
контрактами со своими партнерами. Мы понесли значительные убытки от месячного 
простоя и очень хотим, чтобы подобные негативные явления в Украине больше не 
повторялись", — заявляет Юрий Рылач и резюмирует, что для заключения выгодных 
экспортных контрактов необходима прозрачная, прогнозируемая и стабильная фискальная 
и регуляторная политика в Украине. Весной этого года компания назначила нового 
генерального директора Костаса Сальвараса, который сменил на этой должности Михалиса 
Александрикиса. Новый топ-менеджер продолжит расширение товарной категории со 
сниженным риском (IQOS). Компания увеличила чистую прибыль за 2019 год на 20%, до 2,6 
млрд грн. В 2019 году компания выпустила на украинский рынок инновационный 
никотиносодержащий продукт — никотиновые подушечки под маркой VELO. Украина 
стала 14 рынком в мире, на котором ВАТ запустила свой инновационный продукт. В марте 
2020 года на глобальном уровне ВАТ представила обновленную корпоративную стратегию, 
цель которой — снижение негативного влияния бизнеса на здоровье, предлагая продукты, 
которые доставляют удовольствие с меньшим риском. В ноябре 2019 года компания начала 
продажи Logic Compact — современного электронного испарителя со сменными 
картриджами. За прошлый год фабрика в Кременчуге экспортировала продукции более чем 
на $143 млн. Доля рынка компании в Украине достигла 22%. В 2019 году компания 
инвестировала в производственную базу $2,5 млн. Как результат, объемы экспортных 
поставок в прошлом году выросли на 32%, по сравнению с предыдущим годом. На июль 
2020-го доля продукции, производимой на экспорт, составляет 50% в общем объеме 
производства компании. Национальная логистическая структура компании насчитывает 32 
региональных структурных подразделения, розничная торговая сеть состоит более чем из 
50 тыс. точек продаж по всей территории Украины. Табак — основной продукт в портфеле 
компании, его доля составляет 95%. Кроме того, компания продает товары, сопутствующие 
табаку: спички, зажигалки. 
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Группа "Текстиль-Контакт" начала выпуск в Чернигове  
медодежды с высокой степенью защиты 

10.08.2020 

Торгово-производственная группа "Текстиль-Контакт" (Киев) начала 
выпуск в Чернигове медицинской одежды с высокой степенью защиты на 
новом дочернем предприятии "ТК МедЗахист". 

"Новое предприятие - это уже более $500 тыс. инвестиции (около $350 тыс. - 
оборудование, его доставка и растаможка, остальное - закупка сырья и ремонт помещения) 
и 20 новых рабочих мест. Планируем запустить второй поток во вторую смену, довести 
количество сотрудников до 30 и выйти на объем производства в 25 тыс. защитных 
комбинезонов в месяц с самой высокой, шестой, степенью защиты", - сообщил владелец 
компании Александр Соколовский. Он напомнил, что для нового производства закуплена 
немецкая производственная линия PFAFF из 12 ед. современного оборудования для 
ультразвукового сваривания, которое обеспечивает полную герметизацию швов и 
максимальную защиту от проникновения газов, вирусов и бактерий. При этом 
оборудование можно перепрофилировать под любую другую одежду, не только 
медицинскую. "За это время (до поступления оборудования – ИФ) мы подготовили и 
отремонтировали помещение под эту цепочку, закупили сырье, заключили первые 
контракты на поставку медодежды. В июле оборудование поступило. Растаможили, 
смонтировали и уже несколько дней как запустили", - сообщил владелец компании. По его 
словам, компания намерена работать как на внутренний рынок, так и на Европу. "С 1 
августа наконец-то Кабмин снял ограничения на экспорт. И в понедельник уже прилетает 
один из потенциальных заказчиков (из Испании), будет знакомиться как с новым, так уже и 
с давно существующим производством и изучать наши экспортные возможности", - 
сообщил Соколовский. На официальном открытии нового производства присутствовали 
глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, мэр города Владислав Отрошенко "Нужно 
отметить, что в Чернигове ценят инвесторов и реально им помогают. Или, как минимум, не 
мешают, что в повседневной работе не менее важно", - подчеркнул Соколовский. "Надеемся, 
что именно украинские производители, наконец, станут стратегическими поставщиками 
для Министерства охраны здоровья Украины", - резюмировала в Facebook глава ассоциации 
"Укрлегпром" Татьяна Изовит по случаю открытия нового производства.  
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особливо - в умовах пандемії та економічної кризи 
14.08.2020 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у Чернігові відвідав 
ТОВ «ПЕТ Технолоджиз» та Чернігівську швейну фабрику «Елегант». Про це 
повідомляє портал rada.gov.ua 

Він оглянув виробничі цехи та ознайомився з роботою підприємств, їх матеріально-
технічною базою. «Сьогодні ми з керівництвом профільних комітетів поспілкувалися з 
бізнесом і почули проблемні питання, які хвилюють підприємців. Є низка ініціатив, як от 
законопроект щодо технопарків, що входять до сфери відповідальності Верховної Ради, і ми 
будемо зі свого боку намагатися оперативно такі питання розглядати та надавати бізнесу 
підтримку», - підкреслив Голова Парламенту. Дмитро Разумков також зауважив, що 
безпосереднє спілкування з представниками бізнесу допомагає краще відчути його потреби 
та проблематику, визначити кроки, що допоможуть підприємствам не втрачати людей та 
розвиватися. «Сьогодні в умовах пандемії та економічної кризи кожен починає боротися, в 
першу чергу, за національні інтереси. Через це зростає конкуренція на ринку, і влада має 
також враховувати це у своїй роботі й створювати умови, які допомагатимуть як 
іноземному інвестору, так і українському», - наголосив він. Голова Верховної Ради зазначив, 
що для України інтереси власних громадян та підприємств стоять на першому місці. 
Довідково: ТОВ «ПЕТ Технолоджиз» засноване австрійською компанією «PET Technologies 
Europe GmbH», керівництво якої має багатий багаторічний досвід в розробці та продажі 
видувного обладнання та прес-форм у всесвітньо відомих компаніях, а також у власних 
розробках, успішно реалізованих в проектах в країнах Західної та Східної Європи. Продукція 
підприємства експортується до 45 країн світу, включаючи Мексику, Канаду і США. ПрАТ 
«Чернігівська швейна фабрика «Елегант» виробляє та реалізує швейні вироби: брюки, 
костюми, піджаки, куртки, пальта, напівпальта, сорочки чоловічі та хлопчачі; костюми 
жіночі, пальта, блузки, сорочки, брюки та бриджі, спідниці, сукні, жакети та блейзери. 
Продукція експортується до Франції, Швеції, Англії, Італії, Польщі та Німеччини. 

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

 
 

АМКУ наклав штраф на виробника колготок  
за копіювання дизайну 

28.08.2020 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штрафи на 
виробника колготок — ТОВ «АНІТА КО» — за  порушення законодавства про 
захист від недобросовісної конкуренції. 

До АМКУ надійшла заява від білоруської СТОВ «КОНТЕ СПА» щодо неправомірного 
використання ТОВ «АНІТА КО» дизайну упаковок колготок та поширення компанією 
інформації, що вводить в оману. Під час розгляду справи спеціалісти з’ясували, що СТОВ 
«КОНТЕ СПА» на території України реалізує колготки під торговельною маркою Conte з 
унікальним стилем оформлення упаковок ще з 2014 року. На них, серед іншого, зображено 
міжнародний сертифікат Confidence in textiles, який підтверджує якість тканин та 
текстильних виробів. Компанія виявила, що на ринку України продаються колготки з 
дизайном упаковок, які імітують їхній власний, але з іншою назвою – Anita, зареєстрованою 
лише 2016 р. Антимонопольний комітет України зазначив, що дії ТОВ «АНІТА КО» були 
вчинені свідомо з метою створення умов для сплутування споживачем продукції. Також 
виявилося, що у відповідному реєстрі сертифікації на сайті OEKO-TEX взагалі відсутня 
інформація щодо отримання «АНІТА КО» для продукції під торговою маркою Anita знака 
якості та безпечності. Враховуючи вищезазначене, Антимонопольний комітет України 
визнав, що ТОВ «АНІТА КО» порушило законодавство про захист від недобросовісної 
конкуренції: використовувало без дозволу «КОНТЕ СПА» схоже оформлення упаковок 
панчішно-шкарпеткових виробів, а також поширювало неправдиву інформацію про 
виробника продукції та отримання знака якості й безпеки. Як наслідок – прийнято рішення 
накласти на компанію штрафи у сукупному розмірі 52 тисячі гривень. Підприємство також 
зобов’язали усунути всі вищевказані порушення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sud.ua 
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Часткова компенсація: інфраструктурні проекти  
врятували будівельників від краху 

06.08.2020 

Динаміка будівництва є одним з найважливіших індикаторів стану 
економіки. Обсяг виконаних будівельних робіт у грошовому виразі за 6 міс. 
склав 64,6 млрд грн. Це на 5,5% менше, ніж за відповідний період 2019 р. 

 

У першому півріччі в Україні відбувся спад у всіх сегментах будівництва. Найгірше 
йшли справи в житловому будівництві, де падіння сягнуло 19,4%. Обсяги нежитлового та 
інженерного будівництва знизилися незначно – на 1,4% і 1,7% відповідно. Підтримку цим 
сегментам надали зростання у сфері дорожнього будівництва та активність у рамках 
програми «Велике будівництво». По суті, саме нежитлове та інженерне будівництво 
«витягли» показники галузі. Карантин вплинув на галузь приблизно так само, як і на всю 
економіку. Різкий спад у квітні змінився активізацією будівельних робіт у травні та 
сповільненням динаміки відновлення в червні. Винятком була ситуація в будівництві 
житла – там у червні в порівнянні з травнем спостерігалося зростання темпів.  

 

Житлова ситуація. Ситуація на ринку житлової нерухомості в перші місяці літа 
очевидно покращилася в порівнянні з періодом жорсткого карантину. Для стимулювання 
продажів майже всі забудовники пропонують покупцям знижки, що сягають 15% у разі 
повній оплати вартості квартири. За оцінками компанії InCo home, незважаючи на те, що за 
час карантину в продажах житла, безумовно, трапився провал, у травні й червні вони 
почали відновлюватися – зростання становило 35% і 15% відповідно. Однак ринок поки що 
не повернувся до докризових показників. За даними на початок липня, будівельні роботи в 
повному обсязі відновили на 80% об’єктів, що будуються. «Ринок поступово виходить з 
карантину. На сьогодні вже майже на 80% об’єктів будівництво ведеться в плановому 
порядку. Проблемними, як і раніше, є деякі проекти низької цінової категорії, що будуються 
виключно за рахунок коштів покупців квартир, а також об’єкти інших класів, законність 
будівництва яких викликає питання», – зазначає Олександр Ізаров, керівник проекту 
Rusaniv Residence. При цьому вартість будівельних матеріалів та будівельно-монтажних 
робіт залишається доволі стабільною, на рівні лютого-березня. Передумов до збільшення 
собівартості будівництва не спостерігається. Розмови про стимулювання житлового 
будівництва за допомогою іпотеки так і залишилися розмовами. За сім місяців 2020 року 
частка квартир на первинному ринку Києва, придбаних за допомогою кредитування, 
знизилася з 3-3,5% до 1,5%. Як відзначають в InCo home, в останні три місяці 
спостерігається тренд на збільшення кількості угод на умовах повної передоплати. Якщо 
раніше розстрочка займала від 30% і більше в структурі продажів, то в останні місяці вона 
скоротилася до 20% від усього обсягу продажів.  

 

Чого чекати? В майбутньому на ринок впливатимуть три чинники: епідеміологічна 
ситуація в країні, стабільність національної валюти та макроекономічні показники. 
«Залежно від економічної ситуації в країні, в тому числі курсу нацвалюти, а також 
стабільної вартості будматеріалів і будівельно-монтажних робіт, у серпні-вересні обсяг 
інвестицій в об’єкти на початкових стадіях будівництва в середньому по ринку може 
становити до 45% від усього обсягу продажів. За моїми оцінками, в цьому році стандартної 
паузи в продажах, як це часто відбувається в липні – першій половині серпня, не 
відбудеться. А пік продажів у 2020 році настане у вересні-жовтні. За збереження «статус-
кво» до вересня-жовтня зростання цін на первинному ринку є малоймовірним», – вважає 
Анжеліка Саакян, директор з маркетингу МФК Polaris Home & Plaza. 

 

Комерційні реалії. Найсильніше карантин вплинув на торговельну та готельну 
нерухомість. Це ті сегменти, де діяльність було припинено практично повністю. Кожен 
стресовий фактор, а тим більше запровадження заборони на роботу непродовольчих 
магазинів, впливають на зниження оборотів, відповідно, орендар не в змозі платити 
обумовлену раніше орендну плату. При цьому зниження показників не є надкритичним. За 
даними компанії UTG, у червні відвідуваність київських ТРЦ знизилася на 20% у порівнянні 
з періодом до карантину. «Готельна індустрія також одна з перших реагує на кризу 
зниженням показників завантаження. Цей сегмент досі не вирівняв свої показники після 
2015 року. За цей період не спостерігалося великої кількості угод купівлі-продажу наявних 
об’єктів або проектів. За капіталізації доходу вартість якісного готелю з непоганими 
показниками виходила на рівень будівельних витрат. Власники готелів не поспішали 
продавати свої об’єкти за такою низькою ціною. Низька заповнюваність готелів тягне за 
собою труднощі обслуговування об’єктів», – додає Олександр Носаченко, керуючий 
директор Colliers International (Україна). В якості антикризових рішеннь власники та 
управлінські команди вживали заходів для зниження операційних витрат, вели переговори 
з орендарями щодо перегляду умов орендної плати на певний період, а також активно 
просували свої проекти. Окремі гравці ринку взяли курс на скупку активів. Іноді має сенс 
купувати й під час кризи, якщо вартість активу є прийнятною, а інвестор бачить 
перспективу зростання ринку, розуміючи, що можна отримувати високий дохід від об’єкта 
в майбутньому, покращити бізнес і фінансові потоки в об’єкті. Однак тих, хто має зайвий 
«кеш» і готовий сильно ризикувати на падаючому ринку, – одиниці. 

 

Інвестиції на паузі. Через нестабільну ситуацію інвестиційні угоди під час 
карантину були перенесені на невизначений термін. «Інвестиційні угоди про девелопмент, 
розпочаті на першому етапі карантинних заходів, інвестори планують завершити. Однак 
об’єкти, що перебували лише на стадії проекту, ймовірно, відкладуть, не почнуть їх 
реалізацію в заплановані терміни», – пояснює Ярослав Горбушко, директор департаменту 
ринків капіталу компанії CBRE Ukraine. Офісні будівлі, що перебувають в активній стадії 
будівництва, з великою ймовірністю будуть завершені та введені в експлуатацію. Якісні 
професійні об’єкти, заповнені орендарями з довгостроковими договорами, як правило, 
функціонують ефективно навіть в умовах кризи в країні. «У докарантинний період ринок 
офісної нерухомості був ринком орендодавця. Попит фактично перевищував пропозицію, в 
результаті чого повернулася практика, що була властива ринку тільки до 2008 року – 
підписання попередніх договорів оренди на етапі будівництва об’єкта. У випадку 
будівництва таких об’єктів власники мають зобов’язання перед своїми орендарями, з 
якими підписані попередні договори», – зазначає Олександр Носаченко. Ще одним 
фактором, який негативно вплинув на інвестиційні настрої, за словами Ярослава Горбушка, 
стала відставка глави НБУ Якова Смолія. Так, інвестфонд Dragon Capital заявив про 
тимчасове зупинення подальших інвестицій, зокрема в комерційну нерухомість.  

 

Очікування ринку. Оператори ринку відзначають, що зараз важко робити 
довгострокові прогнози, оскільки зміни на ринку, спричинені пандемією, ще тривають. 
Ринок комерційної нерухомості чекає осені, коли починається новий діловий цикл, і 
подальшого розвитку ситуації в економіці та в питанні пандемії. «Багато інвесторів 
обирають тактику вичікування і спостереження: чи буде друга хвиля коронавірусу, що 
взагалі буде з економікою. Наразі немає конкретного розуміння діапазону ставок 
капіталізації – рівня очікуваної прибутковості, який не змінився зараз. Великі об’єкти також 
перебувають у режимі очікування – і з боку продавців, і з боку покупців», – зазначає 
Олександр Носаченко. Щодо конкретних сегментів ринку Ярослав Горбушко зазначає: 
перше - в короткостроковій перспективі ми очікуємо зниження цін на офісну й торговельну 
нерухомість як наслідок зниження ставок оренди. Також є психологічний фактор – 
власники повільно й неохоче йдуть на зниження цін. … 

 

Читати повністю (інфографіка) >>>                                                                  © Юрій Григоренко 
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Экспорт керамической плитки из Украины  
сократился на 8% 

06.08.2020 

Экспорт керамической плитки из Украины в январе-июне 2020 
года сократился на 8% и составил 7,4 млн кв. м. Об этом сообщила 
керамическая группа "Голден Тайл" (Киев).  

По ее данным, доля Golden Tile в общем объеме экспорта керамплитки по итогам 
первого полугодия составила 36%, или 2,7 млн кв. м продукции. Среди ключевых стран 
наращивания доли экспорта Golden Tile - Великобритания (+83%), Беларусь (+4%), Литва 
(+2%). Как сообщалось, по итогам 2019 года Golden Tile произвела 15,3 млн кв. м 
керамической плитки, заняв около 30% украинского рынка. Компания планировала 
увеличить объем производства на 22% в 2020 году. Golden Tile является вертикально 
интегрированной группой компаний, обеспечивающих полный цикл производства и 
дистрибуции керамической плитки. Согласно данным на официальном сайте группы, в ее 
структуру входят ЧАО "Харьковский плиточный завод" (Харьков), ООО "Майдан-Вильский 
карьер", ООО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" (оба – Хмельницкая обл.), ПО 
"Шахтострой" (Донецкая обл.) и ООО "Голден Тайл" (Киев, официальный дистрибьютор 
Харьковского плиточного завода). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
T.A.S. Overseas Investments Limited придбала контроль над  

асфальтобетонним заводом «АБ Столичний» 
13.08.2020 

Компанія Сергія Тігіпка T.A.S. Overseas Investments Ltd (Кіпр) 
викупила 24,75% простих іменних акцій ПАТ «Асфальтобетонний завод 
«АБ Столичний», що дозволило їй збільшити свою частку в статутному 
капіталі ПАТ до 73,8%.  

Про це повідомляє «Інтерфакс» посилаючись насистему розкриття інформації 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР). Згідно з 
повідомленням, ПрАТ в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (НКЦБФР) 12 серпня, компанія T.A.S. Overseas Investments Limited 
придбала 24,75% простих іменних акцій статутного капіталу АБЗ «АБ Столичний». 
Відповідним пакетом акцій володіло ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний 
корпоративний інвестиційний фонд (ЗНВКІФ) Комінметкепітал» (Дніпро), в результаті 
угоди підприємство повністю вийшло зі складу акціонерів асфальтобетонного заводу «АБ 
Столичний». «Комінметкепітал» став акціонером заводу «АБ Столичний» на початку 2020 
року. За даними Єдиного держреєстру, кінцевим бенефіціаром ПАТ «ЗНВКІФ 
«Комінметкепітал» є Ольга Марченко, яка володіє фондом опосередковано через ТОВ 
«Коксохімтепломонтаж». За підсумками 2019 року ПрАТ «Асфальтобетонний завод» АБ 
Столичний збільшило чистий прибуток на 53% в порівнянні з 2018 роком – до 59,3 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
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Холдингова компанія «Київміськбуд» отримала національну  
премію «Вибір країни – 2019» 

05.08.2020 

Премія вручається щорічно компаніям-переможцям, які зробили 
вагомий внесок у розвиток країни. Про це повідомляє прес-служба 
Холдингової компанії «Київміськбуд». 

Для визначення переможців застосовується комплексна модель, яка охоплює аналіз 
фінансових показників діяльності та ринкової позиції підприємства у динаміці. За словам 
Голови правління – президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра, відзнака є результатом 
роботи компанії за минулий рік. «Будь-яка нагорода чи відзнака – це завжди гордість та 
відповідальність одночасно. Щодня команда «Київміськбуду» докладає чимало зусиль, аби 
компанія залишалась лідером галузі. Зважаючи на сьогоднішню національну  премію – нам 
вдається! У подальшому маємо багато планів: закінчити вже розпочаті комплекси, вивести 
на ринок нові, довести до логічного завершення об’єкти «Укрбуду». Тож маємо працювати, 
не покладаючи рук. Адже лідерство це не лише визнання, а й беззаперечне виконання своїх 
зобов’язань», – зазначив Ігор Кушнір. Премія «Вибір країни» діє з 2014 року. Рейтингування 
охоплює більше 200 000 підприємств у 150+ категоріях ділової активності. У рамках премії 
переможець визначається шляхом об’єктивного аналізу даних Держкомстату за вибіркою 
по КВЕД  та маркетингових даних за методикою «Esomar» – однієї з найбільш впливових 
дослідницьких асоціацій у світі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ХК «Київміськбуд» 
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Прокуратура вимагає повернути місту «VIP-ділянку»  
на Трухановому острові 

17.08.2020 

Прокуратура Києва звернулася до Господарського суду з позовом про 
скасування рішення Київради про надання в оренду ділянки на березі 
Дніпра, на Трухановому острові. 

Ділянку орендує комерційне товариство. Прокуратура виявила там будівлі, гаражі, 
барбекю та інші споруди. На фото, опублікованому пресслужбою прокуратури, видно 
маєток та огороджену парканом територію. На одному з сайтів з продажу нерухомості 
маєток продають за 13 мільйонів доларів як «VIP-резиденцію». Повідомляється, що 
територію площею 0,6 гектара огороджено, є власний вихід до Дніпра. У самому будинку 
площею 1300 метрів квадратних – «розкішний ремонт, дорогі меблі, сходи з мармуру» та 
ліфт. У прокуратурі Києва наголошують, що згідно з Земельним і Водним кодексами, 
прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої 
господарської діяльності. На таких ділянках заборонено будувати бази відпочинку, дачі, 
гаражі, стоянки автомобілів тощо. Якщо ж такі ділянки передаються для рекреаційних 
цілей, доступ громадян до води не може обмежуватися. «Однак жодні докази того, що 
комерційна структура здійснює рекреаційну діяльність загальнооздоровчого характеру, 
для масового відпочинку та без обмежень загального доступу киян до річки Дніпро, 
відсутні», – заявляють у прокуратурі. Нагадаємо, торік Верховна Рада ухвалила закон про 
забезпечення безперешкодного доступу до узбережжя водойм. Він, зокрема, визначає 
механізм демонтажу парканів за рахунок їхніх власників. 

Читати повністю (фото) >>> 
За матеріалами hmarochos.kiev.ua 
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Висоту скандального будинку біля Софії Київської 
буде знижено на третину 

17.08.2020 

Активісти та столична влада змусили забудовника, який зводить 
будинок в історичному центрі Києва – у буферній зоні Софії Київської, – 
зменшити майже на третину висотність будівлі.  

Новий власник скандальної забудови зобов’язався прибрати зайві поверхи, аби 
будівля була не вище 27 метрів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. «Сьогодні ми 
поставили крапку в конфлікті, що тягнувся з 2008 року. Йдеться про скандальну будівлю на 
вулиці Гончара 17-23. Будівництво там міська влада зупинила у 2016 році. Новий власник, 
який придбав будівлю, взяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була 
не вищою за 27 метрів. І закріплено це в спільному меморандумі, який підписала міська 
влада, представники компанії-забудовника, громадські активісти організації «Андріївсько-
Пейзажна ініціатива» та керівництво Національного заповідника «Софія Київська», – 
повідомляє мер. Проти будівництва у буферній зоні Софії Київської висотою в 36 метрів 
боролися 12 років. Активісти влаштовували  нічні рейди проти забудови, блокували кран та 
їздили на сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як відомо, будівництво житлового 
комплексу із приміщеннями суспільного призначення та вбудованим паркінгом на вулиці 
Гончара, 17-23 вела «Інвестиційно-будівельна група». Засновниками ТОВ «Інвестиційно-
будівельна група» є Олена Коноваленко (7,5%), Олена Пасивенко (17,5%), Олексій Долінко 
(20%), Костянтин Дубров (14%), ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» (10%) і кіпрська компанія 
«Мексамел Холдінгс Лтд» (31%). Керівником компанії з 2015 року є Геннадій Ярош. 
Костянтин Дубров є сином Олександра Дуброва, який раніше разом із братом екс-нардепа 
Віталія Хомутинніка Юрієм входив до складу засновників пенсійного фонду 
«Брокбізнесінвест». Олександр Дубров був помічником Хомутинніка у ВР двох скликань. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
 

 
Суд отдал застройщику участок в центре Киева, 

где предлагали обустроить парк 
17.08.2020 

Суд признал заключенным дополнительное соглашение о 
возобновлении договора аренды земельного участка в центре Киева 
площадью 0,47 га на 5 лет между Киевсоветом и ООО "Гарден Сити". 

Решением Хозяйственного суда Киева от 14 июля договор возобновлен, начиная с 
мая 2018 года. Напомним, Киевсовет передал участок 0,47 га на ул. Антоновича, 52-54 в 
аренду ООО "Фирма Т.М.М." в 2005 году на 5 лет. В дальнейшем стало известно, что в 2013 
году аренда этого участка перешла к "Гарден Сити". Представители Киевсовета в суде 
заявили, что это произошло путем внесения изменений в договор 2005 года, когда вместо 
Фирмы "Т.М.М." арендатором участка стало "Гарден Сити". В то же время, как утверждают 
столичные чиновники, состоялось возобновление аренды на период с 2010 по 2015 год. 
Поэтому, считает Киевсовет, договор аренды прекратил свое действие в сентябре 2015 
года. А "Гарден Сити", которое обратилось с ходатайством о восстановлении только в 
феврале 2018 года, пропустило все сроки давности. Кроме того, Киевсовет заявил, что 
участок предоставлялся с целью строительства жилого комплекса с ТРЦ, однако до сих пор 
ничего не построено, поэтому преимущественного права на возобновление аренды у 
фирмы нет. Впрочем, суд эти доводы Киевсовета отверг. Суд отметил, что в 2013 году 
стороны заключили новый договор, по которому расчет срока пятилетней аренды начался 
с того же 2013 года. При этом суд отметил, что "Гарден Сити" подала заявление о 
восстановлении аренды в установленный срок, а в дальнейшем не получил ни одного 
решения Киевсовета (ни отказа, ни согласования), и продолжал пользоваться участком и 
платить арендную плату. Участок площадью 0,47 га, аренда которого возобновлена для 
ООО "Гарден Сити", примыкает к участку площадью 4,04 га, который в 2006 году Киевсовет 
продал фирме "ТММ" за 61 млн грн для строительства комплекса в составе жилья, 
оздоровительно-развлекательных и торгово-офисных объектов. В дальнейшем этот 
участок также перешел в собственность "Гарден Сити". В январе 2020 года депутат 
Киевсовета Константин Яловой зарегистрировал проект решения о выкупе участка в 
"Гарден Сити" для создания на нем городского парка. В пояснительной записке к проекту 
указано, что на участке сейчас находится заброшенный затопленный подземными водами 
реки Лыбидь котлован, оставшийся после неудачного начала строительства жилого 
комплекса. Кроме того, в аренде в "Гарден Сити" находится рядом еще один участок 
площадью 0,07 га, аренду которой фирма аналогичным образом хочет восстановить через 
суд. Владельцем ООО "Гарден Сити" является ООО "Дженерал Имобилиер Украины 2", 
владельцами которого являются ООО "Октагон Холдинг" и кипрская компания "Миснар 
Инвестментс Лимитед". Собственниками ООО "Октагон Холдинг" является общество 
"Аликсис С.А." (Швейцария) и кипрская компания "Миснар Инвестментс Лимитед", 
конечными бенефициарными владельцами которых являются Марина Анна Габриэль 
Зелингер де Балкани из Италии, Мари-Элизабет Леопольда Лилиан Хелен Маргерита 
Янссенс-Зелингер де Балкани из Швейцарии, Александра Мари Жаклин Илус Зелингер де 
Балкани эп. Стром и Биргер Стром из Люксембурга. Руководителем "Гарден Сити" является 
Юрий Нартов.Константин Яловой является сыном бывшего секретаря Киевсовета 
Владимира Ялового и зятем экс-главы Шевченковской РГА, экс-нардепа Виктора 
Пилипишина. При этом Константин Яловой также работал в фирмах Пилипишина. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови  
житлових комплексів «Аркади» 

26.08.2020 

Підприємство «Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови 
житлових комплексів банку «Аркада». І за його результатами інвесторам 
буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.  

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час прес-конференції у Національному 
банку. Участь у прес-конференції також взяли: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, 
секретар РНБО Олексій Данилов, голова СБУ Іван Баканов та голова Нацбанку Кирило 
Шевченко. Нагадаємо, що НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним через зменшення 
капіталу до однієї третини від нормативу. В банк сьогодні вранці ввели тимчасову 
адміністрацію. «Я не раз звертався до керівництва органів та Нацбанку, аби вони 
відреагували та долучилися до розв’язання ситуації, що пов’язана з будівництвом та 
банком «Аркада». Місто 2 роки перебувало в діалозі з інвесторами і з керівництвом 
«Аркади». Та намагалося в правовому полі врегулювати проблеми, що виникли на об’єктах 
будівництва. Але керівництво банку фактично ошукало інвесторів. – Не виконавши 
зобов’язань ні перед ними, ні перед містом», – наголосив Віталій Кличко. За його словами, 
два із трьох житлових комплексів нічого не заважало будувати. Щодо третього – 
«Патріотики на озерах» – місто запропонувало свою допомогу в коригуванні проекту. Через 
щільність забудови та вимоги громади щодо необхідної соціальної інфраструктури. 
«Забудовник на це не пішов і нічого не зробив протягом двох років. Це – шахрайство по 
відношенню до інвесторів! І кримінал! Бо забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 
млрд грн! Куди вони поділися?! І, я вважаю, що правоохоронні органи повинні дати оцінку 
таким діям якнайшвидше. Що може зробити місто сьогодні? – Підприємство «Київміськбуд» 
проведе аудит щодо добудови цих житлових комплексів. І за його результатами, інвесторам 
буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва. – Житлових 
комплексів «Евріка», «Патріотика» та «Патріотика на озерах». Я вже надав таке доручення», 
– повідомив Віталій Кличко. Нагадаємо, Холдингова компанія «Київміськбуд» прийняла 
чергові 6 об’єктів корпорації «Укрбуд». Це житлові комплекси «Кирилівський гай», 
«Гвардійський», «Freedом», «Lake house», «Twin house», «Urban park». За словами Голови 
правління – президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра, найближчим часом планується 
прийняти всі об’єкти. «У цього процесу непроста передісторія. Спочатку, коли ми 
погоджувалися добудовувати, було розуміння, що і як робити. Але я не думав, що ми 
зіткнемося з такою великою кількістю перешкод: починаючи від замовників будівництва і 
закінчуючи причетними державними структурами. Через це час прийняття дещо 
затягнувся. На сьогоднішній день по більшій частини комплексів, які приймає 
«Київміськбуд», документи на фінальних стадіях. Крім того, очікуємо позитивного рішення 
від Київради у питанні скасування пайових внесків, що істотно знизить фінансове 
навантаження. ДАБІ почав вводити об’єкти в експлуатацію. Все це – результат не тільки 
нашої роботи, але і зусиль інвесторів, які відстоюють свої права на житло і не опускають 
рук. За це їм окрема подяка, їх активна позиція дає свої плоди. В цілому, світло в кінці 
тунелю з кожним днем ??стає все виразнішим. Окремо хочу сказати з приводу фонду 
фінансування будівництва та замовників деяких комплексів. «Київміськбуд» завжди 
готовий підставити плече і прийти на допомогу в питаннях добудови. Але без згоди і 
підпису вищевказаних, компанія не може законно прийняти об’єкти. Два ЖК ФФБ і 
замовники вирішили добудовувати самостійно. Це їх вибір і їм нести відповідальність 
перед тисячами інвесторів», – зазначив Ігор Кушнір. Він також пояснив, що компанії 
вдалося налагодити співпрацю з Міністерством оборони, на землях якого повинні 
будуватися 3 великих комплекси. Щодо ЖК «Art house» – ситуація складна. «Ми працюємо з 
Міністерством у частині підписання договорів. Є повне взаєморозуміння і конструктивна 
робота. Уже підписано основний договір по ЖК «Urban Park», узгоджені з Міністерством 
умови угоди по ЖК «Оберіг-2». До остаточної передачі об’єктів необхідне виконання 
кількох технічних моментів, думаю, це не займе багато часу. Розуміючи, що цей процес 
запущений, ми приймаємо сьогоднішні 6 комплексів. В цілому, я сподіваюся, що 
найближчим часом нам вдасться фіналізувати етап передачі і прийняти всі заявлені 
об’єкти», – підкреслив Ігор Кушнір. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kyivcity.gov.ua, kmb.ua 

 
Суд отменил решение Киевсовета и отдал под застройку  

участок земли на берегу Днепра 
27.08.2020 

Суд отменил решение Киевсовета от 19 декабря 2019 г. и признал 
возобновленными договоры аренды двух участков площадью 0,87 га и 0,39 
га по ул. Никольско-Слободская, 7-9 в Днепровском районе столицы. 

Решением Хозсуда Киева от 13 августа договор аренды участков возобновлен на 
срок 5 лет и на тех же условиях по иску ООО "ЛВ-Холдинг". Согласно материалам дела, в 
2007 г. Киевсовет изменил целевое назначение этих участков и передал их "ЛВ-Холдингу" в 
аренду на 5 лет для строительства многофункционального комплекса. При этом были 
установлены ограничения в использовании участков: на них запрещена застройка (кроме 
гидротехнических, гидрометрических и линейных сооружений) в связи с их 
принадлежностью к 100-метровой прибрежной защитной полосе левого берега реки Днепр 
и зоне особого режима застройки (красные линии). В 2013 году аренда была продлена до 
28 января 2019 года. Фирма трижды направляла в Департамент земельных ресурсов КГГА 
сообщение о возобновлении аренды, однако Департамент отвечал, что для этого 
отсутствуют основания. В частности, потому, что фирма не выполнила условия договора о 
завершении застройки в трехлетний срок. А 19 декабря 2019 года Киевсовет принял 
решение об отказе в возобновлении аренды "ЛВ-Холдингу". В суде представитель 
Киевсовета заявил, что компания, в частности, не соблюдала ограничения в части 
использовании участков. В Киевсовете также указали, что эта территория входит в 
границы ландшафтного памятника местного значения "Исторический ландшафт Киевских 
гор и долины реки Днепр", что подтверждается выписками из градостроительного 
кадастра. Однако суд с доводами чиновников не согласился. Он пришел к выводу, что 
договоры аренды участка является возобновленными, поскольку "ЛВ-Холдинг" по 
окончании срока действия договоров продолжал пользоваться участками и, по мнению 
суда исполнял свои обязанности арендатора должным образом. Кроме того, суд пришел к 
выводу, что Киевсовет в течение месяца после окончания срока действия договоров не 
направил компании возражения против возобновлении аренды, что суд квалифицировал 
как "молчаливое согласие" на пролонгацию договоров. При этом ссылку на письмо 
Департамента земельных ресурсов в качестве возражения суд отклонил, поскольку он "не 
содержит возражений в восстановлении договоров аренды земли и был направлен не 
арендодателем", то есть не Киевсоветом. Суд также отметил, что решение Киевсовета от 19 
декабря 2019 года было принято уже после того, как произошло автоматическое 
возобновление аренды, а потому оно противоречит ч. 6 ст. 33 закона "Об аренде земли" и 
нарушает гражданские права и интересы "ЛВ-Холдинга". Кроме того, суд пришел к выводу, 
что указанные участки не входят в зону "Исторического ландшафта Киевских гор и долины 
реки Днепр", поскольку ее границы законодательно не определены. Также суд отклонил 
доводы о невыполнении компанией условий договора в части соблюдения ограничений в 
использовании участков. Так, суд заявил, что эти ограничения касаются только их части, а 
не абсолютно всех участков. Напомним, в 2006 году Киевсовет также продал "ЛB-Холдинга" 
соседний участок площадью 1,49 га по ул. Никольско-Слободской, 7, которую компания в 
дальнейшем продала фирме "Новая Слободка". … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Вагіфу Алієву заборонили будівництво торгівельно-розважального  
комплексу біля станції метро Лісова 

06.08.2020 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України відмовила ТОВ 
«Женсан» у видачі дозволу на будівництво багатофункціонального 
торговельно-розважального центру біля станції метро Лісова. 

Як пише портал Наші гроші, відповідна відмова розміщена на офіційному сайті ДАБІ. 
Інспектор будівельного нагляду вказав на такі причини: забудова не відповідає Генплану 
Києва, у проекті не забезпечено необхідну кількість паркувальних майданчиків, розрахунок 
класу наслідків зроблений на підставі площі ТРЦ на 141 000 кв. м, тоді як в експертному 
звіті проекту ТРЦ – 171 000 кв. м, не надано фотокопію договору підряду на здійснення 
технічного нагляду та інше. Мова йде про черговий амбітний проект відомого столичного 
девелопера Вагіфа Алієва, власника групи Mandarin Plaza, до портфеля якої входять такі 
об’єкти як Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall та ще ряд концептів. Так, у 2018 році він 
оголосив про намір відкрити “найближчими роками” у Києві відразу 10 мегамоллів, серед 
яких фігурував і Lisova Mall – торгівельно-розважальний комплекс загальною площею 300 
000 кв. м, а орендною – 220 000 кв. м. Заявлена дата відкриття ТРЦ – 2020 рік. Однак вже 
давно стало зрозуміло, що у заявлені терміни об’єкт не відкриється, як, втім, і переважна 
більшість проектів Алієва. А зараз майбутнє Lisova Mall взагалі незрозуміле. Хоча певні 
будівельні та підготовчі роботи на майданчику біля метро Лісова розпочалися ще у 2019 
році, й донедавна проводилися. У 2004 році Київрада передала ТОВ «Женсан» в оренду на 
25 років для будівництва багатофункціонального торговельного центру ділянку площею 
4,01 га. Цю ділянку сформували з двох частин – 2,3 га і 1,71 га, які перебували у 
користуванні «Київзеленбуду» і «Київавтодору» відповідно. Вказаним рішенням Київрада 
виключила 2,3 га з категорії земель лісового фонду. А також припинила право 
користування автодору 1,71 га, де планувалося будівництво підходів до станції метро. 
Обидві ділянки були віднесені до земель запасу житлової та громадської забудови. Разом з 
тим, у містобудівних умовах та обмеженнях (МУО) проектування ТРЦ на 4,01 га, які 
«Женсан» отримав у березні 2019 року, вказано інше функціональне призначення ділянки – 
як територія зелених насаджень загального користування і частково територія вулиць та 
доріг – відповідно до Генплану м. Києва. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
 

 
Засновники "Нової пошти" стали інвесторами  

коворкінгу Kooperativ 
17.08.2020 

Засновники компанії "Нова пошта" В'ячеслав Климов і Володимир 
Поперешнюк стали інвесторами коворкінгу Kooperativ, відкриття якого 
відбулося наприкінці 2019 року в столичному БЦ Paladis. 

Творцями проекту є засновник Fedoriv Group і Fedoriv Agency Андрій Федорів, 
засновник готелю Bursa Василь Гроголь і підприємець із Франції Едвард Меєр. "Якось на 
початку літа хлопці приїхали на зустріч у Fedoriv Agency і побачили, яким класним вийшов 
уже добудований Kooperativ. Ми розпочали тривалу розмову, підсумком якої стало рішення 
- Слава і Володя придбають частину акцій проекту та приєднаються до нас із Васею 
Гроголем як партнери", - написав Федорів на своїй сторінці у Facebook. За його словами, 
надалі партнери працюватимуть над розвитком коворкінгу Kooperativ спільно. "Першим 
кроком стане інтеграція в Kooperativ нашого легендарного простору в "Арені" (БЦ "Арена 
Сіті"), площею 1 тис. м. Fedorivhub стане з 1 вересня Kooperativ Hub, а колишній офіс Fedoriv 
- коворкінгом приблизно на 100 резидентів. Незважаючи на складний рік, він показує гарні 
результати, і як операційна компанія ми вже розширюємося" - розповів Федорів. 

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

 
Сеть коворкингов Creative States откроет второй офис на  

территории бывшего завода "Арсенал" в Киеве 
20.08.2020 

Сеть коворкинг-пространств Creative States откроет на территории 
бывшего завода "Арсенал" в Киеве вторую локацию – Creative State of Arsenal 
2, сообщил основатель сети Crative States Илья Кенигштейн. 

"Сейчас я хочу объявить о начале работы над нашей следующей локацией. Это 
"Креативный Штат Арсенал 2". Мы создадим фантастически красивое и удобное 
пространство размером в 3 тыс. кв. м – по соседству с первым, таким образом увеличив 
общее пространство "Арсенала" до 7,200 тыс. кв. м", - написал Кенигштейн на свой странице 
в Facebook в среду вечером. При этом он добавил, что общая площадь всех коворкингов 
сети Creative States с запуском новой (пятой) локации увеличится до 15 тыс. кв. м. По его 
словам, между двумя коворкингами на "Арсенале" будет открытая зона с арт-
инсталляциями, а также планируется парковка, ивент-холл, сами же локации будут 
соединены мостом. Как сообщалось, коворкинг-пространство Creative States of Arsenal в 
Киеве октрылось в мае 2020 года. Объект размещен на территории завода "Арсенал" по ул. 
Московской, 8 в Киеве. Его общая площадь - 4,1 тыс. кв. м. Пространство рассчитано на 700 
резидентов, включает 130 офисов и 60 мест в коворкинге. Сеть Creative States также 
включает локации в столичных БЦ Senator и БЦ Gulliver. Планируется также открытие 
коворкинга в Днепре, а также выход на европейский рынок. 

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

 
Як поділили "Арсенал": кому дісталася "золота" земля  

легендарного заводу на печерських пагорбах 
26.08.2020 

Від легендарного київського заводу "Арсенал" залишилася тільки 
коштовна земля в центрі Києва. Як вона переходить у приватну власність і 
хто її забудовує? Про це пише Олександр Колесніченко на epravda.com.ua 

 

Київський завод "Арсенал" переживає свій найгірший період за 250-річну історію. 
Підприємство, яке забезпечувало всі радянські космічні кораблі оптично-електронними 
системами орієнтування, ледь не стало банкрутом у 2009 році. Єдина цінність, що 
залишилася у власності держпідприємства, – нерухомість. Навряд чи ще десь у центральній 
частині столиці України є 20 гектарів землі, які б використовувалися так неефективно. Цю 
"необачність" залюбки виправляють відомі київські забудовники Василь Хмельницький, 
Володимир Зубик, Дмитро Ісаєнко, Андрій Вавриш, Вадим Столар. Ревіталізація та 
реновація занедбаних територій заводу не виглядала б так суперечливо, якби питанням 
виведення корпусів та земель "Арсеналу" не займалася Генеральна прокуратура. В Офісі 
генпрокурора кажуть, що державі завдано збитків на 1 млрд грн. Як частина заводу 
"Арсенал" опинилася у приватній власності? Між ким поділили територію 
держпідприємства? Хто і що будує на "золотій" землі у самісінькому центрі Києва? І що 
думають про відкриття ресторанів на місці виробничих цехів співробітники "Арсеналу"?  

 

Комунізм не запанував. 8 листопада 2017 року, у соту річницю Жовтневого 
перевороту, співробітники київського заводу "Арсенал" розкрили капсулу часу. Послання 
до нащадків було замуроване в одну зі стін заводу у 1967 році. Лист в майбутнє починався зі 
слів: "До вас, людей, що живуть в комунізмі, звертаються переможці соціалістичного 
змагання, присвяченого 50-річчю Великого Жовтня... Ми працюємо, вчимося і творимо для 

https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-prinyal-ocherednye-6-obektov-ukrbuda/
https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-prinyal-ocherednye-6-obektov-ukrbuda/
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_kivmiskbud_zdiysnit_audit_schodo_dobudovi_zhitlovikh_kompleksiv_arkadi/
https://biz.censor.net.ua/news/3216208/sud_otmenil_reshenie_kievsoveta_i_otdal_pod_zastroyiku_uchastok_zemli_na_beregu_dnepra
https://rau.ua/development-uk/veliki-proekti/lisova-mall/
https://ua.interfax.com.ua/news/investments/681684.html
https://interfax.com.ua/news/economic/682455.html
http://www.kyivmiskbud.ua/
https://kooperativ.cc/
https://creativestates.net/
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того, щоб на нашій рідній Землі назавжди запанував комунізм...". Як виявилося, комунізм не 
запанував, а завод "Арсенал" опинився на межі банкрутства. Уникнути 
неплатоспроможності заводу допомогла реорганізація шляхом приєднання ДП "Завод 
"Арсенал" до Казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал" у 2009 
році. За словами голови профспілкового комітету держпідприємства Олени Сміли, метою 
ліквідації заводу "Арсенал" було отримання контролю над його територією – підприємство 
розташоване в Печерському районі Києва на площі понад 25 га. У 2017 році 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації земельна ділянка в кварталі 
вулиць Грушевського, Московської та Кловського узвозу була поділена на кілька. У 
користуванні заводу залишилося близько 20 га. Решта ділянок були віддані в користування 
Генеральній прокуратурі, Українському науково-практичному центру ендокринної хірургії 
Міністерства охорони здоров'я і трьом приватним компаніям. У квітні 2020 року в Офісі 
генерального прокурора відбулася нарада з керівництвом Державного космічного 
агентства. На ній стало відомо, що заводу "Арсенал" була завдана шкода на суму понад 1 
млрд грн внаслідок виведення об'єктів у приватну власність та реалізації майна через 
податкову заставу. За словами Генерального прокурора Ірини Венедіктової, наразі відкрито 
кримінальні провадження та активізоване розслідування. "Там, де ще не втрачена 
можливість повернути майно держави, ми маємо зробити все, щоб це здійснити", – заявила 
Венедіктова. У відчуженні майна "Арсеналу" слідство звинувачує службових осіб 
держпідприємства та колишнє керівництво Державного космічного агентства.  

 

Дядечко з Монако. Ділянки, про які говорила генеральний прокурор, КМДА 
передала трьом приватним компаніям – "ІСВ інвест", "Мірра-девелопмент" і "Бізнес 
проперті груп" – на підставі придбання права власності на нерухомість, розташовану на цій 
землі. За інформацією джерел ЕП, усі три компанії раніше були афілійовані з бізнесменом 
Сергієм Дядечком. Дядечко був акціонером "Родовід банку", коли, за даними видання "Наші 
гроші", фінустанову контролювали структури Юрія Іванющенка, а також ексвласник банку 
"Союз", що двічі виводився Нацбанком з ринку. Раніше Дядечко володів баскетбольним 
клубом "Донецьк", зараз – БК "Монако". У коментарі "Український правді" бізнесмен 
розповідав, що його сім'я живе в Монте-Карло, сам він працює в Україні, а на вихідні їздить 
до сім'ї. Почесний консул України у Ніцці Марк Івасилевич заявляв, що Дядечка вважають 
"представником українських олігархів на Лазуровому узбережжі", а сам ексбанкір "вхожий 
до оточення принца Монако Альберта ІІ, підтримує з ним ділові відносини". Дядечко 
повідомив, що в Україні веде низку проєктів у сфері девелопменту і нерухомості. У нього 
також є щебеневий кар'єр у Кіровоградській області, фармацевтична компанія "НІКО" та 
інвестиційні проєкти. Як у власності Дядечка опинилася нерухомість легендарного 
київського "Арсеналу"? Історія почалася у 2007 році, коли фірми Дядечка та його партнерів 
і керівник держпідприємства Ігор Волощук створили спільне підприємство. "Арсенал" вніс у 
статутний капітал спільного підприємства нерухомість загальною площею 32,6 тис кв м на 
135 млн грн, а інші учасники зобов'язалися внести 190 млн грн.  Після виходу статті з 
редакцією ЕП зв'язався сам Дядечко і розповів, що у 2007 році у спільне підприємство ним 
було внесено 120 мільйонів гривень. Ще 70 мільйонів гривень перерахували у 2013-2014 
роках. За словами бізнесмена, ці кошти були витрачені на реконструкцію будівель та 
закупівлю обладнання для виробництва космічних супутників. У 2013 році, напередодні 
Революції гідності, "концесіонери" уклали додаткову угоду, згідно з якою ДП "Завод 
"Арсенал" вийшло із спільної діяльності. Кілька корпусів заводу завдяки судовим рішенням 
стали приватною власністю. 

 

Вдихнули нове життя. Подією, завдяки якій кияни побачили прихід приватного 
капіталу на колишній символ радянської промисловості, стало відкриття Kyiv Food Market – 
"Київського ринку їжі". Корпус заводу і площа перед ним навпроти станції метрополітену 
"Арсенальна" були реконструйовані і відкриті для вільного відвідування. До 2016 року 
власниками нерухомості, де зараз розміщується Kyiv Food Market, значилися фірми 
"Скайнет Ltd" і "Нова тор", які були учасниками спільного підприємства з "Арсеналом" у 
2007 році. У 2016 році приміщення і земельні ділянки переоформили на компанію "Бізнес 
проперті груп", яку у 2018 році в Дядечка викупив девелопер Олексій Баранов. Баранов – 
бізнес-партнер і колишній менеджер однієї з компаній відомого українського бізнесмена 
Василя Хмельницького. Компанія "А-девелопмент" Баранова відома на ринку реалізацією 
проєктів Smart Plaza на Оболоні і КПІ, а також забудовою території кінокопіювальної 
фабрики біля метро "Голосіївська". У "А-девелопменті" кажуть, що шукали в центрі Києва 
територію, яку можна було б зробити "магнітом" для киян і туристів. "У нас виникла ідея 
створити крутий простір, відкрити його для всіх і дати цим пам'яткам архітектури нові 
функції і нове життя", – розповіла ЕП комерційний директор "А-девелопменту" Дар'я 
Кухаренко. Сусідні з "ринком їжі" корпуси належать "Арсеналу". Підконтрольна "А-
девелопменту" компанія "Фін експерт проджект" орендує їх у Фонду держмайна. У 
приміщеннях працюють ресторани, освітні центри та коворкінг. За оренду частини 
приміщень корпусів заводу №1 і №7 компанії з орбіти "А-девелопмент" платять близько 
950 тис грн на місяць. Справою оренди корпусу заводу №1 зацікавилася Національна 
поліція. Згідно з інформацією досудового слідства, менеджери компанії "Фін експерт 
проджект" змовилися з "невстановленими" службовими особами Фонду держмайна та 
оцінювачем, що призвело до недоотримання держбюджетом понад 11,386 млн грн 
орендних платежів. За інформацією джерел ЕП, "Консалтингова компанія "Острів" оцінила 
понад 5,2 тис кв м нерухомості 54,93 млн грн. Експертний аналіз показав, що реальна 
вартість майна становила 80,72 млн грн. Таким чином, за формулою Кабінету міністрів, 
вартість оренди тільки одного корпусу заводу для компанії Баранова повинна була 
становити 968 тис грн замість 488 тис грн. Крім того, Нацполіція вважає, що під час 
проведення конкурсу з оренди комісія навмисне, за усною вказівкою керівництва ФДМ, 
відхилила заявки двох конкурентів фірми "Фін експерт проджект" – компаній "Ріверклаб 
ЛТД" та "Еверсон Україна". У відповіді на запит "Економічної правди" ДП "Завод "Арсенал" 
повідомило, що у нього на праві господарського відання перебувають майже 75 тис кв м 
нерухомості. Загальна площа приміщень, що здаються в оренду, перевищує 18 тис кв м. 
Згідно з відкритими даними, Фонд держмайна щомісячно отримує за оренду майна на 
території заводу близько 1,668 млн грн. Співробітники "Заводу "Арсенал", з якими 
поспілкувалася ЕП, загалом нейтрально висловлюються щодо відчуження майна 
держпідприємства. "Звичайно, я сумую за тими часами, коли завод випускав унікальну 
техніку і забезпечував роботою тисячі людей. Зараз корпуси в занедбаному стані і немає 
держзамовлень... Це ж не нові власники винні, що завод довели до банкрутства. Мені не 
подобається, що тут відкрилися ресторани, але подобається, що інвестор врятував 
історичні будівлі від руйнування", – каже співрозмовник ЕП. 

 

Хмельницький розширює присутність. Дядечко продає компаніям з орбіти 
Хмельницького не саму нерухомість, а корпоративні права на компанії, що володіють 
нерухомістю. Так, за даними сервісу Youcontrol, у 2019 році Хмельницький став кінцевим 
бенефіціарним власником компанії "Мірра-девелопмент". Як повідомили "Економічній 
правді" в пресслужбі компанії UDP, яка займається девелоперським бізнесом 
Хмельницького, мажоритарний власник не бере участі в операційному управлінні. За 
домовленістю акціонерів, компанією керує інвесткомпанія Quarter Partners Андрія Іванова, 
старого бізнес-партнера Хмельницького. "Менеджмент UDP вирішив брати участь в проєкті 
ревіталізації покинутої промислової зони в центрі міста. Компанія отримала всі необхідні 
дозвільні документи для спорудження торговельно-офісного центру", – повідомили в 
пресслужбі. Цех заводу, що належить фірмі "Мірра-девелопмент", був знесений напередодні 
публікації цієї статті. На пустирі, що виник біля стадіону "Арсенал", побудують не 
торговельно-офісний центр, а багатофункціональний комплекс з апартаментами та 
паркінгом. Принаймні, про це свідчать містобудівні умови та обмеження, видані КМДА. 
Будівництво апартаментів – розповсюджений спосіб спорудження житлових будинків без 
наявності повного пакета документів на такі роботи. Інвестори такої нерухомості не 

можуть прописатися в апартаментах і вимушені оплачувати комунальні послуги за 
промисловими тарифами. Отримати від міста містобудівні умови та обмеження компанія 
змогла лише в судовому порядку, оскільки за функціональним призначенням у 
Генеральному плані ця ділянка відносилася до території вулиць і доріг. "Бізнес проперті 
груп" у Дядечка викупили Олексій Баранов та ексдиректор центрального офісу продажів 
UDP Богдан Кабанець. Утім, пізніше Баранов став одноосібним власником. Сторони кажуть, 
що попри бізнес-зв'язки та сусідство компанії реалізують проєкти окремо. За словами 
комерційного директора фірми "А-девелопмент" Дар'ї Кухаренко, Хмельницький не має 
стосунку до проєкту реновації території "Арсеналу" біля "ринку їжі", але допустила, що 
власник UDP міг у нього інвестувати. Цю інформацію підтвердили ЕП у пресслужбі UDP. Там 
повідомили, що Хмельницький не є акціонером "А-девелопменту", але інвестував у її 
проєкти на території заводу "Арсенал". На присутність інвестицій Хмельницького вказує ще 
один факт. Освітній центр "Освіторія", розташований в одному з орендованих корпусів 
"Арсеналу", належить Зої Литвин – дружині Хмельницького. І тільки "ІСВ-інвест", як і 
раніше, на 100% належить Ользі Дядечко – дружині власника баскетбольного клубу 
"Монако". Ця юрособа володіє шматком землі розміром 1,17 га поруч з Кловським узвозом.  

 

Микитась, Столар, російський бізнесмен. Поруч з кінотеатром "Зоряний" та 
Офісом генпрокурора розташований цех заводу "Арсенал", який був проданий як 
арештоване майно за 563,7 млн грн. Укргазбанк продав цю нерухомість ТОВ "Філософія 
девелопмент", наближеному до оточення Микитася. Згодом у Микитася почалися проблеми 
і він не зміг "потягнути" великий об'єкт одноосібно. Ресторатор Дмитро Федотенков в 
одному з інтерв'ю розповів, що в лютому 2019 року Микитась запропонував йому викупити 
корпус "Арсеналу". "Я вклав 12 млн дол, і так ми стали партнерами. Але навесні я дізнався, 
що Микитась сфальсифікував мій підпис і передав об'єкт у заставу. Він цей факт визнав і, 
власне, залишився мені винен", – заявив Федотенков. "Укрбуд девелопмент" до свого 
банкрутства навіть встиг анонсувати будівництво бізнес-центру "Арсенал плаза" на місці 
старого корпусу, але восени 2019 року із складу засновників компанії "Філософія 
девелопмент" оточення Микитася вийшло. Єдиним власником "Філософії девелопмент" 
наразі є компанія "Монтаді", створена у січні 2019 року. Її засновниками вказані Алла 
Виговська і "КУА "Система капітального інвестування". Власниками останньої є Ярослав 
Зозуля і кіпрська компанія "Валдез лімітед". "Валдез лімітед" і компанії, що, ймовірно, 
належать колишньому "наглядачу" за Києвом Вадиму Столару, є співзасновниками ТОВ 
"Укржитлобуд". Ця компанія планує побудувати хмарочос на місці парковки біля станції 
метро "Палац "Україна". Підрядником будівництва на місці корпусу, що вже почали зносити, 
є фірма "Девіжн констракшн". Її засновники – Анатолій Мовчан і "ЗНВКІФ "Авераж", 
бенефіціаром якої є російський бізнесмен Дмитро Буряк. Буряк відомий на ринку як 
девелопер будівельних проєктів DeVision у Литві та Україні, а також як виробник біологічно 
активних добавок. 

 

Стадіон, житло, офіси. На території заводу "Арсенал" розташований однойменний 
стадіон, який хотів відновити Вадим Рабинович, будучи президентом футбольного клубу 
"Арсенал Київ". У 2018 році КМДА оголосила інвестиційний конкурс для реалізації проєкту 
"Облаштування парку з об'єктами спортивної інфраструктури" на місці занедбаного 
стадіону. Переможцем стала компанія "Мелетія". Засновником і керівником "Мелетії" 
значиться Вячеслав Фігурний з Обухова. Відповідно до Кадастрової карти, цільове 
призначення цієї ділянки – будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами 
торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Згідно з проєктом, стадіон повинен 
бути реконструйований. Влітку 2020 року один з найбільших українських забудовників 
"Інтергал-буд" відкрив бізнес-центр М8, у якому розмістив і власний головний офіс. 
Засновником ТОВ "БЦ М8" є компанія "Марс девелопмент", власниками якої є компанії з 
орбіти "Інтергал-буду". За інформацією джерел ЕП, кінцевим бенефіціаром "Інтергал-буду" 
є львівський бізнесмен і колишній депутат від Партії регіонів Володимир Зубик. Згідно з 
документами, які є у розпорядженні ЕП, "Марс девелопмент" є одним з найбільших 
кредиторів ДП "Завод "Арсенал" – 2,5 млн грн. Щоправда, залишається невідомим, як саме 
виникла ця заборгованість. Як повідомив ЕП Сергій Дядечко, приміщення, де зараз 
розташований бізнес-центр "Інтергал-Буду", було придбано "за копійки" у Фонду 
Держмайна прем'єром Миколою Азаровим у 2007-2009 роках і оформлено на свого родича 
Ігоря Сотуленка. За словами Дядечка, його "ІСВ-Інвест" не продавала цю нерухомість 
"Інтергалу". Дві інші відомі девелоперські компанії – Saga Development Андрія Вавриша та 
Perfect Group Дмитра Ісаєнка – зводять ЖК Philadelphia Concept House на одній з двох 
ділянок Генеральної прокуратури. Спеціально для цього КМДА змінила цільове 
призначення землі з "промислової" на "житлову забудову".  
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В Харькове неизвестные пытались совершить  
рейдерский захват ТЦ "Барабашово" 

28.08.2020 

В ночь с 25 на 26 августа в Харькове была попытка рейдерского 
захвата ТЦ "Барабашово". Об этом заявил пресс-секретарь ТЦ "Барабашово" 
Сергей Зайцев, передает 112.ua 

"Сегодня около двух часов ночи к одной из площадок торгового центра Барабашово 
начали съезжаться машины с молодыми людьми. И когда их количество достигло 
несколько десятков, по меньшей мере это было 70 нападавших, они окружили один из 
объектов, который сейчас отстраивается, сломали забор, зашли внутрь и начали резать 
металлические несущие конструкции. Когда вызвали на место происшествия сотрудников 
Национальной полиции, они прибыли, но в события не вмешивались, людей не установили 
и позволили им, в конце концов, уйти с места происшествия неустановленными", - 
рассказал Зайцев. Он добавил, что данный объект строится на месте ранее сожженного во 
время карантина, "и этот объект находится на месте дороги, которую предстоит построить 
городские власти, чтобы практически, как считают предприниматели, уничтожить 
торговый центр Барабашово". "Предприниматели удивляются, какие еще доказательства 
нужны Национальной полиции, чтобы вмешаться и понять: за всеми этими событиями 
стоят одни и те же лица. Более того, сегодня предприниматели узнали в некоторых из 
нападавших тех, кто участвовал в беспорядках 20 августа этого года, во время которых 
пострадали две женщины. Эти беспорядки были во время рейдерской атаки на площадку 
авторынка торгового центра Барабашово. Предприниматели сегодня пришли к стенам 
областного управления Национальной полиции, чтобы призвать руководство Нацполиции, 
областное руководство Нацполиции, вмешаться в ситуацию, не стоять в стороне и, наконец, 
встать на сторону закона и унять нападавших. Мы находимся в стадии рейдерского захвата, 
и мы хотим, чтобы полиция была на стороне закона и помешала рейдерским атакам", - 
подчеркнул Зайцев. 

Читать полностью >>> 
По материалам 112.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.epravda.com.ua/publications/2020/08/26/664370/
https://112.ua/obshchestvo/v-noch-s-25-na-26-avgusta-byla-popytka-reyderskogo-zahvata-tc-barabashovo-v-harkove-547739.html
http://info.barabashovo.ua/
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Назначен новый директор управляющей компании  
бизнес-центром Astarta 

28.08.2020 

Новым директором компании ООО «ТЭК «Энергоинвест» назначен 
Максим Алексеенко, который до сих пор занимал должность первого 
заместителя директора, сообщает zagorodna.com 

Компания осуществляет управление одним из ключевых столичных объектов 
офисной недвижимости - первым в Киеве BREEAM-сертифицированным бизнес-центром 
«ASTARTA». Напомним, что с декабря 2017 года компанию возглавляла Юлия Счастливая, 
которая отвечала за разработку и реализацию концепции «Деловой квартал ASTARTA» 
(GBA - 120 000 кв.м). Максим Алексеенко имеет 10-ти летний опыт работы в банковской 
сфере (ING Банк Украина, Intesa Sanpaolo, Дельта Банк) и девелопменте (OBI, СКМ, Eldorado), 
где отвечал за строительство и недвижимость. На новой должности Максим Алексеенко 
продолжит обеспечивать эффективное функционирование объекта Astarta Organic Business 
Centre. «Наш приоритет остается неизменным - безопасность и комфорт резидентов БЦ. 
Как управляющая компания, во время карантина мы сохранили партнерские отношения с 
компаниями-резидентами и свои позиции на рынке. Сейчас в БЦ процент вакантности 
составляет менее 1%. Наша команда в дальнейшем будет оказывать исключительный 
сервис соответствии со стандартами БЦ класса «А» и приложит максимум усилий, чтобы 
продолжить реализацию концепции Делового квартала ASTARTA», - отмечает Алексеенко.  

Читать полностью >>> 
По материалам zagorodna.com 

 
Собственник МФК Gulliver завершил процедуру реструктуризации  

долга перед "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком" 
28.08.2020 

Собственник МФК Gulliver ООО "Три О" 26 августа завершил 
процедуру финансовой реструктуризации перед государственным 
"Ощадбанком" и "Укрэксимбанком", сообщает biz.censor.net.ua 

"Завершена очередная процедура финансовой реструктуризации с участием АО 
"Государственный ощадный банк Украины" и АО "Государственный экспортно-импортный 
банк Украины". Должник – ООО "Три О"", – говорится в сообщении секретариата при 
Независимой ассоциации банков Украины. Как сообщалось, компания 28 февраля начала 
процедуру финреструктуризации перед "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком", рассчитанную 
на полгода. ООО "Три О" создано в 1995 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц, 
физлиц-предпринимателей и гражданских формирований, акционерами ООО "Три О" 
являются ООО "Компания Мобил Вест" (40,6%, Киев), "Бадли Коаст Лимитед" (18,1%, 
Виргинские острова), "Подемос" (22,1%, Лондон, Великобритания), "Левиш Венчерз 
Лимитед" (9,2%, Виргинские острова) и "Хетибер Файненс Лимитед" (10%, Кипр). 
Конечным бенефициарным собственником выступает Вячеслав Игнатенко. Уставный 
капитал ООО "Три О" составляет 23 млн грн. 

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

 
Свыше 100 арендаторов, а также парк "Галактика" откроются  

в ТРЦ Blockbuster Mall 5 сентября 2020 года 
28.08.2020 

Свыше 100 арендаторов, а также крытый тематический семейно-
развлекательный парк "Галактика", включающий 20 аттракционов, 
откроются в киевском ТРЦ Blockbuster Mall 5 сентября 2020 г. 

"ТРЦ Blockbuster, открытие магазинов в котором приостановилось в связи с 
пандемией, восстанавливает темп своего развития. Одновременное открытие большого 
количества магазинов произойдет в сентябре 2020 года", – уточнил генеральный директор 
NAI Ukraine Виталий Бойко. По его словам, ожидается открытие нескольких десятков 
магазинов фешн-брендов, представленных крупнейшими фешн-группами Украины, и ряда 
международных операторов, в том числе Max Mara, Boggi Milano, Marc’O Polo, Ecco, Armani 
Exchange, North Face, Samsung, Etam, Gant, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Walker, STEM, Under 
Armour, Buggati, Lee Cooper, Mango, All Stars, INTERTOP, Timberland, Sketchers, Napapijri, 
Brocard, Frank Walder, Roy Robson, Lerros, Betty Backlay, B Young, Inimissimi, Calzedonia, 
Tezenis, Lacoste, Annete Gortz, Super step, Aromateque, MOYO, Sony, Цитрус, KFC, Pandora. 
Кроме того, состоится открытие крытого развлекательного парка "Галактика" площадью 
15 тыс. кв. м, который станет усовершенствованной версией развлекательного центра 
"Галактика" в Lavina Mall. По словам Бойко, развлекательный парк органично дополнит 
соседствующий РЦ "Блокбастер" с 30 тыс. кв. м развлечений, создав единое пространство с 
возможностью перехода из одного здания в другое. "Несмотря на пандемию многие 
арендаторы приступили к активным работам по открытию – все подтвердили свою 
готовность открывать магазины в этом году", - рассказал Бойко. Он уточнил, что уже до 
конца 2020 года будет открыто свыше 80% планируемых к отрытию точек. В том числе 
одним из ключевых арендаторов является шведская компания IKEA. "Одним из ключевых 
арендаторов Blockbuster Mall является шведская компания IKEA. Мы вели переговоры по 
скорейшему выходу этого бренда на украинский рынок. Открытие первого магазина IKEA 
состоится уже в ноябре 2020 года", - рассказал Бойко. По его словам, в настоящее время 
ведется активное строительство второй очереди ТРЦ Blockbuster, которое будет завершено 
к концу 2020 года. "Совместно обе очереди будут площадью около 300 тыс. кв. м. Это самое 
большое здание в истории страны, один из крупнейших торговых центров в Европе и 
самый большой ТРЦ в Украине по коммерческой площади, с существенным отрывом от всех 
существующих", – сказал он. Общая площадь первой очереди ТРЦ Blockbuster составляет 
200 тыс. кв. м, арендная – 100 тыс. кв. м. После запуска второй очереди арендная площадь 
ТРЦ составит около 160 тыс. кв. м. Объект находится на пр.Степана Бандеры, 36 в 
Оболонском районе Киева, на перекрестке с суммарным трафиком более 200 тыс. чел. 
Открытие якорного арендатора ТРЦ – супермаркета "Сильпо" площадью более 8 тыс. кв. м – 
состоялось 20 ноября 2019 года. Автором концепции ТРЦ Blockbuster выступила компания 
NAI Ukraine. NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством 
сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global. NAI Global 
владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем 
сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 
млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая 
управляет порядка $150 млрд. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 
 

 
 

 

 ІНЖЕНЕРНО-ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 
 

 
 

СБУ викрила корпорацію «Укрбуд» на мільйонних оборудках із державними  
коштами під час будівництва в Чорнобильській зоні 

11.08.2020 

СБУ викрила керівництво корпорації «Укрбуд» на мільйонних 
зловживаннях під час тендерів на зведення об’єктів зберігання та 
переміщення радіоактивних відходів на території зони відчуження. 

Оперативники спецслужби встановили, що в оборудці задіяні ТОВ «БК «Укрбудмон-
таж» та ПрАТ «Укренергомонтаж», які входять до складу Укрбуду. Протягом 2017-2018 р. ці 
компанії перемогли у низці держзакупівель, оголошених ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДП 
«НАЕК «Енергоатом». Йдеться про будівництво 4-х ядерних об`єктів у Чорнобильській зоні: 
централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекси інженерно-
технічних систем фізичного захисту та радіаційного контролю і завод із переробки рідких 
радіоактивних відходів. Загальна сума тендерів на спорудження цих об’єктів становила 1,1 
млрд. грн. Водночас проведена перевірка показала, що Укрбудмонтаж і Укренергомонтаж 
грубо порушили вітчизняне законодавство та виграли торги неправомірно: фірми 
вступили у змову для маніпулювання цінами і усунення конкурентів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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"Укравтодор" до 2025 р. планує побудувати 2,9 тис. км  
цементобетонних доріг 

06.08.2020 

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") до 
2025 року планує побудувати 2,9 тис. км цементобетонних доріг у країні. 
Про це повідомляє interfax.com.ua 

Згідно з програмою розвитку цементобетонних доріг в Україні, основними об'єктами 
мережі цементобетонних доріг будуть об'єкти на півдні України, оскільки бетонні дороги 
більше пристосовані до спекотної погоди та проїзду перевантаженого транспорту. У 
перспективі будівництво таких доріг: Харків – Перещепине (М-29, 180 км), Одеса - Новий 
Буг (Р-55, 135 км), Бориспіль-Маріуполь (Н-08, 95 км - у межах Дніпропетровської області). 
"На сьогодні цементобетонні дороги становлять лише 1% загальної протяжності мережі 
автомобільних доріг в Україні, але якщо втілимо розроблену програму - матимемо 
щонайменше 3%, це близько 2,9 тис. км за п'ять років", - написав Кубраков. Глава 
"Укравтодору" додав, що у світі будівництво бетонних доріг значно дорожче, ніж 
асфальтобетонних, але, за даними ДП "ДерждорНДІ", в Україні вони мають бути дешевші - 
тому що бітум на 60% Україна імпортує, а цемент - вітчизняний. … 

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

 
АМКУ розслідує можливу тендерну змову на будівництві  

Подільського мосту в Києві 
20.08.2020 

АМКУ відкрив справу за ознаками змови під час тендера на 
будівництво столичного Подільсько-Воскресенського мостового переходу 
на загальну суму близько 100 млн грн. 

Як написав на своїй сторінці у Facebook голова Північного міжобласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексій 
Хмельницький, фахівці АМКУ звернули увагу на процедури державних закупівель із 
виконання проектних робіт і будівництва Подільського мостового переходу за участю ТОВ 
"Форма" і ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Укрбуд" у п'яти закупівлях, які 
проводить КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва". Зокрема, в 
АМКУ відзначили направлення пропозицій для участі в процедурі закупівлі однієї з 
компаній з IP-адреси, що належить "суперникові"; спільне використання IP-адрес для 
звітності в податкову й управління рахунками; одночасне перебування однієї фізичної 
особи у трудових відносинах із двома компаніями; подання тендерних пропозицій в один 
день; синхронність дій під час отримання банківських гарантій. … 
 

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

Читайте також: Як Столар, Дубінський і Лерос 
саботує будівництвах Подільського мосту >>>  

 

Державний "Укрексімбанк" виплатив третій транш  
фінансування Укравтодору 

24.08.2020 

Укрексімбанк направив залучений у НБУ кредит рефінансування 2,87 
мільярда гривень на придбання облігацій "Укравтодору". Про це повідомив 
голова правління банку Євген Мецгер. 

Банкір уточнив, що після отримання кредиту рефінансування "Укрексімбанк" 19 
серпня взяв участь в аукціоні своп процентної ставки НБУ на таку ж суму, зафіксувавши 
ризик переоцінки залученого ресурсу рівнем 6,5% річних. "І в той же день уклали угоду з 
"Укравтодором" про придбання облігацій в розмірі 2,87 млрд гривень з фіксованою 
прибутковістю 9,99% річних", - додав голова банку. На думку Мецгера, таким чином банк 
"зробив інноваційну комплексну транзакцію фінансування державної програми "Велике 
будівництво". Нагадуємо, в квітні "Укрексімбанк" залучив кредит рефінансування у 
Національного банку на суму 6 млрд грн під заставу пулу активів. Відразу ж після цього 
"Укрексімбанк" надав Держагентству автомобільних доріг першу частину фінансування під 
держгарантії на будівництво і ремонт доріг на суму 5,78 млрд грн під 10,5%. У червні 
"Укрексімбанк" виділив "Укравтодору" другий транш кредиту в розмірі 5,08 млрд грн на 
два роки і знизив процентну ставку по другому займу до 9,99% річних. … 

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

ВР ратифікувала кредитні угоди з ЄІБ на €500 млн  
для ремонту й будівництва доріг 

25.08.2020 

Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію Фінансової угоди 
"Європейські дороги України ІІІ (Проєкт "Розвиток транс`європейської 
транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком. 

Йдеться про фінансування від ЄІБ на 450 млн євро для капітального ремонту 314 км 
автошляху М-05 Київ-Одеса (у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській 
областях), та будівництва 23 км північної об’їзної дороги Львова. Також Рада прийняла 
закон про ратифікацію фінансової угоди (Проєкт "Транспортний зв`язок в Україні - Фаза І") 
між Україною та Європейським інвестиційним банком. У цьому випадку йдеться про 
фінансування від ЄІБ на €50 млн для будівництва північно-східної ділянки об’їзної дороги 
навколо Тернополя; будівництво 3-х багаторівневих розв’язок та 2-х шляхопроводів у 
Львівській та Рівненській обл, а також неподалік Тернополя; розгортання інтелектуальних 
транспортних систем для управління та контролю за транспортом. … 

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

https://www.zagorodna.com/ru/novosti/naznachen-novyy-direktor-upravliaiuschey-kompanii-biznescentrom-astarta.html
https://biz.censor.net.ua/news/3216462/sobstvennik_mfk_gulliver_zavershil_protseduru_restrukturizatsii_dolga_pered_oschadbankom_i_ukreksimbankom
http://www.fixygen.ua/news/20200828/svyshe-100-arendatorov.html
https://ssu.gov.ua/rehionalni-novyny/sbu-vykryla-korporatsiiu-ukrbud-na-milionnykh-oborudkakh-iz-derzhavnymy-koshtamy-pid-chas-budivnytstva-v-chornobylskii-zoni
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/679383.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/682462.html
http://www.bagnet.org/news/society/1289492/most-razdora-kak-stolar-dubinskiy-i-leros-sabotiruyut-stroyku-podolskogo-mosta-cherez-podstavnuyu-kompaniyu
http://www.bagnet.org/news/society/1289492/most-razdora-kak-stolar-dubinskiy-i-leros-sabotiruyut-stroyku-podolskogo-mosta-cherez-podstavnuyu-kompaniyu
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/24/664316/
http://finbalance.com.ua/news/vr-ratifikuvala-kreditni-uhodi-z-ib-na-500-mln-vro-dlya-remontu-y-budivnitstva-dorih
https://www.buildexpo.kiev.ua/
http://abc-kyiv.com/
http://gullivercenter.com/about/
https://www.blockbuster.ua/
http://www.ub.com.ua/
http://ukravtodor.gov.ua/
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Україна вийшла з чотирьох  
авіаційних угод СНД 

19.08.2020 

Кабмін ухвалив рішення про вихід з чотирьох міжнародних 
договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Як 
заявив Денис Шмигаль документи втратили сенс через агресивні дії Росії. 

"Наш уряд продовжує політику виходу із різного роду угод про співробітництво у 
рамках СНД, тому сьогодні ми денонсуємо, тобто фактично розриваємо угоду про 
радіонавігаційне забезпечення та угоди, які стосуються цивільної авіації. Україна є 
частиною міжнародних та двосторонніх договорів у цих сферах, то денонсація таких угод – 
у першу чергу відповідь на порушення Росією норм міжнародного права, анексію наших 
територій", – сказав Шмигаль. Як зазначив прем'єр, у нинішній ситуації ні про яку 
співпрацю із РФ не може бути мови. Відповідно до сьогоднішнього рішення, Україна 
денонсувала угоду про дальнє радіонавігаційне забезпечення в СНД та угоду про практичне 
використання положень статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Також 
Україна вийшла з угоди про співробітництво в організації та проведенні пошуково-
рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації та угоди про 
співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rubryka.com 
 

 
 ІНФРАСТРУКТУРА  
 АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ 

 
Международный аэропорт "Львов" достиг  

уровня безубыточности 
09.08.2020 

Международный аэропорт "Львов" им.Данила Галицкого 
вследствие оптимизации всех расходов достиг уровня безубыточности, 
сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.  

"В условиях кризиса аэропорт Львова проводит оптимизацию всех расходов, 
активно работает менеджмент предприятия, и на сегодня аэродрому удалось достичь 
уровня безубыточности. Благодарен руководству аэропорта за правильную политику 
компании в этом вопросе. И ожидаем возобновления полетов в страны Европы для 
украинцев с целью туризма, что ускорит возвращение к докризисным объемам", - сказал 
министр в ходе рабочего визита во Львовскую область, слова которого приводит пресс-
служба. МА "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города. Новый 
аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 
2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на 
посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения 
паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Кабмін змінив програму розвитку аеропортів:  

де будуватимуть 
19.08.2020 

На засіданні Кабмін вніс зміни до Державної цільової програми 
розвитку аеропортів на період до 2023 року. Про це повідомив Денис 
Шмигаль, передає служба новин порталу rubryka.com 

"Кожен регіон повинен мати власний авіаційний транспортний вузол. 
Передбачається: додатково виділити 117 млн грн для закінчення будівельних робіт і 
введення в експлуатацію аеродрому міжнародного аеропорту "Одеса"; проєктування та 
будівництво аеропорту "Мукачево", що стане стратегічною складовою Західного 
транспортного вузла України та сприятиме розвитку інфраструктури п'ятого Критського 
транспортного коридору. Відзначимо, у вівторок під час розмови з прем'єр-міністром 
Словаччини Ігорем Матовичем домовились про відновлення повноцінної роботи аеропорту 
"Ужгород". У вересні під час планового візиту президента України до Словацької Республіки 
планується підписання відповідної міждержавної угоди" – додав прем'єр. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rubryka.com 

 
Кабмін затвердив фінплан аеропорту  

"Бориспіль" на 2020 рік 
19.08.2020  

Кабінет Міністрів України 19 серпня 2020 року на своєму засіданні 
затвердив фінансовий план ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на 2020 
рік. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. 

"Зазначеним планом передбачено загальний дохід компанії у розмірі 4,59 млрд грн, а 
загальні витрати – у розмірі 4,54 млрд грн. У тому числі вони включають витрати на 
забезпечення виконання рекомендацій для зменшення ризику COVID-19 в аеропорту", - 
прокоментував прийняте рішення міністр інфраструктури України Владислав Криклій. 
Чистий дохід підприємства від реалізації відповідно до плану передбачений у розмірі 4,48 
млрд грн, а чистий фінансовий результат - у розмірі 54,7 млн грн. Загальна сума виплат до 
державного і місцевого бюджетів та цільових фондів, згідно плану, становить 0,9 млрд грн. 
Водночас передбачається отримати відшкодування податку на додану вартість у розмірі 
90,8 млн грн. Капітальні інвестиції плануються у обсязі 744,7 млн грн (без ПДВ). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Одесскому аэропорту выделяют  

еще 117 миллионов 
19.08.2020 

Правительство выделяет финальный дополнительный транш 
финансирования на завершение строительства взлетной полосы аэропорта 
в Одессе на сумму в 117 миллионов гривен. 

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой взлетно-посадочной 
полосы Одесского аэропорта затянулось по некоторым техническим и бюрократическим 
вопросам. В частности, возникли сложности с монтажом свето-сигнальной навигационной 
системы, необходимой для обеспечения взлетно-посадочных операций в темное время и в 
сложных погодных условиях. В итоге, на заседании Кабинета министров 19 августа 
принято решение о дополнительном финансировании строительства новой "взлетки". Для 
этого выделяют 117,5 миллионов гривен. В 2017 году, при начале строительства взлетно-
посадочной полосы, ее стоимость оценили в 1,67 миллиарда гривен по смете еще 2013 года. 
Затем, в марте 2019 г. стоимость увеличили до 2,85 миллиарда, в том числе первой очереди 
до 2,61 миллиарда (это сама "взлетка"). В 237 миллионов была оценена вторая очередь 
работ - рулежная дорожка и площадка перронного комплекса. … 

Читать полностью >>> 
По материалам traffic.od.ua 

 
 
 

Аеропорт “Житомир” використовують лише як базу  
технічного обслуговування літаків 

21.08.2020 

Закоротка злітно-посадкова смуга в аеропорту “Житомир” наразі не 
дозволяє летовищу приймати сучасні повітряні судна. Тому його 
реконструкція є вкрай необхідною та очікуваною для всього регіону.  

“Міністерство інфраструктури продовжує роботу з розвитку регіональних 
аеропортів та авіації. Сьогодні аеропорт „Житомир“ відповідає всім необхідним вимогам, 
але через закоротку злітно-посадкову смугу не може приймати сучасні повітряні судна. 
Наразі летовище використовується лише як база технічного обслуговування флоту 
авіакомпанії YanAir. І цю ситуацію потрібно змінювати, адже на повноцінний аеропорт 
очікують жителі всього регіону”, — повідомив заступник Міністра інфраструктури України 
Олег Ющенко. Повідомляється, що для прийняття сучасних повітряних суден існуючу 
злітно-посадкову смугу необхідно розширити до 45 метрів та подовжити до 2500 метрів. 
Крім цього, має бути влаштована інструментальна система посадки ILS. “Участь у виїзній 
нараді також взяли перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації 
Володимир Федоренко, заступник міського голови Житомира Світлана Ольшанська, 
представники Мінінфраструктури та керівництва аеропорту”, — зазначається в 
повідомленні. Також було піднято питання створення в аеропорту Житомира окремої 
школи з підготовки пілотів на імітаторі польотів. 

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

 
 ПОСЛУГИ 
 ПЕРЕВІЗНИКИ. СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ 

 
Компания "МАУ-техник" получила сертификат на линейное и  

базовое техобслуживание в аэропорту "Борисполь" 
24.08.2020 

Дочерняя компания "Международных авиалиний Украины" "МАУ-
техник" получила сертификат EASA Part 145, позволяющий выполнять 
линейное и базовое техническое обслуживание в МА "Борисполь". 

Согласно сообщению авиакомпании в пятницу, заявку на получение сертификата 
"МАУ-техник" подала в марте 2019 года для обеспечения обслуживания внешних 
заказчиков, в частности любых европейских компаний. "Процесс получения сертификата 
занял около полутора лет, в течение которых было пройдено два аудита EASA, которые 
подтвердили эффективность технических правил и стандартов обслуживания, обеспечили 
оптимизацию использования инфраструктуры ремонтного ангара в базовом аэропорту 
"Борисполь", соблюдение ключевых KPI менеджментом и техниками "МАУ-техник", - 
отмечается в сообщении. Сертификат EASA Part 145 расширяет возможности МАУ 
относительно базового технического обслуживания всего своего авиапарка, кроме 
широкофюзеляжного, в аэропорту "Борисполь". "У нас есть огромное преимущество: мы 
можем предложить очень конкурентную цену за человеко-час среди большинства 
аналогичных европейских технических сервисов" - отмечает директор "МАУ-техник" 
Альгирдс Микельсонс, цитируемый в сообщении. "МАУ-техник" выделена как дочерняя 
компания в 2017 году с целью налаживания технических процессов в авиакомпании "МАУ", 
обеспечения эффективности производства и прозрачности расходов. Авиакомпания 
"Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Согласно данным системы 
раскрытия информации НКЦБФР и Госреестра юридических и физических лиц-
предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет 
Промоушинз Лимитед", бенефициары которой не разглашаются. Одним из конечных 
бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский. В ходе 16-й ежегодной 
Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве он сообщил, что ему принадлежит 25% 
акций авиакомпании, а также заявил, что еще одним бенефициаром МАУ является 
председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко. Базовым аэропортом 
является международный аэропорт "Борисполь". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Мининфраструктуры готовит порты к государственно- 
частному партнерству 

18.08.2020 

Министерство инфраструктуры Украины работает над проектами 
государственно-частного партнерства по развитию ряда портов в Украине. 
Об этом сообщает портал uaprom.info 

В частности, сейчас готовятся проекты по развитию пассажирского комплекса 
Одесского порта, паромной переправы и контейнерного терминала порта «Черноморск», а 
также Бердянского морского торгового порта. «Мы внедряем и готовы в дальнейшем 
внедрять перспективные проекты государственно-частного партнерства в морских портах 
Украины, ведь это не только новые инвестиции в развитие портов и их инфраструктуру, но 
и улучшение и рост всей отрасли», - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий. 
Он также обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития 
возможность предоставления помощи в разработке технико-экономического обоснования 
(ТЭО) проекта на базе Бердянского морского торгового порта и подготовки 
предварительного ТЭО по проекту развития пассажирского комплекса Одесского порта и 
других потенциальных проектов. По словам Криклия, в Мининфраструктуры работают над 
проектами по государственно-частному партнерству по развитию не только портов, но и 
аэропортов. В частности, сейчас рассматривается возможность создания отдельного 
аэропортового фонда для развития аэродромов. «Мы проанализировали существующий 
международный опыт по созданию аэропортовых фондов. И для запуска этого проекта в 
Украине необходим ряд законодательных изменений, в том числе, в Бюджетный и 
Воздушный кодексы. Мы уже обратились к нашим партнерам из ЕБРР с письмом о 
поддержке в создании такого фонда и благодарны за положительный отзыв и 
предварительное согласие в привлечении профессиональных консультантов для 
разработки необходимых изменений», - проинформировал Криклий. Поэтому по 
инициативе ЕБРР для анализа институциональной способности Мининфраструктуры 
готовить и сопровождать проекты концессий и государственно-частного партнерства, 
будут привлечены консультанты компании Ankura, которые будут проводить анализ 
текущих планов по их подготовке и роли каждого из участников, организационной и 
функциональной структуры, размера необходимых финансовых ресурсов и т.д. В 
результате такого исследования будут сформированы рекомендации для ведомства, как 
лучше всего организовать эффективную и быструю подготовку качественных проектов 
государственно-частного партнерства. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 
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Прийнято Стратегічний план розвитку Адміністрації  
морських портів України до 2025 року 

19.08.2020 

Міністерством інфраструктури затверджено Стратегічний план 
розвитку ДП «АМПУ» на 2021–2025 рр. План розроблено спільно із зовнішнім 
консультантом – міжнародна консалтингова компанія Roland Berger. 

«Незважаючи на нестабільність на зовнішніх ринках, пов’язану із поширенням 
COVID-19, ми розраховуємо на сталий розвиток підприємства та зростання його основних 
виробничих показників у взаємодії з нашими партнерами»,— зазначив виконуючий 
обов’язки Голови ДП «АМПУ» Олександр Голодницький. Реалізація Стратегічного плану 
дозволить здійснити модернізацію основних фондів та бізнес-процесів підприємства, а 
також підвищити ефективність функціонування та рівень міжнародної 
конкурентоспроможності морських портів України. Окрім цього, реалізація Стратегічного 
плану сприятиме підтримці паспортних характеристик гідротехнічних споруд (акваторій 
морських портів, причальних споруд тощо) та утриманню їх у належному технічному стані 
для підвищення ефективності обслуговування вантажопотоків у морських портах. Андрій 
Гайдуцький, Голова Наглядової ради ДП «АМПУ», відзначає: «Наглядова рада брала активну 
участь у формуванні концепції Стратегічного плану для перетворення АМПУ в сучасне 
акціонерне товариство, наближення до моделі «порт-лендлорд» відповідно до 
рекомендацій Світового банку та покращення взаємодії в рамках портової спільноти. 
Нашим наступним завданням є забезпечення систематичного моніторингу його виконання 
та, за необхідності, розробка коригувальних заходів». Завдяки покращенню 
корпоративного управління та подальшому вдосконаленню інфраструктури морських 
портів до 2025 року ДП «АМПУ» очікується забезпечення рентабельності EBITDA на рівні не 
нижче 15%, рентабельності активів на рівні ? 8%, а також збільшення обсягу перевалки на 
метр причалу для всіх типів вантажів. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АМПУ 

 
Криклий назвал сроки передачи в концессию  

морпорта «Черноморск» 
20.08.2020 

Министерство инфраструктуры Украины намерено запустить конкурс 
концессии паромной переправы в порту «Черноморск» в начале 2021 года, 
заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. 

По словам Криклия, для порта концессия означает не только стабильное развитие и 
рабочие места для людей, но и благополучие всего города и региона. «Сегодня мы 
подходим к третьему концессионному проекту. Сегодня оглашается конкурс на подготовку 
технико-экономического обоснования и отбор консультанта для концессии паромной 
переправы в порту «Черноморск». Поэтому за этот год должны проделать работу, чтобы в 
начале следующего года запустить конкурс на этот концессионный проект», - сказал 
Криклий. Глава ведомства отметил, что по предварительным подсчетам планируется 
привлечь от 150 миллионов гривень инвестиций. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 

 
ЕБРР поддерживает концессионный проект кататарской  

QTerminals в порту «Ольвия» 
20.08.2020 

Украина продолжает привлекать ведущие международные 
перевалочные и стивидорные компании в свои морские порты - это уже 
второе концессионное соглашение с июня 2020 года. 

Подготовленный в соответствии с лучшей международной практикой договор о 
передаче в концессию сроком на 35 лет морского порта «Ольвия» был подписан сегодня с 
компанией QTerminals (Катар) - оператором терминалов, оказывающим услуги по 
разгрузке и загрузке контейнеров и других грузов, в том числе скота, а также услуги 
бункеровки. Одной из предпосылок заключения договора стало принятие в Украине в 2019 
году закона о концессии, который регулирует передачу в концессию государственной и 
коммунальной собственности с целью повышения эффективности ее использования. Этот 
закон создал юридическую основу для данного проекта. Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) в рамках своей Программы подготовки инфраструктурных проектов 
предоставил техническую помощь в разработке указанного закона. Вместе с 
Правительством Украины, Международной финансовой корпорацией (МФК) и Глобальным 
инфраструктурным фондом Банк помог в организации концессионного тендера и 
заключении коммерческого соглашения по проекту. Компания QTerminals будет отвечать 
за эксплуатацию и модернизацию морского порта до 2055 году и инвестирует в него более 
$120 млн. Еще до $2,9 млн будет выделено на поддержку развития инфраструктуры города 
Николаева. Концессионер также введет эффективные процедуры управления 
экологическими и социальными воздействиями в соответствии с наилучшей 
международной практикой. Это сделает «Ольвию» образцом для портовой отрасли в 
Украине. Концессионный проект в порту «Ольвия» является ярким свидетельством новых 
инвестиционных возможностей в транспортном секторе Украины. … 

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

 
Новым директором порта «Южный» стал бывший  

тепловик с сельхозобразованием 
20.08.2020 

Кабинет министров Украины согласовал «временное возложение 
исполнения обязанностей» директора ГП на Сергея Ковшара, который 
занимает должность замдиректора по экономике и финансам. 

Сторонники прежнего «и.о.» Александра Олейника заявили о недопустимости смены 
руководства госпредприятия и пригрозили бессрочной забастовкой. Как отмечается в 
обращении профсоюза МТП «Южный», «под руководством Олейника за 7 месяцев 2020 года 
показатели перевалки выросли на 54%», «24 августа госстивидор досрочно выполнит 
годовой план грузопереработки», «за первое полугодие установлено три исторических 
максимума» — наибольший объем месячной и квартальной грузообработки в истории 
порта и рекорд обработки полувагонов». «Мы крайне обеспокоены и считаем, что 
Александр Олейник — руководитель со стажем работы больше 27 лет, который прошел 
путь от стивидора до директора предприятия, — обеспечил максимально высокие 
результаты работы предприятия», — отмечается в документе. Сегодня портовики 
проводят предупредительную акцию у здания Кабмина. Напомним, в ноябре 2019 года 
новый министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил с поста исполняющего 
обязанности директора ГП «МТП «Южный» Анатолия Яблуновского и назначил вместо него 
Александра Олейника, пришедшего с должности директора ГП «Мариупольского морского 
торгового порта». Новый исполняющий обязанности директора Сергей Ковшар в 2011 был 
директором КП «Одесские инженерные сети», а затем до 2013 года трудился на должности 
замдиректора КП «Теплоснабжение Одессы». В 2015 году стал замдиректора по 
финансовым вопросам АО «Биостимулятор». В 1991 году окончил Харьковский 
сельскохозяйственный институт им. В.В. Докучаева, получил квалификацию экономиста-
организатора сельскохозяйственного производства по специальности «Экономика и 
организация сельского хозяйства». 

Читать полностью >>> 
По материалам dumskaya.net 

 

Основатель Georgian Industrial Group рассказал об  
инвестициях в Херсонский порт 

28.08.2020 

Georgian Industrial Group (GIG) совместно с партнерами планирует 
вложить в развитие Херсонского морского порта 500 млн грн за пять лет. Об 
этом заявил основатель холдинговой компании Давид Бежуашвили. 

"Конечно, я, как основатель и руководитель GIG приобщаюсь к принятию 
стратегических решений, которым было и решение по Херсонском порту. Наши 
обязательства по заключенной сделке – это ежегодный платеж государству в размере 12 
млн грн и 7% от чистого дохода компании и суммарные прямые инвестиции в порт на 
уровне более 500 млн грн в течении 3-5 лет. Плюс, 18 млн грн инвестиций в развитие 
местной инфраструктуры", – рассказал Бежуашвили. Основатель GIG отметил, что 
компания намерена инвестировать в Украине не только в транспортную инфраструктуру, а 
и в энергетику и высокие технологии. "Наша цель – это устойчивые инвестиции. Мы 
направляем средства в развитие не только отдельного объекта, ведь он является лишь 
частью цепи. Для наших компаний это производственная и торговая цепь, дополнительные 
возможности и прибыль от грузоперевозок. Для Украины – это цепь транспортной 
инфраструктуры, товарных потоков, дополнительные поступления от налогов и 
оживление экономики. А для людей – это высокооплачиваемые рабочие места и новое 
качество жизни", – подчеркнул Бежуашвили. Бежуашвили уточнил, что, фокусируясь 
главным образом на энергетике, группа компаний GIG запустила также 
диверсификационные процессы развития и инвестирует во многих направлениях. Это и 
транспортная инфраструктура, недвижимость, и медицинские технологии. Интерес к 
Украине бизнесмен объясняет тесными связями межу грузинским и украинским народами. 
"Мы не только имеем исторические связи между нашими народами, но и личные дружеские 
отношения. Мы охотно принимаем в гостях украинцев, а украинцы всегда рады нам, мы это 
всегда чувствуем. У нас много общего и мы понимаем друг друга. Это очень важно и для 
ведения бизнеса, и для социальных проектов, и для инвестирования", – отметил он. 
Бежуашвили также позитивно оценил то, как в Украине меняется отношение к инвесторам. 
"Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это 
направление – это уже свидетельствует о внимании к инвесторам. По моему мнению, 
инвестиции – это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в 
сложные времена для всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на 
двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую 
я искренне приветствую…. У меня была честь беседовать с Президентом Зеленским – самые 
хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены", – отметил 
инвестор. Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии 
с бизнес-интересами от энергетики до недвижимости. Компания был основана в 2006 году 
Давидом Бежуашвили. В настоящее время она работает сразу в нескольких странах региона 
и, в частности, в Украине, где уже инвестирует в Херсонский порт. Как сообщалось, 
Херсонский морской торговый порт стал первым объектом в портовой отрасли Украины, 
переданным в концессию. Конкурс выиграла компания "Рисоил-Херсон" (консорциум 
"Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и швейцарской RISOIL S.A.). По словам 
заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка 
Магалецкого, это первый концессионный проект, который подготовлен в Украине в 
соответствии с лучшей международной практикой и который присужден по результатам 
открытого конкурса. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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На “ракетах” по Дніпру: Криклій заявив про  
відродження річкового транспорту 

22.08.2020 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій активно зайнявся 
питанням відродження річкових перевезень, як пасажирських, так і 
вантажних. Він опублікував у своєму FB фото з підписом “все буде ракета”. 

“Запланували відновлення роботи пасажирських перевезень Дніпром на 
легендарному судні. Все буде ракета”, - підписав міністр фото разом з керівником 
агрохолдингу “Нібулон” Олексієм Вадатурським, у якого “дві ракети” нині. Судячи з 
коментарів під постом міністра, людям така ініціатива сподобалась: “Перспективно у плані 
внутрішнього туризму. Удачі вам”. “Ура, в дитинстві їздив і буду щасливий ще проїхатися, 
супер”. “Це треба відновлювати. Це було б супер і заводам, які будують судна теж робота”. 
Нагадаємо, восени Верховна Рада планує прийняти законопроект про внутрішній водний 
транспорт, який за словами нардепів — авторів, “запустить” річкові перевезення. Цей 
законопроект, каже Криклій, дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці 
Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, 
він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати 
розвиток суднобудування. “Ми зможемо відновити українські підприємства і створити нові 
робочі місця”, — зазначав міністр. 

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

Українське Дунайське пароплавство заробило  
рекордні гроші за квартал 

29.08.2020 

Українське Дунайське пароплавство – одна з найбільших судноплавних 
компаній в Україні! За останні роки не все йшло добре у компанії, але тільки 
подивіться, що тут відбувається зараз!  

Українське Дунайське пароплавство заробило рекордні гроші за квартал! Це 
найкращий результат за останні роки – 34,6 мільйонів гривень. Бо навігаційна обстановка 
була сприятлива і бізнес-процеси наладили. А найголовніше – вперто борються з 
корупцією. Українське Дунайське пароплавство має річковий флот чисельністю 75 
самохідних суден і 245 несамохідних. У 2019-му компанія заробила лише 8,4 млн грн, а у 
2018-му – 0,5 млн. А ще у 2017-му була в мінусі на 12 мільйонів! А цього року зробило 
шалений крок вперед! Тепер у пароплавстві планують розвивати річковий транспорт. 
Відзначимо, Українське Дунайське пароплавство за результатами 2020 року планує 
отримати 973 млн грн виручки виплат на користь держави. "Робити прогнози — справа 
невдячна, особливо в умовах глобальної економічної кризи. Проте ми оптимістично 
дивимося у майбутнє та за результатами поточного року заплановано отримати 973 млн 
грн виручки, 45,9 млн грн прибутку від операційної діяльності та 74,8 млн грн виплат на 
користь держави", - розповів у інтерв’ю УНН керівник УДП Олексій Хомяков. На його думку, 
вже є підстави говорити, що компанія впевнено йде по шляху виконання цього амбітного 
плану. За результатами І півріччя 2020 року вони виконали всі поставлені завдання, але й 
за низкою показників досягли нових рекордних показників, зокрема, в частині чистого 
прибутку (34,6 млн грн), ще більш зміцнивши позиції пароплавства. "Цим ми заклали 
міцний фундамент для подальшого розвитку підприємства. Звичайно, попереду ще багато 
випробувань, оскільки багато боргів попередніх років необхідно буде реструктуризувати та 
покращити показники ліквідності з метою поступового залучення стратегічних партнерів 
та початку роботи з інституційними кредиторами", - додав Хомяков. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info, unn.com.ua 

Читайте також: УДП планує направити 200 
млн євро на модернізацію флоту >>> 
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Компания "Укрзализныця" планирует получить 0,07 млн грн  
чистой прибыли 

11.08.2020 

Компания "Укрзализныця" в 2020 г. планирует получить 0,07 млн грн 
чистой прибыли по сравнению с 2,988 млрд грн в 2019 году при сокращении 
выручки на 1,1% – до 89,357 млрд грн.. 

"Уменьшение чистой прибыли вызвано ростом убытка от операционных курсовых 
разниц за счет роста курса доллара по отношению к гривне (более 7,9 млрд грн) и 
уменьшением объемов перевозок: на 4,8% – грузовых и на 52,1% – пассажирских", – 
отмечается в пояснительной записке к финплану УЗ. Поквартально план предусматривает 
убыток в первом и втором кварталах - соответственно 6,963 млрд грн и 4,229 млрд грн, с 
выходом на чистую прибыль в третьем и четвертом кварталах - соответственно 1,921 млрд 
грн и 9,271 млрд грн. Согласно финплану, EBITDA "Укрзализныци" в этом году должна 
вырасти на 5% – до 18,19 млрд грн, а капитальные инвестиции на 18,1% – до 12,635 млрд 
грн. Наблюдательный совет компании сделал предостережения в отношении финплана, 
указав, в частности, на риски заложенной в нее реализации непрофильных активов на 8 
млрд грн, инвестплана за счет средств бюджета и мер по поддержке ликвидности, которые 
требуют одобрения правительства. Компания уточняет, что финплан составлен на 
основании правительственного макропрогноза: падение среднегодового курса гривни до 
30 грн/$1, спада ВВП на 4,8% при инфляции 11,6% и росте промцен на 12%. В части 
грузооборота заложен его спад в транзите на 2,1% – до 14,9 млрд тонно-км, экспорта – на 
3,1%, до 78,31 млрд тонно-км и импорта на 14,9%, до 20,14 млрд тонно-км. Снижение 
транзита, почти 80% которого формируется в РФ, в пояснительной записке объясняется 
политикой этой страны, в частности ожидается спад перевозки угля, нефтепродуктов и 
минудобрений. "Произошло стремительное снижение объемов перевозок угля из-за 
несогласования "РЖД" планов на перевозку угля в направлении морских портов Украины. 
Неофициальный запрет на согласование вышеупомянутых перевозок существует и сейчас", 
– констатируется в документе. Согласно ему, российские компании столкнулись с 
трудностями при поставках коксующегося угля на заводы Европы, в частности "РЖД" 
блокирует заявки группы "Евраз", а российский уголь в Польшу по территории Украины 
следует по "избыточному принципу" - основной поток идет через Беларусь. Помимо того 
прекратились поставки энергетических газов из-за введения ограничений на транзит по 
территории России казахских нефтепродуктов в направлении Украины, а основные 
перевозки калийных удобрений осуществляются через порты РФ, говорится в 
пояснительной записке. Сокращение импорта объясняется коронакризисом, в том числе 
падением поставок угля (ориентировочно на 20%) из-за снижения объемов производства 
кокса и черных металлов на украинских предприятиях и уменьшения спроса со стороны 
теплоэнергетиков, особенно после введенной с 1 мая 65%-ной пошлины на импорт угля из 
РФ за исключениями некоторых марок. В отношении нефтепродуктов "Укрзализныця" 
отмечает увеличение импорта, учитывая снижение закупочных цен, однако прогнозирует, 
что такой рост будет незначительным из-за уменьшения спроса в топливе в условиях 
карантина. В структуре экспорта, согласно пояснительной записке, на первом месте 
останутся перевозки железной руды, поставки которой за четыре месяца текущего года 
увеличились на 12%, а на втором - зерновые грузы. По мнению компании, экспорт 
агропродукции будет достаточно стабильным, в то же время она указала на существенное 
падение экспорта соли как из-за низкого спроса в связи с аномально теплой зимой, так и по 
причине низкой конкурентоспособности на рынке. Гендиректор Федерации работодателей 
транспорта Владимир Гусак в колонке на The Page подверг критике ряд показателей 
финплана, считая завышенными отдельные расходы "Укрзализныци". В частности, он 
указал на планируемую закупку 237,7 тыс. тонн дизтоплива (на 13,4% меньше, чем в 2019 
г.) по среднегодовой цене 29,1 тыс. грн за тонну (с НДС), что на 2% выше, чем в 2019 году, и 
существенно выше текущих рыночных цен. По мнению Гусака, норма потребления 
дизельного топлива "Укрзализныци" – 53,7 кг на 10 тыс. тонно-км брутто – хоть и ниже на 
4,2% показателя пришлого года, но примерно вдвое выше показателей в РФ и Казахстане. 
Представитель Федерации работодателей добавил, что похожая ситуация и с нормами 
потребления электроэнергии, а ее закупка в объеме 3,352 млрд кВт-ч (на 12,3% меньше, 
чем в 2019 г.) заложена по цене 2,155 грн/кВт-ч, что также существенно выше цены на 
рынке. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 

Deutsche Bahn ищет в Украине электромонтеров  
контактной сети 

25.08.2020 

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn опубликовал 
объявление о поиске электромонтеров контактной сети для проектов 
электрификации ж/д инфраструктуры в Германии. 

Как пишет ЦТС, согласно информации о вакансии, электромонтерам из Украины 
предлагают работу по монтажу и ремонту компонентов контактной сети по всей 
территории Германии - "в новых регионах и на свежем воздухе". Требуемый опыт работы 
электромонтером контактной сети 4, 5 или 6 разряда не менее 1 года. Ограничений по 
возрасту нет, а резюме принимают даже на украинском или русском языках. 
Потенциальным претендентам предлагают официальное трудоустройство, конкурентную 
заработную плату, 39-часовую рабочую неделю, отпуск 30 рабочих дней в году и прочие 
опции. Ранее ЦТС писал о том, что Deutsche Bahn в 2020 году планировал пополнить штат 
сотрудников около 25 тысячами новых специалистов. А в рамках своей стратегии "Сильный 
железнодорожный транспорт" в ближайшие годы DB привлечет около 100 тыс. новых 
сотрудников. Среди основных профессий, в которых нуждается Deutsche Bahn и 
специалистов, по которым планировал нанимать и обучать в 2020 году (включая младший 
персонал): машинисты, путейцы, диспетчеры, обслуживающий персонал ж/д транспорта, 
IT-специалисты, обслуживающий персонал поездов, станционные работники, водители 
автобусов и т.д. Особое внимание уделяется специальностям машинистов, водителей 
автобусов и электриков. Для этой цели в компании был создан новый рекрутинговый 
отдел. В минувшем году сообщалось, что частный чешский оператор автобусных и 
железнодорожных перевозок Leo Express искал машинистов для работы в Германии, 
которым предлагал зарплату в размере эквивалентном 65 тыс. грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам cfts.org.ua 
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Визначено першого учасника експериментального проекту допуску  

приватної тяги на колії Укрзалізниці 
27.08.2020 

ТОВ “Українська локомотивобудівна компанія” стала першим 
учасником експериментального проекту щодо допуску приватних 
локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях 
загального користування.  

У рамках проекту компанія здійснюватиме курсування приватних локомотивів 
одразу на 9 визначених дільницях. Відповідний наказ № 540 від 26 серпня 2020 року “Про 
визначення переліку учасників експериментального проекту та дільниць залізничних 
колій загального користування для здійснення курсування приватних локомотивів” 
виданий Міністерством інфраструктури України. “Ми видали наказ про визначення 
першого учасника експериментального проекту щодо допуску суб’єктів приватної тяги. 
Ним стала Українська локомотивобудівна компанія. Створення конкурентного ринку 
залізничних перевезень - одне із зобов’язань України відповідно до угоди про Асоціацію з 
ЄС, у рамках якої передбачається залучення перевізників на залізниці. Наша головна мета – 
ліквідувати дефіцит тяги та монополію Укрзалізниці, але при цьому зберегти баланс між 
тим, щоб захистити інтереси УЗ як перевізника і задовольнити інтереси бізнесу як 
вантажовідправника. Це має бути акуратний і продуманий перехід, адже демонополізуючи 
ринок ми можемо спричинити завелику конкуренцію на ньому і втратити один із 
найприбутковіших напрямів УЗ – вантажні перевезення. Щоб не було такого негативного 
сценарію, політика у цьому питанні має бути максимально зваженою. Тим не менш, ми 
наважилися і будемо це робити. І я вдячний всім учасникам ринку, хто проявляє 
зацікавленість та долучається до цього відбору”, - відмітив Міністр інфраструктури України 
Владислав Криклій. Відтак, перший відібраний учасник – ТОВ “Українська локомотивна 
компанія” здійснюватиме курсування приватних локомотивів на таких дільницях 
залізничних колій загального користування за напрямками: Стрий – Івано-Франківськ; 
Тернопіль – Шепетівка; Шепетівка – Калинівка 1; Старокостянтинів 2 – Гречани; 
Старокостянтинів 1 – Гречани; Старокостянтинів 2 – Калинівка 1; Старокостянтинів 1 – 
Калинівка 1; Гусятин – Ярмолинці – Гречани; Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – 
Дунаївці – Ярмолинці – Гречани. Всього Комісія з відбору учасників експериментального 
проекту щодо допуску суб'єктів приватної тяги провела 6 засідань, на яких розглянула 23 
заявки від 10 приватних компаній. 7 заявників за 15 заявами визнано учасниками 
експериментального проекту. Щодо 9 заяв від 3-х компаній прийнято рішення відмовити в 
участі в експериментальному проекті на зазначених у заявах дільницях за різними 
причинами. Зокрема, через неповний пакет документів, знаходження запропонованої 
дільниці в межах станції, а також через наявність на дільниці руху швидкісних 
пасажирських поїздів. Разом з тим, 2 компанії надали пакети документів в рамках другого 
етапу відбору. До одного з цих учасників були надані суттєві зауваження, а їх документи 
повернуті на доопрацювання. Комісія з відбору учасників експериментального проекту, у 
свою чергу, продовжуватиме надалі роботу. 

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

 
Глава "Укрзализныци" хочет разделить УЗ на 4 компании  

и внедрить единый грузовой тариф 
27.08.2020 

Новый глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак хочет выделить в УЗ 
четыре вертикально-интегрированные бизнес единицы: грузовые перевозки, 
пассажирские перевозки, инфраструктуру и контейнерные перевозки.  

"Я хочу выделить в "Укрзализныце" четыре вертикально-интегрированные бизнес-
единицы с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это 
грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и моя новация — отдельно 
вывести контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки сейчас находятся в составе 
грузовых перевозок, но это, в принципе, отдельный вид бизнеса", — сказал Жмак в 
интервью "Лига.Бизнес". После этого, как рассказал менеджер, эти бизнес-единицы должны 
превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ. "Для этого они должны иметь 
все для осуществления своей деятельности. У руководителя грузовых перевозок должны 
быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, а за 
вагонами — налево", — добавил новый глава компании. Также Жмак считает необходимым 
изменение корпоративной структуры компании. "Система формирования правления в УЗ 
сейчас достаточно сложная, правление формируется с подачи набсовета в Кабмин. И 
правительство назначает членов правления. Насколько я знаю, решение правления 
оформляется двумя подписями: председателя правления и члена правления, отвечающего 
за то направление, по которому принимается решение. Члены правления контактируют 
напрямую с набсоветом по тем направлениям, за которые они отвечают (…) Для 
осуществления тех задач, которые я ставлю, мне нужна иерархически правильно 
построенная система, где я имею возможность принимать решения и отвечать за 
деятельность всего правления, а не только тех подразделений, которые находятся подо 
мной", — отметил глава УЗ. По его словам, об этом он будет просить наблюдательный совет 
на стадии подписания контракта и наделения его полномочиями. Кроме того, 
новоназначенный председатель правления АО "Укрзализныця" считает необходимыми 
симплификацию и стандартизацию тарифов на грузовые ж/д перевозки. "Авиационные 
компании начисляют плату независимо от того, что везет самолет, стоимость 
рассчитывается по тарифу тонна-километр перевозок. Так должно быть и в 
"Укрзализныце" для магистральных участков. Для руды, песка, щебня или компьютеров — 
стоимость должна базироваться на тарифе тонна-километр. Для маневровых — просто 
плата за тонну", — пояснил он. По его словам, бизнес также заинтересован в том, чтобы 
груз доехал быстрее, поскольку за счет оборота компании зарабатывают больше денег, чем 
экономят на дешевых тарифах. "Тариф тонна-километр должен быть единым. Но он 
должен быть экономически обоснованным и просчитанным. Сейчас УЗ просто не может 
посчитать эти тарифы, потому что локомотивы находятся в распоряжении дирекции, 
вагоны — в другом филиале или частные, или еще какие-то, и составить экономически 
обоснованную стоимость они не могут. Я хочу создать группу с привлечением 
специалистов для расчета тарифа", — подчеркнул Жмак. При этом он не исключает, что для 
ряда групп товаров тарифы при этом не снизятся. Руководитель УЗ также анонсировал 
введение скидки на объем перевозок от единого тарифа. Жмак подчеркнул, что хочет, 
чтобы компания занималась в первую очередь профильным бизнесом: локомотивами, 
вагонами, инфраструктурой и диспетчеризацией. "Все остальное — это не "Укрзализныця". 
Санатории, профилактории, больницы, прачечные, песчаные карьеры, заводы — это не УЗ, 
это непрофильные активы. Их нужно отчуждать — путем продажи и приватизации", — 
считает глава "Укрзализныци". По его мнению, от приватизации непрофильных активов 
выиграют все стороны. "Мы предложим модель, при которой люди сохранят свои рабочие 
места, а компания выиграет: приватизация объектов будет предусматривать сохранение их 
специализации и рабочих мест", — отметил глава правления компании. Он также сообщил, 
что сейчас в штате УЗ около 260 тысяч сотрудников. Напомним, Кабинет министров 
Украины 26 августа утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного 
совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО 
"Укрзализныця" после поддержания его кандидатуры на эту должность набсоветом 
"Укрзализныци" 12 августа. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 

 

https://www.uz.gov.ua/
http://www.fixygen.ua/news/20200811/ukrzaliznytcya-1.html
https://cfts.org.ua/news/2020/08/25/deutsche_bahn_ischet_v_ukraine_elektromonterov_kontaktnoy_seti_60381
https://www.kmu.gov.ua/news/viznacheno-pershogo-uchasnika-eksperimentalnogo-proektu-dopusku-privatnoyi-tyagi-na-koliyi-ukrzaliznici-vladislav-kriklij
https://delo.ua/business/glava-ukrzaliznyci-hochet-razdelit-uz-na-4-kom-372148/
http://www.bahn.de/p/view/index.shtml
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СБУ викрила мільйонні оборудки в "Укртрансбезпеці" 
на закупівлях вагових комплексів 

25.08.2020 

Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних 
коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті 
(Укртрансбезпека) на понад 100 мільйонів гривень. 

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 
р. через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур. За версією 
слідства, посадовці Укртрансбезпеки у змові із компаніями придбали габаритно-вагові 
комплекси за завищеною вартістю. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їх 
використання за цільовим призначенням. За висновками профільних експертів, дії 
чиновників завдали державі збитки на майже 109 млн грн. Правоохоронці провели 
санкціоновані судом слідчі дії у приміщеннях Міністерства інфраструктури, 
Укртрансбезпеки та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено 
документацію, яка підтверджує функціонування протиправної оборудки. У межах 
кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз 
прийматиметься рішення щодо повідомлення фігурантам провадження про підозри. 
Нагадуємо, нещодавно президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству 
інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті, а також 
встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Віталій Кличко розповів, як триває будівництво  
метро на Виноградар 

14.08.2020 

На тунелепрохідницький комплекс, за допомогою якого будуть 
прокладати тунелі метро на Виноградар, встановили планшайбу. Про це мер 
Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.  

Він також показав коротке відео про те, як відбувався процес встановлення 
обладнання. «Учора під керівництвом фахівців із Німеччини встановили планшайбу на 
тунелепрохідницький щит – вагою майже 60 тонн. І діаметром – понад 6 метрів. Встановили 
її на комплекс «Галина», за допомогою якого будуть прокладати тунелі двох нових станцій 
метро», – повідомив Віталій Кличко. Він зазначив, що за місяць комплекс проходитиме 
близько 200 метрів під землею. І приблизно за півроку буде прокладено один із тунелів. «До 
кінця наступного року ми плануємо відкрити дві станції метро на Виноградар – 
«Мостицьку» та «Проспект Правди»», – наголосив Віталій Кличко. 

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

 
Директора КП «Дніпровський метрополітен» підозрюють у  

службовій недбалості зі збитками у понад 250 млн грн 
19.08.2020 

Повідомлено про підозру директору КП «Дніпровський 
метрополітен» Дніпровської міської ради у службовій недбалості, що 
спричинила збитки державі на понад 250 млн грн (ч.2 ст.367 КК України). 

За даними слідства, у липні 2016 року між комунальним підприємством та 
акціонерним товариством укладено контракт на завершення будівництва метрополітену у 
м. Дніпрі. Директор комунального підприємства, достовірно знаючи, що підрядник не має 
достатньої кількості кваліфікованих працівників та необхідної техніки, а тому відстає від 
графіку, підписав зміни до контракту, якими дозволив підприємству отримувати грошові 
кошти незалежно від факту виконання робіт. Внаслідок таких дій за період 2018-2019 рр. 
підряднику зайво перераховано бюджетні кошти у сумі майже 240 млн грн за роботи, які 
фактично не виконувались. Крім того, в результаті недбалості посадовця, після підписання 
вказаних змін, до контракту безпідставно включено роботи, які вже виконано та оплачено 
державою у 2012 році на загальну суму понад 14 млн грн. Досудове розслідування у 
кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в області. Вирішується 
питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадової особи від посади. 
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 
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АО "Укрпошта" запускает 500 передвижных отделений  
еще в шести областях 

05.08.2020 

АО "Укрпошта" запускает 500 передвижных отделений еще в шести 
областях помимо Черниговской, где они уже функционируют с 2019 года. Об 
этом сообщает fixygen.ua 

Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский во время презентации новых 
автомобилей Fiat Doblo Maxi в среду, в частности, программа запускается также в Киевской, 
Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье. "Таких машин 
планируется 2 тыс. единиц. Это продолжение стратегии более комфортных услуг для 
людей в пределах Украины. Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, на 
отдаленные хутора, села, где живет менее сотни людей. И чем больше населенный пункт, 
тем чаще такие автомобили будут приезжать, если там нет отделения", - 
прокомментировал запуск программы премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, 
премьер отметил, что дооборудование авто проходит в Украине на базе одного из 
Черкасских предприятий, что также увеличит рабочие места. "Общая стоимость 
инвестиций в мобильные отделения - более 1 млрд грн. Более того, мы получили 
предложения от Европейского банка реконструкции и развития. Надеюсь, что уже осенью 
подпишем соответствующие соглашения, чтобы они также привлекались к 
финансированию наших сельских отделений, чтобы за этот и следующий год мы могли 
покрыть всю Украину", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его 
словам, каждое мобильное отделение будет сопровождаться тремя сотрудниками - 
почтальоном, водителем и начальником персонала отделения. Кроме того, министр 
добавил, что в планах также увеличить зарплату сотрудникам "Укрпошты" до 70%. Как 
сообщалось, "Укрпошта" подписала договор с "Укрлада" и банком "ПУМБ" на покупку 500 
новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений в апреле 2020 г. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua  

 
Нова пошта запустила 

«Сейф-сервіс» 
25.08.2020 

Нова пошта запустила послугу для здійснення безпечних онлайн-угод 
між продавцями і покупцями – «Сейф-сервіс». Про це повідомляє пресслужба 
компанії, передає finance.ua 

«Сейф-сервіс» дає додаткові гарантії при здійсненні покупок, якщо оплата 
передбачає перерахування з карти на карту. Новий сервіс допомагає захистити від шахраїв 
як відправника, так і одержувача. Дані платіжних карт для обох сторін залишаються 
конфіденційними. Посилка, оформлена з «Сейф-сервісом», може перебувати у відділенні 5 
днів, потім вона автоматично буде повернута відправнику. Сервіс для продавців – 
безкоштовний, а покупець оплачує комісію за грошовий переказ в розмірі 10 гривень в 
тестовий період, незалежно від вартості товару, і доставку. Відзначимо, Група компаній 
"Нова пошта" восени має намір відкрити поблизу Харковом новий сортувальний центр 
потужністю 15 тис. посилок на годину, повідомив співвласник компанії Володимир 
Поперешнюк. "Готуємося до відкриття ХАІ! Харків. Автоматизації. Інновації (...) Він 
дозволить пришвидшити та збільшити продуктивність доставки у Харківському регіоні", - 
написав він на своїй сторінці у Facebook. Поперешнюк розповів, що будівництво завершує 
девелопер "Лев-Логістик" з генпідрядником "Скорпіон-РП". Сортувальне автоматичне 
обладнання традиційно встановлюють нідерландський Vanderlande, а також українські 
"Консорт" та SBC. Раніше Володимир Поперешнюк повідомляв, що Харківський 
сортувальний центр планується запустити у вересні 2020 року. Нагадаємо, компанія "Нова 
пошта" встановила 200 поштоматів біля магазинів "АТБ" у 95 містах . Як повідомила прес-
служба поштового оператора, встановлено поштомати нового формату, в яких немає 
дисплеїв і треба вводити код. Комірки відчиняються за допомогою мобільного застосунку 
"Нової пошти". Компанія пояснює, що коли замовлення прибуде до поштомату, клієнт 
отримає повідомлення, далі йому треба підійти з телефоном до поштомату й натиснути 
кнопку "відчинити комірку" в мобільному застосунку. До кінця року "Нова пошта" планує 
масштабувати проект та встановити поштомати в усій мережі магазинів АТБ. Заснована в 
2001 р. ГК "Нова пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії 
має понад 6 тис. відділень у всій країні. Група "Нова пошта" надає клієнтам повний спектр 
логістичних і пов'язаних з ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, 
зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (Forpost) і "Нова пошта Глобал". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua, interfax.com.ua 
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Мобильный оператор "Киевстар" увеличил  
общий доход на 6,8% 

06.08.2020 

Мобильный оператор "Киевстар" во втором квартале 2020 года 
увеличил общий доход на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года – до 6 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.  

Согласно обнародованным данным, за второй квартал "Киевстар" увеличил 
показатель EBITDA на 11,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 
4,075 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 2,8 процентных пунктов (п. п.) - до 67,8%. 
Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 6,6% - до 5,59 млрд грн. Кроме того, 
оператор отметил, что во втором квартале 2020 года потребление минут на абонента (MoU) 
выросло на 12,2% – с 571 за аналогичный период прошлого года до 641 во втором квартале 
2020 года. В тот же период использование мобильного интернета выросло на 54,3%, до 5,0 
гигабайт на абонента, в то время как средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 
9,4%. Абонентская база во втором квартале 2020 года составляла 25,4 млн. Абонентская 
база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 9% в сравнении со втором кварталом 
2019 г., и превысила 1 млн пользователей. Также вырос трафик фиксированного интернета. 
Капитальные затраты "Киевстар" увеличились за указанный период на 53% в сравнении со 
вторым кварталом 2019 года и достигли 1,766 млрд грн. По данным компании, средства в 
основном были направлены на строительство 4G сетей для сельской местности и 
улучшение качества связи. Оператор во втором квартале 2020 года перечислил в бюджет 
Украины налогов и других платежей на сумму более 2 млрд грн. При этом за первое 
полугодие 2020 г. компания перечислила в госбюджет 4,6 млрд грн. …. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
 

 
Компания «Интертелеком» прекратит предоставление  

услуг в 9 областях 
06.08.2020 

Компания "Интертелеком" с 1 сентября прекратит предоставление 
услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, 
Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях. 

Как сообщает пресс-служба компании, такое решение связано с отказом от 
использования части радиочастотного ресурса, а также невозможностью оплатить в 
установленные сроки новой лицензии на использование технологии LTE. "Затянувшаяся 
ситуация с карантинными ограничениями и дальнейшее распространение пандемии 
COVID-19, а также общая экономическая нестабильность в нашей стране и мире не 
позволила нашей компании реализовать финансовые договоренности с 
заинтересованными инвесторами и произвести в установленные сроки оплату стоимости 
лицензии на использование технологии LTE", - сказано в сообщении. В таких 
обстоятельствах "Интертелеком" решил пересмотреть свою стратегию развития. "Ее 
основными элементами станет отказ от части радиочастотного спектра, используемого в 
настоящий момент компанией, оптимизация своей радио и транспортной сети в ряде 
регионов, а также внедрение и активное развитие дополнительных инновационных IT 
сервисов", - сказано в сообщении. В то же время компания подчеркивает, что выполнила 
все взятые на себя обязательства по проведению радиочастотного рефарминга, связанного 
с освобождением части своего радиочастотного ресурса для последующего внедрения 
стандарта связи E-GSM и запуска проекта LTE-900 другими операторами мобильной связи. 
Как сообщалось, ранее "Интертелеком" несколько раз просил НКРСИ предоставить ему 
отсрочку по оплате лицензий на 4G-связь. "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-
лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна 
была изначально оплатить до 10 марта). Получение лицензии должно было позволить 
"Интертелекому" начать переход с устаревшей и уже неперспективной технологии CDMA 
на современную радиотехнологию 4G одновременно с развертыванием в диапазоне 900 
МГц сетей трех крупных операторов мобильной связи, действие лицензий которых 
начинается с 1 июля текущего года. ООО "Интертелеком" - национальный оператор 
мобильной связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи по 
технологии CDMA, а также безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Мбит/с. … 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 
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Суд зняв арешт з акцій "Укртелекома",  
Ощадбанк подав апеляцію 

06.08.2020 

Шостий апеляційний адмінсуд відкрив апеляційне провадження за 
апеляційною скаргою Ощадбанку на рішення Окружного адмінсуду м. 
Києва від 23.04.2020 (у справі №640/5508/20). 

Мова йде про рішення яким було задоволено позов ТОВ "Фінансова компанія "Сокур" 
до Державної виконавчої служби Міністерства юстиції та скасовано постанови 
держвиконавця про опис та арешт 92,79% акцій “Укртелекома” (належать ТОВ “ЕСУ” Ріната 
Ахметова), винесені в серпні-жовтні 2019 року в межах зведеного виконавчого провадженні 
№59690056; визнано протиправними дії та зобов’язано Державну виконавчу службу 
Міністерства юстиції утриматися від звернення стягнення на 92,79% акцій “Укртелекома” 
до зняття Фондом держмайна з контролю договору від 11.03.2011 про продаж 
(приватизацію) “Укртелекома” або надання Фондом держмайна дозволу на примусову 
реалізацію відповідних акцій. Свій позов ТОВ "Фінансова компанія "Сокур" обгрунтувало 
тим, що “протиправно звернено стягнення на пакет акцій ПАТ «Укртелеком», що належить 
ТОВ "ЕСУ", оскільки зазначений пакет акцій є майном із особливим правовим режимом, яке 
перебуває під приватизаційним контролем, а тому його відчуження можливе лише за 
наявності відповідного дозволу Фонду державного майна або зняття приватизаційного 
контролю за рішенням Фонду державного майна” (цитата). Окружний адмінсуд м. Києва в 
рішенні від 23.04.2020 констатував, що Державною виконавчою службою “не було надано 
до матеріалів справи доказів того, що Фондом державного майна України, що здійснює 
приватизаційний контроль щодо спірного пакету акцій, надано згоду на відчуження або 
доказів того, що зі спірного пакету акцій знято приватизаційний контроль у встановленому 
законом порядку, що свідчить про протиправність дій відповідача щодо звернення 
стягнення на таке майно” (цитата). Як писав Finbalance, 18.07.2019 Госпсуд м. Києва 
задовольнив позов ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” до ТОВ “ЕСУ” (в справі №910/6377/19) 
про стягнення 334,4 млн грн заборгованості за облігаціями (у т.ч. відсотки, інфляційні 
нарахування, пеня). Згідно з судовими матеріалами, ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” 
викупило відповідні права вимоги в збанкрутілого Дельта Банку (дисконт при цьому 
становив 80%). За даними держреєстру, кінцевий бенефіціаром ТОВ “ФК “Сокур” є Анатолій 
Амелін. У 2011-2014 роках він був членом Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку 
(очолював департамент корпоративних фінансів). Як писали тоді ЗМІ, призначення А. 
Амеліна на відповідну посаду могло відбутися в т.ч. за сприяння Р. Ахметова (на ринку А. 
Амеліна називали «фінансистом Ахметова»). У березні 2017 року ТОВ “ЕСУ” мало погасити 
облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього. Найбільші держателі цих паперів - 
Ощадбанк та Укрексімбанк (як повідомлялося, в кожного з них у портфелі облігації на суму 
біля 2 млрд грн). Випуск цих облігацій сприяв процесу приватизації "Укртелекома". 
11.12.2019 Госпсуд м. Києва задовольнив заяву Ощадбанку про залишення про без розгляду 
його позову до “Укртелекома” в справі №910/8734/17 про стягнення 1,1 млрд грн. Перед 
цим Ощадбанк та “Укртелеком” в межах цієї ж справи подавали до суду клопотання про 
відкладення її розгляду через намір укласти мирову угоду. Згодом Ощадбанк заявив, що 
зобов’язання “Укртелекому” перед ним “врегульовано". ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Національний банк ухвалив перші рішення з ліцензування  
небанківських фінансових установ 

04.08.2020 

У ролі регулятора ринків небанківських фінансових послуг 
Національний банк ухвалив низку рішень у сфері реєстрації та ліцензування 
небанківських фінансових установ.  

Новостворений Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків 
небанківських фінансових послуг на засіданні 30 липня 2020 року розглянув заявки від 
фінансових установ та прийняв такі рішення:  1. Про включення ПТ "ЛОМБАРД РЕКОРД" до 
державного реєстру фінансових установ (ДРФУ) та видачу свідоцтва про реєстрацію 
фінансової установи; 2. Про виключення ТОВ “ФК “ФРАНК ПОІНТ” та ТОВ “ФК “ДОВІРА ТА 
ГАРАНТІЯ” з ДРФУ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; 3. Про 
анулювання всіх ліцензій на надання фінансових послуг, виключення з ДРФУ та 
анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: ТОВ “ФАКТОРИНГОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ”; ПТ “ЛОМБАРД-ДАНКО”; ТОВ “ФК “ЮГ КАПІТАЛ”; ПТ “ЛОМБАРД “СТРIЛЕЦЬ” 
АДАРЮКОВ І КОМПАНІЯ”; КС “ЛЬВІВ”; 4. Про анулювання всіх ліцензій на надання 
фінансових послуг та виключення з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але 
мають право надавати окремі фінансові послуги, та анулювання довідок про взяття на 
облік юридичної особи: ТОВ “ІЛК “РЕНТА”; ТОВ “ПРЕМ'ЄР-КАПІТАЛ”; 5. Про анулювання всіх 
ліцензій на надання фінансових послуг у таких небанківських установ: ТОВ “ЛК “АЛЬФА-
СТАР”; ТОВ “ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА”; ТОВ “ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА 
“ЧАЙКА”; 6. Про анулювання ліцензії на надання фінансових послуг, а саме на надання 
гарантій та поручительств у таких небанківських фінансових установ: ТОВ “ФК “АВРОРА-І”; 
ТОВ “ФК “ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛ”; ТОВ “ФК “ІНТЕРЛІЗИНГ”; ТОВ “КЕЙС ФАКТОР”; ТОВ “ФК 
“ОМЕГА ГРУП”; ТОВ “ФК “ФІНВЕЙ”; ТОВ “ФК “ФІНВОРК”; ТОВ “ФК “ФІНДІАЛОГ”; ТОВ “ФК 
“ФІНРОЯЛ”; ТОВ “ФК “ФІНХЕЛПФАРМ”; 7. Про реєстрацію змін та/або реєстрацію в новій 
редакції правил добровільного страхування: фінансових ризиків ПрАТ “УКРАЇНСЬКА 
АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ”; наземного транспорту (крім залізничного) ПрАТ 
“УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ”; від нещасних випадків ПрАТ “УКРАЇНСЬКА 
АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ”; фінансових ризиків ТДВ “ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ”; 
виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій АТ “АСК “ІНГО”; наземного транспорту 
(крім залізничного) ТДВ СК “КРЕДО”; фінансових ризиків АТ “СК “ПОІНТ”; майна (іншого, 
ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші 
види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська 
продукція) ПрАТ “УАСК АСКА”; сільськогосподарської продукції ПрАТ “УАСК АСКА”; 8. Щодо 
погодження набуття істотної участі: АТ  “МОНТАЛЕ”, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ 
“КУА “ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ” у ТОВ “КАПІТАЛРЕСУРС”. Також було ухвалено низку 
рішень щодо відмови в погодженні набуття істотної участі у фінансових установах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами bank.gov.ua 
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Чем может стать для Украины китайская  

альтернатива МВФ 
13.08.2020 

В налоговом комитете Верховной Рады предложили премьер-
министру, министерствам финансов и инфраструктуры обратить внимание на 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).  

 

Созданная Пекином финансовая организация не только может профинансировать 
превращение Украины в международный транспортный хаб, но и имеет потенциал стать 
реальной альтернативой МВФ и Всемирному банку (ВБ) в качестве дополнительного 
источника финансирования обеспечения госдолга. Так образом оценил перспективы 
участия Украины в АБИИ глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев. В своем 
Телеграмм-канале он опубликовал письмо Комитета к указанным министерствам и 
премьеру от 20 июля, где предлагалось одновременно с началом переговоров о вступлении 
в АБИИ рассмотреть и возможные инфраструктурные проекты, которые могли бы быть 
профинансированы банком. В Минфине идею депутатов посчитали несвоевременной, 
аргументировав это двумя причинами: Украина уже пыталась заключить соглашение с 
Азиатским банком в 2018 году, но предложенные Киевом проекты оказались не 
соответствующими целям АБИИ. Банк, как указывают в ведомстве, и сейчас продолжает 
ориентироваться в первую очередь на инфраструктурное развитие Южной Азии и Океании, 
либо на проекты, так или иначе связанные с данными регионами. С другой стороны, 
украинского бюджета, в силу коронакризиса и необходимости рассчитываться по пиковым 
платежам внешних и внутренних заимствований в 2021-22 гг., для партнерства с АБИИ 
может не хватить. В то же время, как можно судить из высказываний руководителей самого 
АБИИ и КНР, которая владеет контрольным пакетом акций в финучреждении, планы 
Азиатского банка далеко не ограничиваются Южной Азией и Океанией.  

АБИИ - платформа "единой судьбы человечества". В ответе на письмо налогового 
комитета ВР Минфин сделал вывод, что к вопросу о начале переговоров по вступлению в 
АБИИ рационально вернуться через несколько лет, с учетом состояния госбюджета и 
основываясь на опыте других нерегиональных членов финорганизации (то есть не 
входящих в азиатский регион). На данный момент, указывают в Министерстве финансов, 
банк кредитует проекты только региональных партнеров. Финансирование остальных 
находится на этапе рассмотрения. Такой ситуация была и в 2018 году, когда предложенные 
украинским Минфином проекты вошли в противоречие со Стратегией финансирования 
операций в нерегиональных государствах-членах банка, которая, будучи принятой 24 
февраля 2018 года, и действует и по се день. "Отсутствие конкретных предложений 
касательно инвестиционных проектов сделало невозможным проведение четкого анализа 
и оценки преимуществ от вступления Украины в указанную международную организацию", 
- пояснили в Минфине. Вполне возможно, что через несколько лет Украине действительно 
придется вернуться к идее сотрудничества с АБИИ, так как уже сейчас Пекин озвучивает 
планы пересмотреть политику банка. АБИИ, созданный Китаем в 2015 году совместно с 57 
государствами, в числе которых оказались и члены ЕС, сегодня включает уже 103 страны-
партнера, расположенные на всех континентах планеты. В последнее время руководства 
АБИИ и Китая начали рассматривать организацию как нечто большее, нежели механизм 
инфраструктурного развития стран Азии и Океании. Как заявлял президент АБИИ Цзинь 
Люцянь в интервью "Синьхуа" 30 июля этого года, к 2030 году 25-30% от общего объема 
финансирования АБИИ пойдут на проекты трансграничной взаимосвязанности. Он также, 
параллельно с председателем КНР Си Цзиньпином, в конце июля этого года заявил о 
необходимости трансформации финучреждения в платформу "единой судьбы 
человечества" - продвигаемой Пекином концепции гармоничного и совместного развития 
всех стран мира. Между тем, самой известной составляющей концепции является проект 
Нового шелкового пути ("Один пояс, один путь"), который должен связать Европу и Китай 
новыми транспортными коридорами по суше и морю. Стоит отметить, что до сих пор 
деятельность АБИИ и реализация Нового шелкового пути не пересекалась - однако, как 
метафорично заметил в прошлом году Цзинь Люцянь, АБИИ и Новый шелковый путь, 
работая независимо, в то же время являются "двигателями одного самолета", и направлены 
на достижение одних и тех же задач. Уже сейчас АБИИ финансирует не только 
инфраструктурные проекты, при этом оказывая поддержку и украинским соседям: так, за 
время карантина Азиатский банк выделил Грузии (региональный член банка с апреля 2015 
года) более $100 млн на борьбу с распространением коронавируса, в частности, для 
закупки 200 тыс. тестов на COVID-19. Общий объем "антикоронавирусного" Фонда 
Азиатского банка составляет $13 млрд.   

Что мешает сотрудничеству с АБИИ. Опрошенные UBR.ua эксперты по-разному 
отнеслись к отдельным ожиданиям депутатов от сотрудничества с АБИИ: если развития 
инфраструктуры в рамках партнерства с банком теоретически можно достигнуть, то 
рассчитывать, что Азиатский банк станет полноценной альтернативой Международному 
валютному фонду, вряд ли стоит. Так, сооснователь и директор экономических программ 
"Украинского института будущего" Анатолий Амелин отметил разные задачи данных 
финучреждений. Нацеленный на развитие инфраструктуры, что исходит из его названия, 
АБИИ не выступает в роли кредитора последней инстанции, каким является для Украины и 
других стран с проблемами в экономике МВФ. С этим согласился и руководитель 
аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. При этом объяснение 
Минфина о несвоевременности вступления в АБИИ из-за грядущих пиковых платежей по 
внешним и внутренним займам он назвал нелогичным. "Тут есть определенное 
противоречие: если нам нужно погашать большой объем задолженностей, то, очевидно, 
необходимо напротив пытаться расширить источники финансирования", - полагает 
Паращий. Он добавляет, что с точки зрения диверсификации обеспечения госдолга, как 
один из вариантов АБИИ можно рассматривать. Паращий, впрочем, обратил внимание, что 
процесс вступления в любую финансовую организацию занимает время и, что не менее 
важно, требует определенного денежного участия в виде взносов. Этот фактор, вместе с 
собственными финансовыми возможностями, также необходимо учитывать перед 
запуском переговорного процесса. Со своей стороны Анатолий Амелин высказал 
убеждение, что переговорам о сотрудничестве, определении возможных 
инфраструктурных проектов и поискам источников их финансирования должно 
предшествовать формирование государственной стратегии развития. Только на ее 
основании можно принимать решение о вступлении в те или иные международные 
организации. "Если бы Украина определила, что мы хотим быть частью проекта "Один пояс, 
один путь", закрепив это в программных документах Кабинета министров и Верховной 
Рады, то логичным был бы вопрос об источниках и инструментах финансирования. Тогда 
таким инструментом и мог бы стать Азиатский банк", - считает Амелин. Он указывает, что 
на данный момент Украина слишком далека от участия в "Новом шелковом пути". "У нас 
нет хороших дипломатических отношений с Китаем. Мы публично делаем большой 
реверанс в сторону Запада и США. Более того, если вспомнить ситуацию с заводом "Мотор 
Сич", Америка жестко ограничивает нас в диалоге с КНР", - выделил основное препятствие 
для участия Украины в китайских проектах Амелин. Данное противоречие возможно 
разрешить именно за счет создания стратегии развития, определив в ней собственное 
место на международных экономической, гуманитарной, транзитной и энергетической 
картах, говорит Амелин. "После этого можно, например, с американцами вести диалог по 
энергетическим проектам, а с китайцами - по инфраструктурным. Затем, после подписания 
соответствующих соглашений на уровне правительства, можно переходить к вопросу о 
финансировании", - подытожил Амелин. 

Читать полностью >>>                                                                                     © Дмитрий Кругликов  

По материалам UBR.ua 
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Ярославский прекратил полномочия Волкова и назначил  
главой правления Сергея Панова 

06.08.2020 

Александр Ярославский прекратил полномочия и.о. председателя 
правления банка Сергея Волкова и назначил главой правления экс-
начальника юрдепартамента УкрСиббанка Сергея Панова.  

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, Ярославский 
также принял решение о прекращении полномочий главы набсовета банка Андрея Дудника 
и пяти членов НС - Владимира Мандриченко, Доминика Стросс-Кана, Жан-Пьера Салтиеля, 
Андерса Ослунда и Александра Мунтяна. Кроме того, единственный акционер уволил 
зампредправления Андрея Моисеенко и зампрдедправления, директора по 
корпоративному бизнесу Виталия Палюру и назначил на место последнего Татьяну 
Поплавскую, свидетельствует информация банка. Согласно сообщению, Ярославский также 
назначил новых заместителей председателя правления, в частности, зампредправления по 
розничному бизнесу и диджитал-трансформации стал Тарас Горкун, по казначейству – 
Оксана Шведа, по юридическим вопросам – Марианна Соболева, а по управлению 
проблемными и непрофильными активами – Петр Кривошеин. Как сообщалось, Александр 
Ярославский 3 августа приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд акций) банка 
"Кредит Днепр". Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 г. Его единственным акционером на 
начало года являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая 
опосредованно принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, активы которого объединены в 
группе EastOne. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 г. по размеру общих 
активов (12,18 млрд грн) банк занимал 20-е место среди 75 действующих. Ярославский 
является владельцем группы DCH. Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях 
как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и 
Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), 
промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт 
(международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп"). В октябре 2019 г. 
Ярославский заявил о готовности инвестировать в аэровокзальный комплекс аэропорта 
"Днепр", а также о готовности участвовать в приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш" 
(Харьков) и "Харьковоблэнерго", а в августе 2020 г. – о договоренности с китайскими 
инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited, совместно развивать 
украинское авиастроение и, в частности, запорожское ПАО "Мотор Cич". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
Нацбанк согласовал приобретение "Ивекс Капитал"  

пакета акций Акцент-Банка 
07.08.2020 

НБУ в июле согласовал приобретение ЧАО "Ивекс Капитал" (Киев) 
пакета акций Акцент-Банка (Днепр) в связи с получением в управление доли 
Григория Суркиса в размере более 32,2%. 

АМКУ в декабре предоставил разрешение ЧАО "Ивекс Капитал" на получение в 
управление пакета акций Акцент-Банка, что обеспечивает превышение 25% голосов в 
высшем органе управления банка. "Концентрация заключается в получении ЧАО "Ивекс 
Капитал" в управление от Суркиса Г.М. акций АО "Акцент-Банк", что обеспечивает 
превышение 25% голосов в высшем органе управления общества", - сообщил АМКУ. 
Акцент-Банк основан в 1992 г. На начало 2020 г., крупнейшим акционером А-Банка являлся 
Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и 
Марина Суркис (16,0975%). Согласно данным Нацбанка, на 1 июня 2020 г. по размеру общих 
активов А-Банк занимал 23-е место (8,678 млрд грн) из 75 действовавших в стране банков. 
По данным госреестра, конечными бенефициарами ЧАО "Ивекс Капитал" являются Юрий 
Яковенко, а также "Эмерджинг Маркет Партнерз ЛТД" и "Эмерджинг Партнерз Холдинг АГ". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Райффайзен банк Аваль має намір збільшити виплату дивідендів  

за підсумками 2019 р до 4,27 млрд грн 
10.08.2020 

Райффайзен банк Аваль планує направити на виплату дивідендів 
власникам простих акцій за підсумками роботи в 2019 р. 4,274 млрд грн 
(90% прибутку), тоді як у минулому році нарахував 3,561 млрд грн. 

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне 
питання внесене до порядку денного дистанційних зборів акціонерів, призначених на 11 
вересня. Зазначається, що з 4,749 млрд грн чистого прибутку за 2019 рік банк планує 
направити 700 тис. грн (0,01%) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій і 
474,1 млн грн (9,98%) - до резервного фонду. Дивіденди в разі затвердження з розрахунку 
на акцію складуть 6,95 коп., тоді як зараз вони котируються на "Українській біржі" за 
курсом: купівля - 35,36 коп., продаж - 35,5 коп. Згідно з порядком денним, акціонери також 
розглянуть призначення на посаду голови наглядової ради члена правління Raiffeisen Bank 
International (RBI), що відповідає за інвестиційно банківське обслуговування і торгівлю, 
Лукаша Янушевського замість Мартіна Грюля, а на позицію члена наглядової ради - 
директора департаменту з питань управління фінансовими установами, ризиками країн і 
портфельними ризиками Томаса Матейка замість Гаральда Кроегера. Крім того, акціонерам 
пропонується призначити незалежним членом наглядової ради гендиректора Polski 
Fundusz Rozwoju Анджея Копірського, який довгий час працював в Bank Pekao, продовжити 
повноваження ще двох незалежних директорів - виконавчого директора Європейської 
бізнес-асоціації Ганни Дерев'янко та екс-міністра економіки Павла Шеремети, і трьох інших 
членів наглядової ради - Андреа Морари, Гельмута Брайта і Елізабет Геер-Шалль. Як 
повідомлялося, Нацбанк України (НБУ) на початку квітня рекомендував банкам утриматися 
від розподілу прибутку на виплату дивідендів акціонерам мінімум до жовтня 2020 року з 
метою посилення фінстійкості банків і підтримки економіки в період "коронавірусної 
кризи". Райффайзен Банк Аваль заснований у 1992 році. Найбільші акціонери - Raiffeisen 
Bank International з 68,28% акцій і ЄБРР з 30%. Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2020 року за 
розміром загальних активів Райффайзен Банк Аваль займав 5-е місце (102,345 млрд грн) 
серед 75 діючих банків. 

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

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
 

 
ТАСкомбанк покупает у "Билдинг Инвест Груп" помещения  

под главный офис за 777,6 млн грн 
11.08.2020 

ТАСкомбанк покупает у принадлежащего Сергею Тигипко ООО 
"Билдинг Инвест Груп" (оба - Киев) помещения под размещение главного 
офиса в строящемся офисно-торгово-развлекательном комплексе. 

Как сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее 
решение принял набсовет банка 10 августа. Согласно ему, общая проектная площадь 
помещений комплекса составляет 11,8 тыс. кв.м. Стоимость продажи - 777,6 млн грн из 
расчета 66 тыс. грн за 1 кв. м. Общая рыночная стоимость объекта составляет 788,3 млн 
грн. Как сообщалось, в 2017 году принадлежащая Тигипко компания Devisal Limited 
(Никосия, Кипр) завершила сделку по покупке строительной компании "Билдинг Инвест 
Груп" (ООО, Киев), которая выступала девелопером проекта строительства трехэтажного 
торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Podol Mall районного формата по ул.Еленовская, 23 
возле ст. метро им. Тараса Шевченко в Киеве. Ввод объекта в эксплуатацию был 
запланирован на 2015 год. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії та відстояв свої права  

на знак для товарів та послуг у суді 
12.08.2020 

Ощадбанк виграв справу, розгляд якої тривав понад чотири роки! Під 
час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 
100 клопотань сторін.  

Представники Сбербанку Росії намагались переконати суд у тому, що реєстрація 
Ощадбанком торговельної марки «СБЕРБАНК» на території України порушила права 
Сбербанку Росії. Але в процесі запеклого процесуального протистояння Ощадбанком було 
зібрано та надано всі належні та допустимі докази на підтвердження необґрунтованості 
вимог позивача. Апеляційна інстанція погодилась з аргументованою і переконливою 
позицією представників Ощадбанку та відмовила в задоволенні позову Сбербанку Росії. 
«Нарешті закінчилась справа, яка тягнулась чотири роки з безліччю експертиз, клопотань 
та відтермінувань. Перемогу в цій справі не можна переоцінити, адже це важливий етап в 
історії захисту Ощадбанком своїх прав інтелектуальної власності в основній судовій справі, 
яка стосується заборони російському Сбербанку незаконно використовувати фірмове 
найменування «СБЕРБАНК» на території України. Це свідоцтво історично зареєстровано за 
Ощадбанком», – зазначив Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку. Нагадуємо, що в 
основному спорі Ощадбанк наполягає на незаконності перейменування української «дочки» 
Сбербанку Росії на Сбербанк і заявив про порушення прав інтелектуальної власності ще в 
січні 2016 року. В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії незаконно використовує 
торговельну марку «СБЕРБАНК», що може вводити клієнтів в оману і певним чином 
впливати на їх поведінку. Єдиним законним власником торговельної марки «СБЕРБАНК» на 
території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007). Саме у відповідь на 
основний позов Ощадбанку Сбербанком Росії було подано контрпозов (ймовірно, для 
затягування розгляду справи), який 10 серпня 2020 року вирішено на користь Ощадбанку. 
Рішення вже набуло чинності. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Ощадбанку 

 
Акціонери Мегабанку вирішили збільшити його 

статутний капітал на 450 млн грн 
12.08.2020 

За даними Мегабанку, його акціонери вирішили збільшити статутний 
капітал банку на 450 млн грн (шляхом додаткового випуску акцій). Про це 
повідомляє портал finbalance.com.ua 

“Розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакету акцiй емiтента”, - 
констатує банк. Як писав Finbalance, за перше півріччя Мегабанк декларує прибуток 20,16 
млн грн (за 6 місяців 2019 року - 18,2 млн грн). Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів становили 10,1 млн грн (за 6 місяців 2019 року - 2,2 млн грн). Активи банку 
знизилися до 8,99 млрд грн (з 9,2 млрд грн на початок року). Заявлений показник 
достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.07.2020 - 11,06% (вимога НБУ - не 
менше 10%). Разом з тим, Мегабанк на звітну дату порушував норматив максимального 
розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9; має бути не 
більше 25%), який становив 65,67%. Мегабанк зауважував, що працює згідно з планом 
приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства та актів НБУ щодо 
операцій з пов`язаними з банком особами, який розроблений на строк до 01.07.2021 та 
погоджений рішенням правління НБУ від 28.12.2018. За даними НБУ, за результатами 
стрес-тесту, проведеного в 2019 році, в Мегабанку за базовим макроекономічним сценарієм 
(включав курс 30 грн/дол) була виявлена потреба в капіталі на 1,6 млрд грн, а за 
негативним макросценарієм (включав 37 грн/дол) - 2,63 млрд грн. З урахуванням вжитих 
банком заходів, на 01.10.2019 ці суми зменшилися відповідно до 1,5 млрд грн та 2,3 млрд 
грн. У звітності за перше півріччя 2020 року Мегабанк констатував, що здійснив стрес-
тестування кредитного ризику та ризику ліквідності, з врахуванням впливу поширення 
пандемії коронавірусу ... 

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

 
Нацбанк 6 серпня відніс банк "Аркада"  

до категорії проблемних 
25.08.2020 

Правління НБУ рішенням від 6 серпня №514-рш/БТ віднесло АТ "АКБ 
"Аркада" до категорії проблемних, ідеться в описовій частині ухвали 
Печерського суду від 19 серпня. 

"Крім того, рішенням правління НБУ від 06.08.2020 р. №515-рш/БТ над діяльністю 
АТ "АКБ "Аркада" введено особливий режим контролю і призначено куратора", - йдеться в 
документі. "Віднесення банків до категорії проблемних - це банківська таємниця", - 
повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі НБУ у відповідь на запит про 
коментар. Зазначається, що згідно з постановою Печерського суду від 19 серпня ФГВФО 
домігся арешту будівлі головного офісу банку, площею на 14,1 тис. кв. м і землі на якій вона 
розташовується площею 0,53 га за адресою Київ, вул. Ольгинська, 3а. Постанова забороняє 
банку відчужувати, псувати, передавати права власності або надавати в забезпечення 
зазначене майно. АКБ "Аркада" створено в 1993 році. Власником суттєвої участі банку 
згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року є Костянтин Паливода (спільна участь 
74,797%). За даними Нацбанку, на 1 липня 2020 року за розміром загальних активів банк 
"Аркада" посідав 45-те місце (1,902 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Новинський викупить акції "Юнекс Банку"  
в міноритаріїв 

25.08.2020 

Акціонери банку Withine Investments LTD (94,98%) і ТОВ "Флот 
Експрес" (4,36%) уклали договір про спільні дії щодо реалізації права, 
передбаченого статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Як наслідок, Withine Investments LTD і ТОВ "Флот Експрес" набули права власності на 
домінуючий контрольний пакет акцій банку (у розмірі 99,34%). “Опосередкованого набуття 
права власності на акції АТ "Юнекс Банк" згідно з вимогами п.2 частини п`ятої статті 65-2 
Закону України "Про акціонерні товариства" не відбувалось”, - уточнюється в повідомленні. 
Як зазначається, згідно з умовами відповідної угоди про спільні дії, ТОВ "Флот Експрес" 
визначено уповноваженою особою сторонами договору на вчинення правочинів щодо 
набуття акцій "Юнекс Банку" в інтересах сторін договору. ТОВ "Флот Експрес" повідомило, 
що найвища ціна придбання акцій банку протягом 12 місяців, що передували дню спільного 
набуття домінуючого пакета акцій включно з днем набуття, складає 0,3086 гривень за одну 
просту іменну акцію АТ "Юнекс Банк". За даними НБУ, на 12.08.2020 кінцевим бенефіціаром 
Withine Investments LTD був Вадим Новинський, а ТОВ "Флот Експрес" - Дмитро Єлтишев 
(його пов’язували з Новинським). Юнекс Банк звітує про збиток 16,2 млн грн за січень-
липень. Заявлений банком показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 
01.08.2020 - 85,43% (вимога НБУ - не менше 10%). При цьому на звітну дату Юнекс Банк 
порушував норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з 
пов`язаними з банком особами (Н9, має бути не більше 25%), який становив 30,55%. 

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

 
Акционеры банка "Украинский капитал" прекратили полномочия 

члена набсовета банка Валерия Евдокимова 
25.08.2020 

Акционеры банка "Украинский капитал" прекратили полномочия 
члена набсовета Валерия Евдокимова, который занимал ее пять лет и 
назначил на его место на срок до трех лет Андрея Дубаса.  

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, набсовет 
также переизбрали главу Бориса Доценко и трех членов набсовета Янина Масюка, Олега 
Бокия и Михаила Шомина на срок до трех лет. По информации банка, ранее Дубас занимал 
должность старшего аудитора службы внутреннего аудита "Брокбизнесбанка", а с июля 
2016 - по настоящее время работает главный ревизором управления ревизий и контроля 
Ощадбанка. Банк "Украинский капитал" (ранее – банк "Закарпатье") основан в 1992 году. 
По данным НБУ, на 12 марта 2020 г. Сергей Белашов прямо владел 44,8669% акций банка, 
Евгения Федорович - 21,38%, Владислав Кива - 4,1277, Виктория Белашова - 4,0527% и 
Лариса Тихомирова - 3,0102%. Вместе с тем, Лилиане Белашовой на паритетных началах с 
Наталией Кивой (через ООО "Сокил") принадлежало еще 19,9999%. Согласно данным 
Национального банка Украины (НБУ), на 1 июля т.г. банк "Украинский капитал" по размеру 
общих активов занимал 62-е (957,9 млн грн) среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Нацбанк надав банку "Авангард"  

60 млн рефінансу 
25.08.2020 

Нацбанк на аукціоні 21 серпня видав 60 млн грн короткострокового 
рефінансування банку "Авангард" під 6% річних. Про це повідомляє FinClub з 
посиланням на дані НБУ. 

"21.08.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, 
за результатами якого задоволено заявку 1-го банку на загальну суму 60 млн грн за 
процентною ставкою 6% річних", - йдеться у повідомленні регулятора. Зазначається, що з 
30 квітня НБУ провів 15 аукціонів із 90-денного рефінансування на понад 15 млрд грн. 
Водночас тендери 5 червня та 10 липня не відбулися через відсутність заявок. Також 
Нацбанк провів чотири тендери з рефінансування строком до 5 років на 14,5 млрд грн. 
Повідомляється, що наступний аукціон з 90-денного рефінансування відбудеться 28 серпня, 
а з рефінансування терміном до 5 років - 11 вересня. Нагадаємо, 14 серпня провів тендер з 
підтримки ліквідності банків за результатами якого 14 банків отримали 4,84 мільярда 
гривень рефінансування. Найбільше отримав державний "Укрексімбанк" - 2,89 млрд грн. 
Також рефінансування отримали: Радабанк (100 млн грн), Банк Український капітал (56 
млн грн), КІБ (75 млн грн), Місто Банк (28,6 млн грн), Крісталбанк (218 млн грн), РВС Банк 
(116,8 млн грн), Таксомбанк (500 млн грн), Банк Грант (48 млн грн), МІБ (100 млн грн), 
Акордбанк (450 млн грн), Банк Січ (14 млн грн), Український банк реконструкції та 
розвитку (50 млн грн) і Банк Авангард (190 млн грн). 

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

 
Укрексімбанк вбачає потребу в докапіталізації  

на 10 млрд грн 
27.08.2020 

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер заявив, що наразі 
реальний рівень NPL в банку вище офіційних 57% і для його зниження за 
три роки до 32% банк буде використовувати "весь наявний арсенал". 

"Ми вже активно працюємо: очищаємо баланс і вже потім будемо допрацьовувати ці 
кейси на позабалансі. По частині з них може бути використаний закон про 
фінреструктуризацію - це робочий інструмент", - зазначив Мецгер. На його думку,через 
пандемію рівень NPL в Укрексімбанку істотно не збільшиться: "Поки не бачимо, щоб вагома 
кількість наших клієнтів почувалося зовсім уже й погано. У всіх бізнес постраждав, але ми 
віримо, що він відновиться через якийсь час. Я чисто пандемічного глобального зростання 
NPL не чекаю (...) Так, реструктуризації певні будуть , подовження термінів будуть, але 
гроші до нас в підсумку повернуться". Як повідомлялося, у цьому ж інтерв`ю Є Мецгер 
зауважив, що діалог Укрексімбанку з Мінфіном та НБУ про докапіталізацію на 10 млрд грн 
знаходиться на фінішній стадії. Відповідні кошти потрібні для формування резервів під 
проблемний кредитний портфель. Щодо роботи з токсичними активами Є. Мецгер зазначив 
таке: "За частиною кейсів - поки не буду називати імена - ми вже різко загострили ситуацію 
з позичальниками (...) Така модель ніде не прописана в нормативці. Але так можна. Я хочу, в 
тому числі вустами вашого ресурсу, попередити всіх позичальників: ми включимо всі 
інструменти - медіа, зовнішні служби... Ми будемо "наздоганяти" формальних або 
номінальних бенефіціарів і тут, і за кордоном", - сказав банкір. Мецгер додав, що 
позичальники (явні чи приховані) вже починають відчувати себе дискомфортно і виходять 
на зв`язок. "До мене, до моїх колег приїжджають, виходять через різних переговірників 
дуже цікаві люди, яких ми не бачили в кейсах і навіть не розуміли, що вони там є. І ось вони 
стали розмовляти з нами", - зазначив він. "Не приховую, вже і були пропозиції 
"повирішувати", щоб їх не чіпали і далі. Але - ні! Ті, хто розумніший, відразу пропонують 
сісти за стіл переговорів, домовлятися і погашати. І таких людей ми поважаємо, 
домовляємося, розписуємо моделі" , - додав глава правління Укрексімбанку. Він уточнив, 
що деякі кейси вже знаходяться на фінальній стадії реструктуризації, банк знаходить з 
клієнтами компроміси, підсилює застави і отримує додаткові поручительства. "Це буде 
давати грошовий потік по погашенню", - пояснив Мецгер. … 

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

 

Банк группы ICU Пасенюка сократит уставный  
капитал на треть 

27.08.2020 

Акционеры банка "Авангард" 25 августа решили уменьшить уставный 
капитал финучреждения на 33,3%, или на 100,04 млн грн – до 200,08 млн грн 
путем снижения номинальной стоимости простых именных акций. 

Основанием для принятия такого решения указано внесение Верховной Радой в мае 
изменений в закон "О банках и банковской деятельности" в части снижения требований к 
минимальном размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн. 
Уточняется, что владельцем 122 тыс. простых именных акций банка (100% уставного 
капитала) остается кипрская Westal Holdings Ltd. Банк "Авангард" зарегистрирован в июле 
2013 года. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало 2020 года сооснователю 
инвестгруппы ICU Макару Пасенюку опосредовано принадлежало 45,01% акций банка, 
Константину Стеценко – 44,99% и Владимиру Демчишину – 9,996%. Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (1,82 млрд грн) банк 
занимал 46 место среди 75 украинских банков. 

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

 
Нацбанк согласовал назначение главой правления  

банка "Фамильный" Александра Квашнина 
28.08.2020 

Национальный банк Украины (НБУ) 11 августа согласовал 
назначение главой правления банка "Фамильный" (Киев) Александра 
Квашнина с 26 августа. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на протяжении последних 
пяти лет Квашнин занимал должность зампредправления, начальника юридического 
управления банка "Фамильный". Как сообщалось, наблюдательный совет банка 
"Фамильный" с 29 февраля назначил и.о. предправления банка Квашнина вместо Ольги 
Долженко, которая занимала соответствующую должность девять лет и уволилась по 
собственному желанию. Банк "Фамильный" (ранее - Донбиржбанк) основан в 1991 году. К 
началу января 2020 года его крупнейшими акционерами являлись Михаил Комиcсарук 
(95,8033%), Борис Комиcсарук (32,8878) и Ольга Грач (4,1967%). По данным Нацбанка, на 1 
июля 2020 года по размеру общих активов банк занимал 70-е место (421,467 млн грн) 
среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Банк Порошенка подав позов до НБУ  

на 2,3 млн грн 
28.08.2020 

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ; власник 50,4% його акцій - 
Петро Порошенко) у серпні звернувся в Госпсуд м. Києва з позовом до НБУ 
про стягнення 2,27 млн грн (справа №910/12345/20). 

Чим саме зумовлені позовні вимоги МІБ, у судових матеріалах наразі не уточнюється. 
Разом з тим, фігурує формулювання “відшкодування шкоди” (цитата). 25 серпня Госпсуд м. 
Києва залишив без руху позовну заяву МІБ та надав 5-денний термін для усунення її 
недоліків (подання до суду доказів направлення на адресу місцезнаходження НБУ копії 
позовної заяви та копій доданих до неї документів). Як писав Finbalance, 16.03.2018 
Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження в справі №826/3967/18 за позовом МІБ 
до НБУ про визнання протиправними та скасування рішень від 12.02.2018 року №23 "Про 
накладення штрафу на Публічне акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний 
банк" та №24 "Застереження". Свої позовні вимоги “Міжнародний інвестиційний банк” 
обгрунтовував тим, що оскаржувані рішення прийняті Нацбанком “з порушенням 
принципів верховенства права, законності, обґрунтованості і розсудливості” (цитата). На 
якій саме підставі НБУ оштрафував МІБ, у судових матеріалах не уточнювалося. При цьому 
тоді суд зобов`язав НБУ подати письмові пояснення щодо позову (відзив) та (цитата) "всі 
докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача, зокрема, належним чином завірені 
копії документів, на підставі яких прийнято оскаржувані рішення, зокрема, висновки 
відповідних структурних підрозділів - Департаменту банківського нагляду, Юридичного 
департаменту стосовно негативного впливу дій Банка на його фінансовий стан, про вплив 
застосування штрафу на фінансовий стан Банка, щодо можливості (доцільності) 
застосування штрафу до Банку та розміру штрафу, адекватному розміру загрози інтересам 
вкладників чи інших кредиторів Банку". ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Страхові компанії ARX і ARX Life успішно  
завершили I півріччя 2020 р. 

17.08.2020 

Сума зібраних страхових премій ARX склала більше ніж 1 млрд 252 тис 
грн, що на 12% більше в порівнянні з 2019 р. З них премії, зібрані від 
фізичних осіб, становлять понад 727 млн грн, що на 8% більше, ніж у 2019 г. 

Сума виплат склала більш ніж 463 млн грн, з них виплати фізичним особам 
становлять близько 349 млн грн. Сума зібраних страхових премій ARX Life становить 126 
млн грн, що на 63% більше, ніж у 2019 році. Лідируючим сегментами non-life страхування є: 
КАСКО – 53% у портфелі компанії; ДМС (добровільне медичне страхування) – 19% у 
портфелі компанії; Страхування майна – понад 12% у портфелі компанії; ОСЦПВ – 8% у 
портфелі компанії. Сума премій, зібраних у сегменті КАСКО, склала більше ніж 665 млн грн, 
що на 7% вище, ніж у попередньому році. Сума виплат склала більше ніж 290 млн грн, з них 
фізичним особам – понад 201 млн грн; Сума премій, зібраних у сегменті ДМС – 240 млн грн, 
що на 22% більше, ніж у 2019 році. Сума виплат складає більше ніж 79 млн грн; Сума премій, 
зібраних в сегменті страхування майна, склала 158 млн грн, що на 27% більше, ніж у 2019 
році. Сума виплат – понад 26 млн грн, з них фізичним особам – понад 17 млн грн; Сума 
премій, зібраних у сегменті ОСЦПВ, перевищила 100 млн грн, що на 33% більше аналогічних 
показників у 2019 році. Сума виплат склала більше ніж 45 млн грн. Чистий прибуток 
компаній ARX і ARX Life склав  231 млн грн. Компанія ARX надала підтримку лікарям проти 
СOVID-19,придбавши захисні костюми та маски на суму 300 000 грн та передавши їх до 
Київської міської лікарні №9. Додатково канадський акціонер Fairfax виділив на аналогічні 
цілі близько 2 млн грн, захисні костюми та обладнання були розподілени між лікарнями по 
всій території України. Компанія ARX Life запустила новий продукт страхування життя 
«Антивірус», який включає в себе ризик госпіталізації з пневмонією будь-якого типу, в тому 
числі і COVID-19. Крім того, в усі програми туристичного страхування ARX включений 
захист від ризику COVID-19. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
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Vienna Insurance Group увеличила  
сбор премий на 2,4% 

28.08.2020 

Vienna Insurance Group в январе-июне 2020 года увеличила сбор 
премий на 2,4% - до EUR5,577 млрд, сообщается в информации группы, 
обнародованной на сайте СК "Украинская страховая группа". 

По итогам первого полугодия финансовый результат австрийского страховщика 
составил EUR388 млн, что на 8,3% ниже, чем в предыдущем году. Результат до 
налогообложения в размере EUR201,2 млн был на 21,8% ниже, чем в предыдущем году. 
Комбинированный коэффициент группы составил 95,5%, что на 0,9 п.п. ниже, чем в 
предыдущем году. За указанный период зафиксирован 7%-ный рост премий в сегментах 
страхования имущества и страхования от несчастных случаев за счет поступлений с 
рынков Польши, Румынии, Словакии и Австрии. В сегменте "страхование здоровья" также 
зафиксирован рост премий на 2,6%. Автострахование, на которое особенно повлияли 
ограничения на поездки, оставалось стабильным с объемом премий на том же уровне, что и 
в предыдущем году. "Несмотря на исключительную ситуацию, в которой мир очутился из-
за COVID-19, мы добились роста страховых премий, улучшения комбинированного 
коэффициента и коэффициента платежеспособности в 183%. (…) Мы видим, что у нас есть 
хорошие возможности для успешного продолжения коммерческой деятельности. Тем не 
менее из-за пандемии мы должны ожидать сдерживающего воздействия на развитие 
нашего бизнеса в оставшейся части этого года. Из-за сохраняющейся неопределенности во 
всем мире в настоящее время невозможно дать бизнес-прогнозы на конец года", - сказала 
генеральный директор VIG Элизабет Штадлер, слова которой приводятся в пресс-релизе. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Процесс консолидации страхового  

рынка продолжается 
28.08.2020 

Согласно данным Нацкомфинуслуг, если сравнивать первый квартал 
2019 и 2020 гг., с рынка ушли 40 компаний. В целом, с июня 2018 года рынок 
покинули около 70 игроков. 

 

Именно с 2018 г. стартовало поэтапное ужесточение нормативов платежеспособ-
ности и достаточности капитала: 30% - с июля 2018 года; 60% - с 30 июня 2019 года; 100% - 
с 30 июня 2020 года. Всего на рынке сейчас насчитывается порядка 200 страховщиков, но, 
вероятней всего, тенденция к уменьшению числа страховых компаний в Украине только 
усилится. Напомним, что с 1 июля регулированием рынка вместо Нацкомфинуслуг стал 
заниматься Национальный банк (НБУ). При этом обязательные нормативы никуда не 
делись. С 30 июня страховые компании должны были начать выполнять норматив 
платежеспособности и достаточности капитала на уровне 100%.  

 

Сколько компаний в зоне риска. Новый регулятор уже заявил, что далеко не все 
игроки их выполняют - 34 компании так и не достигли значения норматива 60%, не говоря 
уже о 100%. В июне всем, кто находится в зоне риска, были направлены соответствующие 
предупреждения. Часть компаний заверила, что выйдет на необходимый уровень, часть - не 
отреагировала. Есть и те, кто нарекает на ухудшение финансовых дел из-за карантинных 
ограничений и коронавирусной пандемии. Но регулятор в этом проблем не видит. 
"Нацбанк не будет откладывать выполнение норматива в размере 100% для страховщиков. 
Для этого нет оснований, ведь карантин не повлиял на показатель платежеспособности 
страховых компаний", - заявили в НБУ. 

 

Сдают лицензии. Процесс консолидации страхового рынка продолжается. Семь 
страховых компаний решили не ждать "у моря погоды" и добровольно подали заявления на 
аннулирование лицензий. При этом Нацбанк при рассмотрении заявлений, проверит 
выполнение обязательств перед клиентами. "Доля этих компаний на рынке в премиях 
составляет 7%, в выплатах - около нуля. После их выхода сектор "просядет" в цифрах, но 
это точно не скажется на его содержании", - заверил регулятор. Сейчас НБУ изучает 
поданную полугодовую отчетность рынка. После этого страховщиков, которые не 
выполняют нормативы, будут вызывать на ковер. Очевидно, что до конца года доживут не 
все компании. По оценкам экспертов рынка, по меньшей мере половина компаний в итоге 
закроются. "Что можно сказать однозначно, так это то, что если количество компаний 
сократится и рынок очистится от так называемых "демпингаторов", которые не заботились 
о формировании резервов должным образом, конкурируя необоснованно низкой ценой, то 
конечно же - цены на страховые услуги вырастут. Но не думаю, что значительно. И 
однозначно не сегодня и не завтра", - заметила управляющий акционер, член правления СК 
"Арсенал Страхование" Марина Авдеева. 

 

Что делать клиентам закрытых компаний >>> 

 

По материалам bin.ua 
 
 

 ІНШЕ 

B2B Jewelry и Binomo: НКЦБФР опубликовала список  
сомнительных инвестпроектов 

10.08.2020 

НКЦБФР в целях защиты прав потребителей финансовых услуг 
начала публиковать перечень сомнительных инвестиционных проектов, 
которые осуществляют деятельность без разрешительных документов. 

Как сообщается на сайте НКЦБФР, в данное время в этот список входит 17 
сомнительных проектов. В Комиссии уточнили, что изучают информацию о различных 
финансовых проектах в открытых источниках, после чего она проверяется специалистами 
на соответствие утвержденным признакам фиктивности. В список вносятся те проекты, 
которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких 
компаний будет постоянно дополняться. "Сотни миллионов гривен украинских граждан 
ежегодно привлекают инициаторы рискованных финансовых проектов. Полная или 
частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом 
безрассудного поведения инвесторов, существование "серых зон", которые не регулирует 
национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов. 
Комиссия призывает потенциальных инвесторов внимательнее относиться к анализу 
рекламных обещаний подобных проектов и реально оценивать все соответствующие риски 
вложения в них собственных средств", – сказано в сообщении. "Подчеркиваем, что в случае 
отказа таких проектов от своих обязательств инвестированы средства вернуть 
практически невозможно. Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно 
оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства!", – добавили в НКЦБФР. 
 

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

Читайте также: Список сомнительных 
инвестпроектов >>> 
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СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry  
после двух лет работы 

27.08.2020 

СБУ блокировала противоправную деятельность организованной 
преступной группировки, участники которого создали финансовую 
пирамиду для завладения средствами украинских граждан.  

Служба безопасности не уточняет название пирамиды, однако на опубликованных 
фотографиях обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" 
с аналогичным дизайном распространяемым проектом B2B Jewelry. "Оперативники 
спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. 
Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками 
через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в 
подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ. По 
данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в 
ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. "За период 
функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно 
полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем 
объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. 
каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в 
СБУ. 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в 
Киевской и Винницкой областях и в Одессе. "Судом наложены аресты на имущественные 
активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том 
числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных 
действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в 
совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 
Уголовного кодекса", – отмечается в сообщении. Как сообщалось, основатель проекта B2B 
Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", 
включая выплаты кешбэков и вывод средств. Гонта пообещал, что как только закончится 
карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека. Как сообщалось, 
проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды. В начале марта журналисты 
опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой 
пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках. По данным B2B Jewelry, в 
Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный 
ювелирный завод в Винницкой области. Компания обещала доходность на пассивные 
инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов 
проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания 
привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр 
невозможно. По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry 
подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании 
схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net.ua 
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Мережа КОЛО у липні відкрила рекордну  
кількість нових магазинів 

31.07.2020 

Мережа продуктових магазинів КОЛО у липні вийшла на рекордні для 
себе темпи розвитку, відкривши 13 нових торгових точок. Загалом з початку 
2020 року мережа поповнилась 61 новим магазином.  

Нещодавно компанія також вийшла в новий для себе регіон, відкривши одразу два 
магазини в Одесі. А вже 5 серпня планується відкриття торгового об’єкту КОЛО в 
київському БЦ Парус. Мережа активно розширюється та шукає нові приміщення для 
оренди. Вимоги до приміщень та деталі співпраці можна подивитися в окремому матеріалі 
RAU. Наразі пріоритетними регіонами для компанії є Київ, Київська область та Одеса. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Мережа Рукавичка відкрила два нові  

магазини в один день 
05.08.2020 

Мережа Рукавичка продовжує активну експансію головними 
вулицями Львова. Цього разу дві нові локації рітейлеру вдалося відкрити в 
один день – 31 липня. Це 165-й і 166-й магазини мережі.  

Обидві торгові точки суттєво відрізняються форматами. Магазин на Науковій, 51 
зайняв 220 кв. м і представляє широкий асортимент товарів для великих закупів. А 
перевагами об’єкту площею 98 кв. м на проспекті Шевченка, 18, будуть відбірні позиції 
найулюбленіших товарів українського виробника та власний імпорт, щойноспечена піца, 
смаколики з серії ToGo та запашна кава – все те, що цінують покупці динамічного центру 
міста. З нагоди відкриття у магазинах запущено акції для покупців з розіграшем путівок. 
Мережа Рукавичка віддавна лідирує на території Західної України. Окрім якісної продукції 
українського виробника та власного імпорту, мережа розвиває ще й власні ТМ “Традиція”, 
“Кухарочка”, “То є просто”, “Глянц”, “Сірко”, власну пекарню та щоденне виробництво і 
доставку м’яса. Разом з ідеєю доброї ціни, мережа запроваджує традиції корисних та свіжих 
продуктів. Для цього всю продукцію перевіряють у акредитованій харчовій лабораторії 
мережі та щоразу активніше розширюють власне виробництво. Також мережа активно 
розвиває доставку продуктів у всіх містах присутності. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 

Шість у Києві: навіщо Епіцентр відкриває  
продуктові магазини? 

11.08.2020 

Епіцентр освоює новий напрям. У липні ритейлер відкрив 
спеціалізований продовольчий магазин у своєму новому торговому центрі в 
Бучі. Про це повідомляє портал nv.ua 

Подібні «магазини в магазині» до кінця року з’являться ще, як мінімум, у семи 
об'єктах — споруджуваному гіпермаркеті у Вінниці і в шести київських Епіцентрах. Про це 
розповіли НВ Бізнес директори трьох компаній — постачальників продуктів харчування. У 
прес-службі Епіцентру цю інформацію поки не коментують. Власники мережі Олександр і 
Галина Гереги вже кілька років планують створення свого продовольчого роздробу. 
Олександр і Галина Гереги збиралися відкрити продовольчі супермаркети ще в 2013 році. 
Але інвестувати в новий проєкт власники найбільшої в Україні непродовольчої мережі не 
наважилися. Вони вклали кошти в інший актив — покупку мережі Нова лінія, контрольний 
пакет акцій якої належав інвестиційній компанії Dragon Capital. Пізніше сам Олександр 
Герега на зустрічі з журналістами розповідав, що не планує вкладати кошти у власну 
продовольчу мережу. Але з часом його позиція, мабуть, змінилася. ... 

Читати повністю >>>                                                                                    © Олександра Нєкращук 
За матеріалами nv.ua 
 

http://www.fixygen.ua/news/20200828/vig-uvelichila.html
https://bin.ua/news/finance/insurance/254150-process-konsolidacii-straxovogo-rynka.html
https://biz.censor.net.ua/news/3212907/b2b_jewelry_i_binomo_nktsbfr_opublikovala_spisok_somnitelnyh_investproektov
https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2
https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2
https://biz.censor.net.ua/news/3216178/sbu_zablokirovala_piramidu_b2b_jewelry_posle_dvuh_let_raboty
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https://rabota.ua/company5148416
http://www.rukavychka.ua/
http://epicentrk.com.ua/
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OnePrice незабаром відкриє ще 3 нових магазини  
в Києві та Київській області 

13.08.2020 

Мережа магазинів товарів для всієї родини OnePrice у вересні 
поповниться трьома новими магазинами в Києві і області. Про це повідомляє 
служба новин порталу rau.ua 

Нові об’єкти One Price відкриються за адресами: м. Київ, вул. Олени Теліги, 17; м. 
Ірпінь, вул. Шевченко, 7; с. Петропавлівська Борщагівка. Площа нової торгової точки в Києві 
складе 273 кв. м (з урахуванням підвалу) і відповідно 183 кв. м в Ірпені і 228 кв. м (з 
урахуванням підвалу) в Петропавлівській Борщагівці. Точних дат відкриття ще немає, але в 
компанії обіцяють повідомити нам про це першими! У кожному магазині мережі можна 
знайти більше 10 000 товарів для дому та побуту. В асортименті представлені: косметика та 
парфюмерія, побутова хімія, одяг та аксесуари, спортивні товари, іграшки, посуд, товари 
для саду й городу, подарунки, зоотовари, канцтовари, електротовари. Нагадаємо, в липні 
мережа One Price зросла до 14 магазинів. Всі вони працюють в Києві і області. При цьому в 
планах компанії до кінця поточного року відкрити ще 10 торговельних об’єктів. Мережа 
OnePrice розпочала роботу на українському ринку в 2018 році. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Диверсификация: Мясо против Рябы! Зачем Косюк повел МХП  

на второй заход в розницу и ресторанный бизнес 
17.08.2020 

МХП - крупнейший в Украине и Европе производитель мяса птицы. 
Помимо мяса птицы, компания производит и торгует зерном, подсолнечным 
и соевым маслом, мясными продуктами и полуфабрикатами.  

 

В активе МХП три бройлерные птицефабрики и две птицефабрики по разведению 
поголовья. В холдинг входят десять агропредприятий, обрабатывающие 370 000 га земли, 
мясная ферма крупного рогатого скота, два комбикормовых завода, два 
мясоперерабатывающих комбината, а также элеваторы, биоэнергетический комплекс и 
завод железобетонных конструкций. Кроме того, компания развивает фирменную 
розничную сеть. Мажоритарный акционер компании - бизнесмен Юрий Косюк. Акции 
компании обращаются на Лондонской фондовой бирже. "Мясомаркеты" - это новый проект 
МХП. Сейчас таких "Мясомаркетов" по Украине уже пять, но к концу года их должно быть 
около 50. Зачем Косюк развивает новые магазины, которые будут напрямую 
конкурировать с его же сетью "Наша Ряба" и как вообще идет бизнес у самого богатого 
агробизнесмена страны? 

 

Время деньги и потребность. Розница - не новый бизнес для МХП.  Косюк 17 лет 
развивает фирменную сеть "Наша Ряба". Сейчас это крупнейшая продуктовая 
франчайзинговая сеть в Украине, состоящая из 1750 торговых точек. Правда тут 
встречаются как брендированные лотки на продуктовых рынках, так и полноценные 
магазины. Несколько лет назад в компании решили, что трансформируют свой ритейл, 
постепенно уходя из доступного и нишевого сегмента «Мы понимаем, что фирменная 
партнерская розница отстает от передовых трендов ритейла. Нас это беспокоит, тем более 
что локальные производители более гибкие и оперативные в принятии решений», - 
говорил в 2017 году корреспонденту LIGA.net тогдашний руководитель направления 
"Управление торговыми марками" Иван Филиппов. В МХП признают, что в последние годы 
рынок насытился моноформатными магазинами: количество желающих открыть такую 
торговую точку снизилось, а рост продаж через франчайзинговую сеть был ниже 
запланированного. Правда, цифр, показывающих спад интереса к старой франчайзинговой 
модели, в холдинге не озвучивают. При этом, согласно финансовому отчету компании за 
2019 год, продажи курятины на внутреннем рынке у МХП выросли всего на 2% - с 306,7 тыс. 
т до 312,5 тыс. т. Сейчас, по данным компании, доля продаж через франчайзинговую сеть 
составляет 30%, а через всю розницу реализуется 45% продукции МХП.  

 

Ритейл-трансформация. Пересматривает свое позиционирование не только МХП. 
Крупные украинские ритейлеры стали дружно обновлять форматы своих магазинов еще 
несколько лет назад. В частности, крупнейший ритейлер Украины сеть АТБ обновил свои 
торговые точки, сделав их более просторными – "черные" АТБ, а также запустил мини-
магазины в формате АТБ Express. В Fozzy Group сделали акцент на эмоции и уникальном 
дизайне магазинов. Сеть Varus тестирует форматы продажи продуктов на вынос. 
Экспериментирует с новым форматом большого супермаркета сеть "Пчелка Маркет", а сеть 
дискаунтеров "Ашан" развивают мини-магазины с ограниченным ассортиментом в 
формате Pick Up Point.   

 

Миллионы в ритейл. По сравнению с новыми франчайзинговыми моноформатами, 
например, таким как  "Молоко от фермера" или "Родинна ковбаска", "Наша Ряба" выглядит 
устаревшей, формат почти не менялся много лет. В 2019 году МХП показал $215 млн чистой 
прибыли – это почти вдвое больше, чем  годом ранее. Что делать с 5,5 млрд грн? Такие 
крупные инвестиционные проекты МХП, как строительство птицекомплекса и биогазового 
завода завершены.  Инвестировать в покупку земли еще нельзя – рынок не работает. Зато 
хорошее время для экспериментов и диверсификации. 

 

В МХП разработали и запустили сразу три новых формата. Первый - уже 
упомянутые “Мясомаркеты”: магазин в формате у дома (convenient store). Тут МХП будет 
продавать курятину и мясо, ассортимент которого подбирается для каждого магазина 
отдельно, а также продукты к мясу – бакалею, овощи, молочную продукцию, 
хлебобулочные изделия, соусы, которые позволят сформировать полноценный ужин. 
Ближайшие пять лет основным собственным ритейл-бизнесом МХП станут именно 
"Мясомаркеты", рассказал LIGA.net руководитель управления по работе с франчайзи в МХП 
Дмитрий Морозов. К концу года компания намерена открыть около 50 таких магазинов. 
Морозов говорит, что в разработку концепции сети "Мясомаркетов" компания 
инвестировала уже более 5 млн грн. Большую часть денег потратили на технологию, 
которая позволяет определить наиболее эффективную локацию для магазинов, исходя из 
данных мобильных операторов; работу команды из 10 человек; брендирование торговых 
точек и рекламные материалы. Быстрого возврата инвестиций от этого проекта компания 
не ждет. "Это игра в долгую", - делится Морозов. Как будут существовать две мясные сети 
внутри одного холдинга? "Часть точек "Нашей Рябы" трансформируются в "Мясомаркеты", 
- говорит Морозов. Оставшимся магазинам "Нашей Рябы" он обещает ребрендинг в 
современный и технологичный формат. Партнером МХП в новом ритейл-проекте может 
стать любой желающий, готовый инвестировать в бизнес минимум $25 000. Это пороговая 
сумма входа в новый франчайзинговый бизнес МХП, говорит Морозов. "Новый формат МХП 
имеет хорошие шансы оказаться востребованными, - считает директор консалтинговой 
компании UTG Евгения Локтионова. - У подобных сетей "Молоко от фермера", "Родинна 
ковбаска", "Мястория", "Фермер"  же получилось добиться успеха”. 

 

Второй новый проект МХП - Гастростудия “Секреты Шефа”. Это микс мясного 
магазина и ресторана. Их МХП тоже планирует развивать по франчайзингу. Стоимость 
такого сотрудничества пока не разглашают, она будет выше, чем в "Мясомаркете" из-за 
необходимости оборудовать кухню. Первый такой магазин-ресторан уже работает в 
столице на Позняках. До конца года появится еще две гастростудии, рассказывает Морозов. 
У экспертов этот проект вызывает куда больше скепсиса, чем Мясомаркеты. Директор 
компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова считает, что формат гастростудий 
сегодня не актуален для МХП. "Это однозначно не может быть рестораном. Только кафе или 
фаст-фуд - просто потому, что курятина - продукт дешевый. Концепцию ресторана на одной 
курятине не построишь, только масс-маркет", - говорит Насонова.  (В МХП говорят, что 
ассортимент ресторана в "Секретах Шефа" не привязан только к курятине - там 

представлены и другие мясные позиции). Андрей Длигач, директор консалтинговой 
компании Advanter Group считает, что гастростудия — нишевый и, скорее, маркетинг-
ориентированный формат.  В похожем формате на рынке сегодня работает магазин-
ресторан Флагман. «Но морепродукты - априори более дорогой сегмент, и потому Флагман 
довольно успешен», - поясняет Насонова. МХП уже пытался выйти на конкурентный 
ресторанный рынок. В 2011 году холдинг запустил фаст-фуд рестораны "Крила". Бизнес не 
принес ожидаемых результатов, и уже в 2015-м Косюк из него вышел, продав его 
менеджменту сети. "Они меня втянули в этот проект, я согласился посмотреть. Но я в этот 
проект тогда не верил и сейчас не сильно понимаю, зачем нам это. Мы должны заниматься 
чем-то одним. Это не наш бизнес, и им должны заниматься люди, которые в этом 
разбираются", — говорил в 2017 году в интервью LIGA.net Косюк.  

 

Третий формат МХП - Магазины-сэндвичные "ХО перекусити?" Этот проект 
ведет подразделение по развитию ТМ «Бащинский»  - одного из брендов МХП. Пока 
работает только одно пилотное заведение, чтобы оценить, насколько востребован такой 
формат. Здесь продают полуфабрикаты ТМ "Бащинский", а также запустили линейку 
сэндвичей и оборудовали зону кафетерия. "Это намного более перспективно и 
соответствует продукции компании, - говорит Насонова, - Вопрос в том, как добиться, 
чтобы продукция не выглядела дешево", - считает она. "Закусочные имеют шанс стать 
хитом на стыке традиционных форматов для перекусов и успешнейших "1 евро" форматов 
Дмитрия Борисова", - полагает Длигач. 

 

Застолбить нишу. "Гастростудии, монокухни, кофейни со здоровыми перекусами, в 
которые пытается зайти МХП - это трендовые направления в Европе, которые в последние 
годы активно развиваются и в Украине", - объясняет Виктория Голосенко, руководитель 
направления "Свежие Продукты" в Ашане. С кем придется конкурировать МХП в борьбе за 
"трендовые" направления?  "Наш прямой конкурент – это старый формат торговли. Мы не 
будем торговать только мясом, мы предлагаем широкий ассортимент продуктов питания", 
– не без пафоса заявляет Морозов. В реальности МХП придется побороться за потребителей 
с уже известными мясными сетями локальных мясокомбинатов. Магазины Житомирского 
мясокомбината, Мясокомбината "Мясной", сети "Укрпромпостач", "Мясная Гильдия", 
"Мясной рай", "Рожки и ножки" - прямые конкуренты Мясомаркета. В то же время 
конкурентами "Секретам Шефа" станет множество ресторанов, где готовят мясо. А точке 
перекуса "ХО Перекусити" воевать за внимание клиентов и их кошельки придется с 
сетевыми и несетевыми кофейнями, сетями фастфудов и магазинами у дома, где готовят 
кофе и бутерброды ("Фора", "Коло"). Получится ли сделать ритейл и хореку МХП такими же 
успешными, как и мясное производство? Неизвестно, но не попробовать МХП не может. 
"Розница в мире и в Украине семимильными шагами идёт к удобству для потребителя. 
Ближе к дому, ближе ситуации потребления. И МХП "столбит" за собой наиболее денежно 
емкие ситуации покупок и потребления с помощью новых трех розничных форматов", - 
говорит  Длигач. Похоже, Косюк вошел во вкус экспериментов, МХП намерена построить 
бульонный завод, а также разрабатывает концепцию "коммерческих кухонь". Правда, 
детали этих планов в компании не конкретизируют. 
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Молочні ріки: історія створення та успіху  

мережі “Молоко від фермера” 
19.08.2020 

Як створювалася та розвивалася мережа “Молоко від фермера”, за рахунок 
чого компанії вдалося стати успішною і продавати франшизу за 75 000 євро, а 
також які нові проекти та формати магазинів буде відкривати її засновник. 

 

Підприємницький хист у Тараса Мороза, співвласника і CEO мережі магазинів 
“Молоко від фермера”, проявився ще в юності. У 14 років він почав підробляти, а в 16 – став 
повноцінним підприємцем, відкривши свій кіоск на ринку. Вже тоді він розумів, що хоче 
займатися бізнесом у сфері роздрібної торгівлі. З тих пір пройшло два десятиліття і за цей 
час Мороз спробував себе в різних сферах бізнесу. Бізнесмен керував швейними фабриками 
і великим меблевим виробництвом, мережею автосалонів і магазинів мобільного зв’язку. А 
одним з найбільш успішних проектів Тараса став бренд натуральних продуктів “Молоко від 
фермера”, який зараз об’єднує більше 70-ти магазинів, і активно розширюється, не тільки в 
Україні, а й за кордоном. В інтерв’ю RAU Тарас розповів про старт підприємництва і 
створення “Молоко від фермера”, концепцію торгової мережі та її зростання, а також 
подальші плани розвитку в Україні та за кордоном.  

 

На помилках вчаться. До того, як зайнятися молочним бізнесом, Тарас Мороз 
володів меблевою фабрикою Mebleff, яка була запущена в 2004 році й існує досі: робить під 
замовлення меблі для рітейлу та ресторанного бізнесу, в тому числі для магазинів “Молоко 
від фермера”. А до 2008 р. це було масове виробництво диванів та інших меблів. Продукцію 
фабрики, що називається, «відривали з руками». Як згадує Мороз, тоді в Україні практично 
не було великих мереж меблевих магазинів. Підприємець вважав цю нішу перспективною і 
почав активно масштабувати роздріб. На піку свого розвитку він налічував близько 50-ти 
магазинів по всій країні. Проте мережа добре продавала лише доти, поки підтримувалася 
значними вкладеннями в рекламу. В кінцевому рахунку проект так і не став успішним, і 
бізнесмену довелося згорнути мережу, переключившись з меблевого бізнесу на молочний.  

 

Ставка на молоко. Сама ідея виробництва й торгівлі якісними молочними 
продуктами виникла з тієї ж причини: на початку 2010-х років на ринку було мало 
компаній, які пропонували натуральні продукти вітчизняного виробництва. Був дефіцит 
якісного молока, який, втім, є і зараз. Бізнесмен розпочав з запуску молочної ферми в 2011 
році, а першу торгову точку відкрив в 2013-му. Зараз на підприємствах, об’єднаних під 
торговою маркою “Молоко від фермера”, організований повний цикл: від виробництва і 
переробки до власної мережі реалізації. У кожному напрямку бізнесу є свій керуючий 
партнер, який володіє основною часткою відповідного бізнесу. Сам Мороз відповідає за 
роздрібний напрямок. За його словами, зараз приблизно 90% виробленої в групі компаній 
продукції реалізується через власний роздріб, і лише 10% – через інші канали збуту. 

 

Початок роздробу. Свою першу роздрібну точку Тарас Мороз відкрив сім років 
тому. Тоді вона представляла собою МАФ площею 20 кв. м на території ринку в Феофанії. 
Спочатку підприємець хотів встановити тут молокомат (автомат з продажу молока на 
розлив). Але в підсумку від цієї ідеї відмовилися: апарат коштував від 10 000 євро, вимагав 
спеціалізованої логістики, а споживач виявився не готовий купувати молоко самостійно, 
без допомоги продавця. Тому бізнесмен вирішив зробити повноцінну торговельну точку з 
продавцем, який міг дати молоко на пробу, розповісти покупцеві, коли буде завезення 
свіжої продукції та в цілому – підтримати контакт з клієнтом. Цей формат продажу молока 
зберігся і в сучасних магазинах “Молоко від фермера”. Такий формат виявилася затребу-
ваним на ринку. Особливо для тих, хто хоче споживати свіже цільне молоко, але побоюється 
купувати його «з рук». На той момент сільгосппідприємствам заборонили продавати 
молоко на ринках з бідонів та бочок. Компанія Мороза успішно скористалася цією нішею і 
добре торгувала навіть під час кризи 2014-15 років, коли інфляція і девальвація сильно 
позначилися на купівельній спроможності населення. «Молоко – не той продукт, від якого 
будуть відмовлятися в першу чергу, а ціни на нього не росли так стрімко, як на інші товари, 
адже у виробництві молока невелика імпортна складова», – пояснює Тарас. 

 

Магазинний формат. Згодом кіоски стали замінювати повноцінними магазинами, 
де можна купити не тільки молочку, але й сири, ковбаси, десерти та хлібобулочні вироби, 
випити кави та навіть перекусити. Головне в даному форматі, за словами Тараса Мороза – 
натуральні та свіжі продукти. Новий товар тут привозять щодня, а поставки вибудувані 
таким чином, щоб за день продукція, яка швидко псується, була розпродана. Зараз магазини 
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“Молоко від фермера” в середньому займають 60-100 кв. м. Виняток – флагманський 
магазин біля метро Олімпійська площею близько 650 «квадратів». Приблизно 50% 
товарообігу в магазині припадає на молоко, сир, йогурт тощо. Але в залежності від локації 
більший попит може бути на інші товарні групи. Наприклад, в центрі, біля станцій метро, до 
чверті продажів забезпечують круасани, інші хлібобулочні та кондитерські вироби, 
десерти. А в деяких точках продається до 400 чашок кави на день. При цьому власна 
продукція в мережі Молоко від фермера забезпечує приблизно 70% обороту. Ще частина 
товару для магазинів докуповується у невеликих приватних підприємств.  

Франчайзингова історія. Щоб прискорити масштабування бізнесу, компанія вже 
чотири роки продає франшизу на свої магазини. В тому числі завдяки цьому зараз мережа 
об’єднує вже 72 торговельні точки, приблизно половина з яких – партнерські. Основна 
частина магазинів знаходиться в Києві, але також компанія вже почала експансію в регіони, 
відкривши маркети в Хмельницькому, Одесі та Кривому Розі. У “Молоко від фермера” – 
близько двох десятків франчайзі. Перевага при виборі партнера віддається сімейному 
бізнесу. На думку Мороза, у франчайзі не повинно бути багато магазинів, щоб власник 
особисто міг контролювати їхню роботу, якість товарів та послуг, що надаються. Тарас дуже 
дбайливо ставиться до репутації бренду, в тому числі тому поставив досить високий цінник 
на придбання франшизи – паушальний внесок в розмірі 75 000 євро і щомісячне роялті. 
Підприємець вважає, що вкладення значної суми набагато більше мотивує і залучає 
партнера в бізнес. Втім, компанія все одно ретельно контролює дотримання всіх стандартів 
мережі в магазинах франчайзі через ревізорів і таємних покупців. А також забезпечує 
магазин обладнанням, допомагає в підборі та навчанні персоналу. Інвестиції у відкриття 
магазину, за словами Мороза, складають близько 30 000-40 000 євро в залежності від площі 
магазину. При цьому повернення коштів в середньому відбувається за період в 1-2 роки. У 
минулому році компанія також запустила продаж франшизи на невеликі візки з торгівлі 
морозивом. Ця франшиза коштує 3800 євро і користується попитом: працює вже 60 
партнерських точок і кілька власних. Як зізнається засновник “Молоко від фермера”, при 
правильній локації та ефективній роботі продавця така точка може приносити від 5000 до 
20 000 грн на день. А рекорд продажів компанія встановила на фестивалі морозива, коли з 
однієї торгової точки вдалося заробити 260 000 грн. 

Плани розвитку. Тарас Мороз запевняє, що компанія відносно непогано пройшла 
кризу. Персонал офісу перевели на віддалений режим роботи, скоротили зміни в магазинах 
в центрі міста. Ще чотири торгові об’єкта довелося тимчасово закрити через перерозподіл 
попиту від центральних районів у спальні масиви. «У центрі трафік впав на 30-50%, а в 
спальних районах зараз він на 5-10% більше, ніж було раніше. Причому, навіть після зняття 
обмежень трафік біля станцій метро і в центрі так і не відновився. Можлива причина – страх 
щось купувати біля місць масового скупчення людей», – припускає Тарас. В цілому, продажі 
мережі “Молоко від фермера” після карантину впали приблизно на 15%. Проте, навіть в 
жорсткий карантин мережа продовжувала розширюватися, відкривши 18 нових магазинів. 
Ще п’ять нових точок було запущено після ослаблення карантину, а на шести нових 
локаціях ведеться підготовка до запуску. При цьому рітейлер налаштований 
розширюватися не тільки в кількості точок, а й географічно. До кінця року планується 
відкрити перші магазини в усіх найбільших містах країни – у Львові, Харкові, Дніпрі та 
Запоріжжя. В планах компанії вже до кінця року об’єднувати 100 магазинів по Україні.  

Інновації та нові формати. Разом з тим, компанія працює над впровадженням 
інновацій та новими форматами рітейлу. Зокрема, “Молоко від фермера” розробляє 
програму лояльності з технологією Face ID, коли система автоматично буде впізнавати 
клієнта і нараховувати бонуси в залежності від особистих уподобань, історії покупок тощо. 
За допомогою відеокамери на касі клієнт не тільки буде проходити ідентифікацію, але й 
зможе оплачувати покупки за допомогою технології FacePay. «Це власна розробка, яку вже 
встигли запустити в роботу, але через масочний режим довелося трохи переробляти 
алгоритми. Зате тепер система буде впізнавати людину навіть в масці, капелюсі та 
окулярах. Її повноцінний запуск запланований вже в серпні. Таким чином ми буквально 
знатимемо кожного клієнта в обличчя», – каже Тарас Мороз. Крім цього, компанія планує 
розвивати мережу кав’ярень під брендом “Київська кава”. У цій мережі будуть продаватися 
традиційні київські десерти і якісна кава. Передбачається, що такі точки в середньому 
будуть займати близько 20 кв. м і будуть розташовуватися як в магазинах “Молоко від 
фермера”, так і в окремо розташованих спорудах. На думку Мороза, головною 
конкурентною перевагою нового проекту будуть свої десерти, так як у маленьких кав’ярень 
цей напрямок слабо розвинений. В першу чергу тому, що забезпечити логістику свіжих і 
якісних десертів складно. Запуск пілотної кав’ярні планується вже в цьому році. Згодом в 
компанії також планують повернутися до планів зарубіжної експансії. До карантину 
“Молоко від фермера” вже вело переговори про запуск бізнесу в США та Європі. «У нас є 
амбіції зробити бізнес міжнародним, і ми точно знаємо, що це можливо. У будь-якому 
випадку, потрібно обов’язково робити те, у що віриш. Адже набагато краще спробувати і 
втратити, ніж все життя шкодувати про те, чого так і не зробив», – впевнений Тарас Мороз. 
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Доля онлайн-продаж Metro C&C в период карантина выросла с 3% до 5%,  

а спрос на услугу Metro drive удвоился 
20.08.2020 

Генеральный директор MetroC&C в Украине Тино Цайске в интервью 
журналу "Новое время" рассказал о том, как карантин повлиял на работу их 
компании и ритейла в целом. Приводим выдержки из интервью. 

Коронавирус привел к развитию диджитализации нашей отрасли. Например, за пять 
месяцев карантина доля онлайн-продаж выросла с 3% до 5%. В некоторых магазинах 
нашей сети она увеличилась более чем вдвое по сравнению с докарантинным периодом. 
Сейчас мы занимаемся развитием этого направления. Клиенты не хотят ждать долго, 
чтобы получить свой товар. Они хотят, чтобы доставка приехала к ним прямо сейчас. Мы 
также ввели услугу Metro drive. Потребители выбирают товар на сайте и забирают его уже 
упакованным в магазине. Эта услуга показывает взрывной рост. В больших городах спрос 
на нее уже удвоился. Никто не хочет стоять в очереди. Metro работает в 30 странах мира и 
мы видим, что это – общемировая тенденция. Потребители хотят меньше контактировать с 
магазином, но требования к доставке товара остаются на высоком уровне. Пока что меньше 
50% клиентов рассчитываются картами. Но их число растёт. Мой прогноз – в ближайшие 
несколько лет каждый второй украинец не будет пользоваться наличными. Бесконтактная 
оплата станет привычной. Сейчас у Metro 26 магазинов в Украине – и нам этого достаточно. 
Некоторые магазины работают как хабы и обслуживают онлайн-заказы. В Киеве такой 
расположен в районе ст.м. Почайна и обслуживает весь Киев. Мы пока не достигли 
максимума его возможностей. То же самое касается и других крупных городов, таких как 
Днепр или Харьков. Если нам понадобятся дополнительные мощности, проанализируем, 
можем ли мы их открыть на базе существующих магазинов или нам нужны новые. Эта 
инициатива (об удаленной работе сотрудников, – прим. ред) появилась в период пандемии. 
Мы поняли, что удаленная работа может быть более продуктивной, поэтому не планируем 
отказываться от этой практики. Стало понятно, что нужно менять подход к руководству 
коллективом. Старые методы работы уже не подходят. Не нужно постоянно 
контролировать людей, необходимо больше доверять своим специалистам. Сотрудники 
сами управляют своим временем и способны создавать себе комфортные условия работы. 
Мы не хотим, чтобы наши специалисты работали круглосуточно. Но у каждого из них есть 
задания, которые необходимо выполнять. Такой подход к работе – это новация 
украинского офиса. Нашим опытом заинтересовались другие подразделения Metro. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

Торгова мережа VARUS відкрила  
три нові супермаркети 

25.08.2020 

Магазини почали роботу для жителів міста Бровари, смт Царичанка і 
смт Солоне. Нові VARUS компактні, але при цьому дуже комфортні з сучасним 
дизайном й приємною атмосферою для покупок.  

Асортимент охоплює всі переваги мережі: фреш-зону, широкий вибір свіжого м’яса, 
сирів, ковбас, бакалії, а також запашну власну випічку. Адреси магазинів: пгт Царичанка, 
вул. Першотравнева, 1 (торгова площа магазину – близько 260 кв. м.); пгт Солоне, вул. 
Гагаріна, 21 (торгова площа магазину – близько 300 кв. м.); м. Бровари, вул. Київська 239 
(торгова площа магазину – близько 580 кв. м.). Асортимент супермаркетів постійно 
оновлюється, тому кожен завжди знайде найсвіжішу продукцію щодня. Традиційно, у всіх 
нових супермаркетах мережі клієнти зможуть скористатися вигідними тижневими акціями 
та пропозиціями, й програмою лояльності VARUS PЁRFECT. VARUS —  мережа супермаркетів 
України, яка входить в число найбільших FMCG-мереж по товарообігу за даними Асоціації 
українських рітейлерів. Перший супермаркет мережі відкрився у 2003 році в м. Дніпро. 
Станом на 20 серпня  2020 року торговельна мережа нараховує 99 супермаркетів у 29 містах 
країни. Останні 6 років (2014-2019 рр.) VARUS визнається переможцем Retail Awards, як 
найкраща мережа супермаркетів м. Дніпра та Кривого Рогу (2019 р). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
У продуктовой сети “Вопак” многомиллионные долги и 

судебные тяжбы с поставщиками и банком 
27.08.2020 

Продуктовый ритейлер “Вопак” испытывает проблемы с 
ликвидностью. Как следует из материалов судебных дел,  ритейлер задолжал 
за поставленные товары миллионы гривен, недвижимость  по требованию 
банка отчуждается, есть долги по заработной плате и налогам 

О проблемах в сети “Вопак” Retailers рассказал один из пострадавших поставщиков 
на условиях анонимности. Он сообщил, что компания перестала платить за поставленные  
товары с апреля 2020 года и сменила юридическое лицо, некоторым поставщикам не 
платят с ноября 2019 года. “Мы выиграли суд, но это не поможет вернуть наши деньги”, – 
сообщил поставщик. В едином реестре судебных решений сотни дел про взыскание долгов 
с компаний, обслуживающих розничные сети “Пакко” и “Вопак”. 4 августа 2020 года 
дочернее предприятие “Сантрейд” (выпускает подсолнечное масло под ТМ “Олейна”) 
обратилось в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с ООО “Гиппо” 1,3 млн грн 
долга за поставленный товар. “Гиппо” является управляющей компанией продуктовых 
сетей “Вопак” и “Пакко”. В своем иске “Сантрейд” отмечает, что в  в производстве 
хозяйственных судов находится более 40 дел с требованием о взыскании с "Гиппо" средств 
за поставленный товар и общая сумма исковых требований составляет около 19 млн грн. 
“Сантрейд” попросил наложить арест на счета “Гиппо”, но суд отклонил просьбу решением 
от 20 августа. Однако арест на все банковские счета “Гиппо” уже наложен решением 
Хозяйственного суда Киева  от 31 июля по иску компании “Космополит Трейдинг”, которой 
“Гиппо” задолжало 4,6 млн грн. С “Гиппо” хотят взыскать долги за поставленный товар и 
оказанные услуги  такие компании:  ООО “Дистрибуция-центр” – 1,89 млн грн, ООО 
“Эргопак” – 1,26 млн грн, ООО “Продтогсервис” – 304 000 грн, ЧП “Олияр” – 383 000 грн, НПП 
“Глобинский свинокомплекс” – 846 000 грн, ООО “Харпрод” – 298 000 грн, ООО “АСС” – 383 
000 грн, ООО “Мегахолод” – 289 000, ООО “Весттехногруп” – 251 000 грн и многие другие. 
Всего по данным OpenDataBot компания “Гиппо” является ответчиком в 137 судебных 
делах. Как сообщает “Перший” 30 июля 2020 года в Луцке закрылся супермаркет “Пакко” и 
компания закроет еще 15 магазинов сети в других города.  ВолиньUA сообщает, что 25 
августа закрылся супермаркет “Вопак” в центре Луцка. Закрытый “Пакко” находится в 
Луцке по улице Клима Саувра, 21а.  Недвижимость, расположенная по этому адресу 
находится в исполнительном производстве. Как следует из реестра судебных решений в 
октябре 2019 года “Альфа-банк” получил от нотариуса в Киеве исполнительную надпись 
про взыскание имущества с ООО “Вопак-Трейд” (является 100-процентным владельцем  
ООО “Гиппо”). Речь идет о продовольственном двухэтажном складе с подвалом общей 
площадью 1565,7 кв.м., магазине-складе  площадью 2570,5 кв.м.; административном здании 
площадью 960,1 кв.м., продовольственном складе площадью 2355,4 кв.м. За счет средств, 
полученных от реализации имущества, должны быть частично удовлетворены требования 
“Альфа Банк” по погашению задолженности  в размере 88,45 млн грн. Эта задолженность 
возникла за период с 19.07.2017 по 20.07.2018. “Альфа-банк” является правопреемником 
“Укрсоцбанка”, который в 2013 году открыл “Пакко-холдинг” кредитную линию и по 
которой возникла задолженность. Поручителями по кредитному договору с “Пакко-
холдинг” были еще 5 юридических лиц: “Вопак-трейд”, “Волыньбакалея”, “КМ-холдинг”, 
“Пакко-Логистик”, “СТМ- Сучасні Торгівельні мережі”. Сейчас “Альфа-банк” в суде пытается 
отсудить у этих юридических лиц 7,8 млн грн инфляционных потерь. ООО “Пакко-холдинг” 
по данным OpenDataBot на 1 июля 2020 года имел задолженность по налогам в размере 1,4 
млн грн, и по заработной плате  – 3,96 млн грн. Компания является ответчикам в 90 
хозяйственных судах. Так, компания “Беверидж Трейдинг Компани” требует от “Пакко-
Холдинг” вернуть 3,5 млн грн, компании “Экона” ритейлер задолжал 328 000 грн, 
кпредприятию “Тропик” – 2,88 млн грн, Днепропетровскому комбинату пищевых 
концентратов — 201 000 грн, и этот список далеко не полный. В комментарии Retailers 
совладелец Volwest Group (сети “Наш Край”, Spar) Виктор Корсак сказал, что основная 
причин проблем “Вопак” в том, что акционеры потеряли интерес к этому бизнесу и 
фактически перестали им заниматься. В единых реестрах конечные бенефициары 
компаний не указаны, все юридические лица зарегистрированы на кипрские офшоры. В 
неофициальных беседах участники рынка говорят, что сеть “Вопак” и “Пакко” была 
основана Владимиром Микуличем, но около 7 лет назад перешла во владение Олега 
Бахматюка. На март 2019 года "Гиппо" насчитывал  56 магазинов "Вопак" и 14 оптовых 
магазинов "Пакко"  в девяти областях  Западной и Центральной Украины. Компания 
объявляла о планах переформатировать 21 магазин, но эти заявления так и не были 
реализованы. По данным GT Partners за 2019 год открылся один франчайзинговый магазин, 
а было закрыто 9, в 2018 году  сеть закрыла 11 супермаркетов. Часть объектов перешли под 
управление других сетей. В последние годы конкуренция на рынке продуктового ритейла 
усилилась драматически. Лидеры рынка проводят агрессивную экспансию, обновляют 
магазины. В конце 2016 года на рынок западной Украины вышла сеть “АТБ”, что привело к 
ужесточению конкуренции в регионе. “Сегодня "АТБ-маркет" и Fozzy Group с большим 
отрывом от остальных игроков занимают примерно по 10% рынка. Они же передавят всех, 
как тараканов, и больше никого не останется, — говорил в интервью Retailers в 2018 году 
Виктор Корсак. – До прихода "АТБ" все чувствовали себя комфортно. "АТБ" активизировал 
все проблемы, которые есть на рынке ритейла в регионе, где мы работаем. Здесь же 
развивались в основном локальные игроки: мы, "Вопак", "Колибрис", "Рукавичка". Бывший 
генеральный директор “Вопак” Сергей Дружук от комментариев отказался. Официальный 
сайт ритейлера  vopak.ua не работает, ни на один телефон в компании не отвечают. “Они не 
первые, и точно не последние”, – говорит поставщик “Вопак” 

Читать полностью >>>                                                                                       © Юлия Белинская 
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Novus отримав 100 мільйонів доларів  
кредиту від ЄБРР 

28.08.2020 

Європейський банк реконструкції і розвитку надав мережі Novus 100 
мільйонів доларів для фінансування будівництва першого в Україні "зеленого" 
розподільчого центру, а також відкриття понад 30 нових магазинів. 

Загальна інвестиційна програма компанії в розвиток інфраструктури, 
масштабування мережі та прогресивні новації становить понад 200 млн доларів. ЄБРР 
підтримає дану програму Novus пакетом фінансування в 100 млн доларів, з яких 35 млн 
доларів буде синдиковано з комерційними банками. Перший "зелений" розподільчий 
центр, на будівництво якого в тому числі буде використана частина кредитних коштів, – це 
сучасний логістичний об’єкт площею понад 40 000 кв. м, який буде відповідати принципам 
екологічного будівництва Building Research Establishment Environmental Assessment Method.  
"Безфреонові та безаміачні системи охолодження, які будуть встановлені в цьому центрі, 
стануть новинкою для українського ринку харчового рітейлу. Його відкриття дозволить 
компанії істотно поліпшити ланцюжок поставок продуктів у магазини, оптимізувати 
перевезення та логістику", - йдеться в повідомленні. У пресслужбі компанії зазначають, що 
Novus з 2013 року є одним з ключових клієнтів ЄБРР в роздрібному секторі країни. За сім 
років співпраці з банком були підписані кредитні договори на суму 75 млн доларів. Ці 
кошти були спрямовані на розвиток мережі в Києві та області. За цей період мережа 
масштабувалася, значно збільшивши товарообіг магазинів, що дозволило увійти до ТОП-5 
найбільших мереж рітейлу в Києві. Novus представлений на українському ринку з 2009 
року і входить в литовську групу BT Invest, яка інвестує і в інші сектори України під 
брендами Stolitsa Group, Retroville і EVT. Загальна площа торгових комплексів становить 
понад 220 тисяч кв. м. Компанія розвиває торгові об’єкти різних форматів площею від 400 
до 7000 кв. м, в тому числі – франчайзингові. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим 
інвестором в Україні. З початку діяльності в країні банк взяв на себе зобов’язання з надання 
майже 14,4 млрд євро в рамках 476 проектів. 

Читати повністю >>> 
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Родючі наділи: як Auchan повертає собі  

землю під Одесою 
28.08.2020 

Минулого місяця один з найбільших світових ритейлерів – Auchan 
group – відстояв у Північному апеляційному господарському суді право на 
земельну ділянку площею 12 га в Одесі.  

 

Це другий за величиною з трьох наділів, загальною площею 26,89 га, за які 
французька група більше року бореться в судах із Національним агентством з питань 
виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). На цій ділянці компанія збиралася 
побудувати найбільший в області ритейл-парк Les Vignes, загальною площею близько 100 
000 кв. м. Три наділи були придбані Auchan group і його девелоперським підрозділом 
Ceetrus Україна за 200 млн грн у 2013 р. Mind розбирався, що пішло не так у французького 
ритейлера, чому АРМА заарештувала наділи і яке майбутнє у проекту Les Vignes.  

 

Що сталося? У липні Північний апеляційний господарський суд визнав незаконним 
відчуження земельної ділянки площею 11,9 га, що належала «Auchan Україна». Спори за ще 
двома справами також знаходяться в судах: щодо ділянки загальною площею 1,29 га, що 
належить «Auchan Україна», – у Північному апеляційному господарському суді, а щодо 
ділянки площею 13,66 га, що належить «Ceetrus Україна», – у Господарському суді м. Києва. 
«Розгляд цих справ судами може зайняти орієнтовно від чотирьох до шести місяців, якщо 
не виникне непередбачених ситуацій», – говорить партнер адвокатського об'єднання 
«Саєнко Харенко» Сергій Смирнов. Наділи загальною площею 26,89 га французький 
ритейлер придбав 2013 року в ТОВ «С.П.Т.» і ТОВ «АБС Технолоджи» за більш ніж 200 млн 
грн. Ділянки знаходяться на масиві «Райдужний», с. Лиманка (раніше – Мизікевича), і в 
селищі Таїрове Овідіопольського району Одеської області. Цільове призначення землі 
дозволяло побудувати тут торгово-розважальний центр. До 2019 року компанія займалася 
розробкою проектної документації, а також підготовкою земельної ділянки під 
будівництво. Наприклад, був перенесений родючий шар землі. За проектом, на цій ділянці 
планувалося звести найбільший в області ритейл-парк Les Vignes. На першому етапі 
компанія мала намір вкласти $50 млн у будівництво гіпермаркету «Ашан» площею 15 000 
кв. м, галереї магазинів на 4000 кв. м і паркінгу на 3600 машиномісць. Друга черга 
передбачала відкриття ритейл-парку загальною площею 42 000 кв. м, а третя – ТРЦ у 35 000 
кв. м. Загальний обсяг інвестицій становив близько $100 млн. Ритейл-парк міг би стати 
третім за кількістю і найбільшим за розміром у портфелі девелоперського підрозділу 
Auchan – компанії «Ceetrus Україна». Зараз вона керує ритейл-парком «Петрівка» і першою 
чергою «Ашан Rive Gauche» на вул. Здолбунівській у Києві. Після початку збройного 
протистояння на Донбасі французький ритейлер втратив свій ТРЦ Rose Park площею 48 000 
кв. м між Макіївкою і Донецьком, до будівництва якого компанія взялася 2012 року і вклала 
в цей об'єкт близько 30 млн євро. До моменту початку військових дій у ТРЦ була відкрита 
лише перша черга з гіпермаркетом «Ашан», а завершити всі будівельні роботи планувалося 
у 2015 році. 

 

Яка історія конфлікту? Проблеми у французького ритейлера почалися навесні 
минулого року, коли старший слідчий прокуратури Одеської області звернувся до 
Приморського районного суду Одеси з вимогою накласти арешт на ділянку. Він апелював 
до того, що раніше землі, на яких французький ритейлер планував реалізувати свій проект, 
належали Інституту виноградарства і виноробства ім. Таїрова. Ці ділянки Овідіопольська 
районна адміністрація виділила фізособам, які в подальшому передали наділи в статутні 
фонди компаній «ДеВіто» і «Максі.Ко». Юркомпанії, своєю чергою, увійшли до складу ТОВ 
«С.П.Т.» і ТОВ «АБС Технолоджи». Таким чином, з кількох невеликих наділів вийшло три, а їх 
цільове призначення було змінено під будівництво. Прокурор наполягав, що районна 
адміністрація не мала права без дозволу Кабінету Міністрів змінювати цільове призначення 
для ділянки площею понад 10 га. На цій підставі землю заарештували і передали в 
управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами 
(АРМА). Компанія передала землю СЕТАМ, який на конкурсі продав її маловідомій київській 
компанії «Пелучо» за 8,7 млн грн. Бенефіціаром «Пелучо» за даними Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції є Ірина Мариніна. Її ім'я нічого не говорить 
опитаним Mind девелоперам. У своєму фейсбук-профілі Мариніна вказувала одним із 
колишніх місць роботи АРМА, писалося раніше в ЗМІ. Тепер цієї згадки немає. На профілі в 
соцмережі вона значиться як «власник у Студії перманентного макіяжу та лазерної 
косметології». У коментарі Mind Ірина Мариніна заперечила, що раніше працювала в АРМА. 
«На даному етапі ТОВ «Пелучо» здійснює захист своїх законних інтересів у численних 
судових суперечках. До моменту розв’язання даних судових суперечок підприємство 
«Пелучо» обмежується в будь-яких коментарях для ЗМІ», – підкреслила вона. Зараз ділянки 
арештовані. Міністерство юстиції скасувало реєстрацію права власності на землю, і 
компанія «Пелучо» подала позов до відомства про визнання цих дій неправомірними. Група 
Auchan зі свого боку скасовує в судах договори купівлі-продажу. 

 

Що кажуть сторони конфлікту? >>>                                        © Христина Лисова, Дарина Кутецька 
За матеріалами mind.ua 
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Кінець космосу: мережа ProStor закрила угоду  
з купівлі мережі Космо 

17.08.2020 

Мережа магазинів “Космо” стає Prostor” – з таким заголовком 
постійним клієнтам Космо приходять push-повідомлення з акційною 
пропозицією. Про це повідомляє портал rau.ua 

У Instagram-сторінці мережі Prostor відповіли на питання кореспондента Retailers, чи 
означає зазначена інформація, що буде відбувається зміна вивісок, відповіли ствердно. “У 
травні закрилася угода по покупці бізнесу Космо мережею Prostor. Це все що я можу сказати 
за умов конфіденційності”, – розповів Retailers виконавчий директор фонду Sigma Bleyzer 
(до угоди володів Космо) Сергій Бартощук. На сайті Космо зазначено, що в мережу входить 
99 магазинів, велика частина з яких працює в Києві. Нагадаємо, що переговори про продаж 
мережі Космо конкуренти почалися ще в 2018 році. Тоді сума операції оцінювалася 
приблизно в $15 млн. У вересні 2019-го Антимонопольний комітет України дозволив 
власнику мережі магазинів ProStor Вадиму Тугаю придбати опосередкований контроль над 
drogerie-рітейлером Космо. Згідно з документом, розглянувши заяву уповноважених 
представників Вадима Тугая і ряду кіпрських компаній, регулятор прийняв рішення 
дозволити опосередковане придбання бізнесменом контролю над компанією Giancintoco 
Holdings Limited. Остання, за даними Єдиного держреєстру, є учасником з часткою 100% в 
статутному капіталі компанії Суматра-Лтд, яка розвиває мережу парфумерно-косметичних 
магазинів Космо. Суматра-Лтд працює на ринку роздрібної торгівлі парфумерії та 
косметики України з 1994 року, у 2000 році вона створила національну торговельну мережу 
товарів для краси, здоров’я і сім’ї Космо. Станом на вересень 2019 року вона налічувала 104 
торгових точки в 27 містах країни зі складом в Броварах Київської області. Чистий збиток 
компанії в 2018 році скоротився на 24,6% і склав 58,9 млн грн, виручка зросла на 18,5 – до 
1,85 млрд грн. Також зазначимо, що на початку минулого року власники мережі Космо 
позбулися аптечного бізнесу: 144 аптеки компанії купила група TAS Сергія Тігіпка. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Топ-10 цікавих фактів про Український 
аптечний холдинг 

13.08.2020 

За час своєї історії Український аптечний холдинг пережив нелегкі 
часи. Увійшовши до топ-5 компаній на фармринку, через війну на Донбасі 
компанія втратила понад 77% своїх аптек.  

Проте за п’ять останніх років вдалося істотно зміцнити свої позиції, відкривши 
понад 100 нових торгівельних точок. Український аптечний холдинг – компанія, яка 
об’єднує аптеки чотирьох брендів. Два з них – Добрі ліки та Домашня аптека – вже добре 
знайомі багатьом українцям, третій бренд – Здравица – завоювали довіру жителів Східної 
України, а четвертий – Бюджетна аптека – з’явився у минулому році. У 2020 році 
Український аптечний холдинг святкує свій 16-й день народження та ставить перед собою 
амбітні цілі: збільшення частки фармацевтичного ринку, розширення мережі в інших 
регіонах України, розвиток онлайн-продажів та розширення програми лояльності. Топ-10 
маловідомих цікавих фактів про УАХ: 200 аптек за 9 років. УАХ було створено у 2004 році, а 
у 2013 мережа налічувала вже дві сотні аптек та аптечних пунктів. Втрата 155 аптек. Через 
війну на Донбасі у 2014 році компанія втратила понад 77% аптек та аптечних пунктів, які 
лишилися на окупованій території. Динамічний розвиток після втрат. З 2014 року УАХ 
вдалося відкрити 105 аптек, з них у минулому році – 48 аптек. Повернення колишніх 
позицій на ринку. Сьогодні мережа аптек УАХ налічує вже 150 аптек та аптечних пунктів у 
60-ти містах України, зокрема у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, 
Донецькій та Луганських (підконтрольних Україні) областях. Потік клієнтів. Щодня 150 
аптек обслуговують понад 28 000 людей у різних, навіть найвіддаленіших куточках країни. 
Широкий вибір товарів. Сьогодні асортимент аптек налічує понад 15 000 найменувань 
близько 50% з яких – товари для краси, здорового способу життя і профілактики хвороб. В 
аптеках мережі можна придбати не тільки медикаменти, але й лікувальну косметику, 
дитячі товари, медтехніку, медичний трикотаж, біологічно активні добавки, засоби гігієни 
тощо. При цьому асортимент регулярно поповнюється новими препаратами. Робота по 
забезпеченню якості. Уся продукція, яка реалізується в аптеках УАХ проходить ретельний 
контроль. Компанія має свій ліцензійний склад та працює тільки з офіційними 
дистриб’юторами та виробниками, завдяки чому гарантує справжність і якість лікарських 
засобів. Команда компанії. В компанії працює понад 1000 фахівців, які забезпечують 
клієнтів необхідними ліками та товарами для краси та здоров’я. Дистанційне 
обслуговування через онлайн-аптеку. У цьому році була запущена онлайн-аптека 
www.zdravica.ua. Завдяки цьому клієнти мають змогу отримати послуги та придбати 
товари максимально безпечно та зручно. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Ultra Group запускає новий мультибрендовий формат –  
магазин Ultrashop 

30.07.2020 

Великий український fashion-рітейлер Ultra Group планує відкрити в 
столичному ТРЦ Retroville перший мультибрендовий магазин Ultrashop. Про 
це RAU повідомила консалтингова компанія Retail&Development Advisor. 

За інформацією RDA, яка виступила брокером при підписанні договору оренди 
приміщення в ТРЦ, в магазині будуть представлені всі шість брендів з портфелю Ultra 
Group: Levis, Guess, Hugo, SuperDry, Karl Lagerfeld і Baldinini. В компанії також уточнили, що 
новий торговий об’єкт Ultra Group займатиме 420 кв. м площі на першому поверсі ТРЦ 
Retroville. Відкриття мультибрендового магазину заплановано вже у вересні поточного 
року. Зараз Ultra Group об’єднує близько 90 монобрендових торгових точок в Україні. 
Нагадаємо, перша черга дворівневого багатофункціонального комплексу Retroville 
відкрилася в столичному житловому масиві Виноградар ще 30 травня цього року. Тоді в 
об’єкті розпочали роботу такі торгові оператори як Novus, Leroy Merlin, магазини техніки та 
електроніки Eldorado, Фокстрот та інші. Запуск другої черги ТРЦ заплановано на 1 серпня. 
Як повідомляв RAU, серед fashion-якорів другої черги будуть шведський рітейлер H&M, 
який займатиме площу близько 2400 кв. м, найбільший магазин українських брендів 
Всі.Свої площею понад 1600 кв. м, група MTI, в обоймі якої будуть магазини Intertop, Ecco, 
Skechers, Timberland, а також DeFacto, LC Waikiki, LPP, Colin’s та багато інших. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Компания "Эпицентр К" откроет крупнейший Intersport  
Outlet City в столичном ТРЦ Dream Town 

07.08.2020 

Украинская сеть швейцарского бренда товаров для спорта 
Intersportоткроет 8 августа крупнейший магазин сети в формате "аутлет" 
Intersport Outlet City в ТРЦ Dream Town 2 на просп. Оболонском в Киеве. 

Как сообщила пресс-служба "Эпицентр К", площадь магазина составляет 7 тыс. кв. м. 
Новый формат sport&fashion предусматривает предложение как спортивного ассортимента, 
так и повседневной одежды. На территории аутлета расположены два кафе, в том числе со 
здоровым питанием. В магазине оборудована детская зона, а также пространство для 
проведения ивентов, сообщается в пресс-релизе. Как сообщалось, 1 августа "Эпицентр" 
открыл в ТРЦ Retroville новый магазин Intersport площадью 1,3 тыс. кв. м и планирует 
открыть еще несколько к концу года. Как сообщалось, в 2015 году компания "Эпицентр К" 
подписала договор о партнерстве со швейцарской IIC-Intersport International Corporation 
GMBH, выступающей одним из лидеров мировой торговли спортивными товарами. По 
состоянию на август-2020 в Украине насчитывается 47 торговых точек сети. Группа 
компаний Intersport создана в 1968 году. Сеть насчитывает более 5,6 тыс. магазинов в 44 
странах мира. ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в 
Киеве в декабре того же года. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-
предпринимателей, 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 interfax.com.ua 

 
Конкурент ССС: найбільший турецький взуттєвий  

рітейлер виходить в Україну 
14.08.2020 

В кінці липня підписаний договір оренди між ТРЦ Nikolsky і 
представниками турецької мережі FLO. Загальна площа магазина складе 
579 кв. м. Магазин запропонує асортимент чоловічого, жіночого та дитячого взуття. 

Як повідомили RAU в прес-службі Budhouse Group, FLO – найбільша турецька мережа 
магазинів взуття. На сьогоднішній день FLO охопили майже всі куточки Туреччини – це 
близько 500 магазинів в країні, а за кордоном – більше 100 магазинів в 20 країнах світу. 
Пункти продажу мультибрендової концепції кросівок IN Street від FLO Magazaclk з кожним 
роком зміцнюють мережу продажів FLO і збільшують її поширення. Крім роздрібних 
брендів, в магазинах FLO реалізуються провідні взуттєві бренди, такі як FLO, Kinetix, Polaris, 
US Polo, Lumberjack, Butigo, Dockers by Gerli і Mercedes, а також здійснюється оптова 
торгівля. Компанія також планує представити в Україні бренд Nine West. В рамках стратегії 
розвитку до 2023 року компанія має намір збільшити обсяг експорту до $300 млн, відкрити 
в цілому 300 магазинів в 47 країнах світу, і зробити Туреччину однією з найбільших в світі 
баз з виробництва взуття. ТРЦ Nikolsky розташований в центрі Харкова, на вул. Пушкінська, 
2. Вихід зі станції метро буде на мінус перший поверх комплексу. Загальна площа торгового 
центру становить 106 000 кв. м, торгова – 53 000 кв. м. Паркінг розрахований на 700 
машиномісць. Нагадаємо, що раніше були підписані договори з Сільпо, Foxtrot, Multiplex, 
Lucky Strike, LC Waikiki, Smile Park і cетью фітнес клубів Sport Life. ТРЦ Nikolsky встановив 
Національний рекорд України – «Найбільша конструкція у вигляді куполу на будівлі». 
Головним архітектором комплексу є ТАМ «А.В. Пашенько». Концепція і дизайн інтер’єрів 
були розроблені спільно з міжнародною компанією Sonae Sierra. Відкриття ТРЦ Nikolsky 
заплановано на березень 2021 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Inditex готовит к запуску в Украине интернет- 

магазин Pull&Bear 
25.08.2020 

Группа компаний Inditex готовит к запуску онлайн-магазин бренда 
Pull&Bear в Украине. Информация о скором запуске интернет-магазина 
Pull&Bear сожержится в мобильном приложении и на сайте фешн-ритейлера.  

На нее обратил внимание корреспондент Retailers. О дате запуска и других 
подробностях работы онлайн-магазина не сообщается. На данный момент в Украине 
работает 15 офлайн-магазинов Pull&Bear. Напомним, в начале сентября 2018 года Inditex 
объявил, что к 2020 году делать онлайн-покупки его брендов станет возможным по всему 
миру, включая рынки, где ритейлер не имеет физических магазинов. Пока что на 
украинском рынке работает только онлайн-магазин бренда Zara, который был запущен в 
сентябре 2019 года. Сайти Stradivarius и  Bershka работают в без возможности сделать заказ 
онлайн в Украине. По прогнозам GlobalData, глобальные продажи одежды в этом году 
сократятся на 15,2% или $ 297 млрд. Даже если продажи одежды вернутся к уровню 2019 
года в конце этого года, этого будет недостаточно, чтобы компенсировать потери в первой 
половине 2020 года. Мировой рынок одежды не вернется и опередит показатели 2019 года, 
по крайней мере, до 2022 года. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 
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Из "Цитрус" ушли два топ-менеджера – операционный директор  
и руководитель онлайн-направления 

13.08.2020 

Совладелец "Цитрус" Дмитрий Зинченко рассказал, что за последний 
месяц из компании ушел операционный директор Александр Чистяков и 
руководитель онлайн-бизнеса citrus.ua Виталий Пилипенко.  

В начале июля стало известно о корпоративном конфликте в "Цитрус" – Дмитрий 
Зинченко обвинил своего партнера Григория Топала в рейдерском захвате компании. Ранее 
издание ain.ua писало о нескольких возможных причинах конфликта. Мнения о причинах 
конфликта разнятся. По данным некоторых сотрудников, проблемы в "Цитрус" между 
основателями начались около двух месяцев назад по неизвестным причинам. В ход шла 
прослушка, слежка и т.д. Из-за корпоративной войны из компании ушло несколько 
сотрудников. Вторая версия, что конфликты между основателями существовали давно, но 
причиной последних событий могло стать назначение на должность CEO "Цитрус" нового 
руководителя – Вадима Лысюка, который до этого (2014-2016) уже работал в компании. 
Якобы размолвка между Зинченко и Топалом произошла из-за несогласования функций 
нового руководителя. Несколько разных источников сообщили ain.ua, что реакция 
Зинченко на новое назначение была непоследовательной и импульсивной. В самой 
компании ничего не подтверждают, но и не опровергают. На запрос ain.ua Вадим Лысюк 
ответил следующее: "Сейчас компания "Цитрус" работает в штатном режиме, на 
операционную деятельность и оборотные активы компании взаимоотношения между 
собственниками не влияют". Зинченко и Топал владеют "Цитрус" на паритетных началах. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua  
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Как крупный ювелирный игрок работал  
во время карантина 

03.08.2020 

На одной из онлайн-конференций Петр Смирнов, директор e-
commerce направления Union Group рассказал о том, как ювелирное 
подразделение компании пережило карантин.  

После выступления мы обратились к Петру с уточняющими вопросами. Публикуем 
предоставленную спикером информацию. Во время карантина мы быстро 
сориентировались. Оперативно провели переговоры с торговыми центрами, где у нас были 
магазины с максимальным количеством товара. Они служили точкой отправки интернет-
заказов. Согласовали с ними график посещения. Например, в Ocean Plaza отгружали товар 
по понедельникам, средам и субботам. В целом в столице в качестве склада и отгрузки 
работало 10 магазинов в ТРЦ и 4 в стрит-ритейле (по Украине порядка 12). Эти торговые 
точки пополняли товаром за счет перемещений из других магазинов. Также на обработку 
онлайн-заказов работал склад в Днепре. В него мы отгрузили то, что было в магазинах, 
работающих в Днепра и Запорожье. Все сотрудники склада, которые обычно работали на 
подсортировку офлайн магазинов, были переведены на другой процесс – отгрузку товара 
под заказ интернет-магазинов. Дополнительно помогали сотрудники розницы. Поэтому 
нам не потребовалось увеличение штата склада. По проектам трафик снизился, но 
показатель конверсии вырос на порядок. Не могу озвучивать конкретных цифр. В первые 
недели карантина сократилась конкуренция в поисковой выдаче. … 

Читать полностью >>>                                                          © Людмила Будина, Вероника Гаврилюк 
По материалам retailers.ua 

 
Ювелірний бренд SOVA відкрив чотири  

нові торгові точки 
04.08.2020 

Як повідомила прес-служба мережі, у Львові відкрито острів площею 
6 кв. м на першому поверсі в центральній галереї ТРЦ King Cross Leopolis, в 
Одесі – острів такої ж площі на першому поверсі ТРЦ Riviera.  

“Наш бренд любить і підтримує місцева аудиторія в Одесі. Ми раді анонсувати 
відкриття третьої торгової точки в цьому регіоні, й тим самим бути ближче до клієнтів. 
Відкриття збігається з презентацією нової колекції Bondi – і це відмінний привід зазирнути 
до нас у гості”, – коментує Анна Коваль, директор з маркетингу та роздрібних продажів 
компанії SOVA. В Києві торгові точки SOVA почали роботу в ТРЦ Retroville (25,35 кв. м) і ТРЦ 
River Mall (6 кв. м). Знайти їх можна на першому поверсі в центральних галереях ТРЦ. Тут 
представлятимуть всі 19 колекцій бренду, включаючи нову літню колекцію Bondi. 
“Відкриття в ТРЦ Retroville і ТРЦ River Mall були однією зі стратегічних цілей нашої компанії 
на 2020 рік. Ми пишаємося тим, що після карантину продовжуємо розширювати мережу. Це 
вже 11-й магазин SOVA в столиці. І відкриття нових об’єктів стало можливим завдяки 
лояльності та любові наших клієнтів. І ми їм безмежно вдячні!”,- коментує Анна Коваль. 
Ювелірний дім SOVA – це ювелірний трендсетер на українському ринку. Дизайн прикрас 
SOVA відповідає світовим тенденціям, більш того, бренд ініціює співробітництво з 
відомими українськими fashion брендами (LITKOVSKAYA, Lake, Frolov та Marsala), 
створюючи новаторські колаборації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Сеть "Эпицентр" откроет пять "Керамика Центров"  
до конца этого года 

19.08.2020 

Национальная сеть "Эпицентр" продолжает развитие  салонов плитки 
и сантехники в своих торговых центрах. Об этом сообщает служба новостей 
портала retailers.ua 

Уже открыто 7 магазинов "Керамика Центр" в реконструированных и недавно 
построенных ТЦ "Эпицентр", до конца года откроется еще п’ять. В августе в Виннице 
откроется восьмой салон "Керамика Центр", а до конца года их количество увеличится до 
12. В процессе  реформирования  – торговые площади во Львове, Хмельницком и 
Кропивницком. "Керамика Центр" работает в формате shop-in-shop ("магазин в магазине") 
на месте бывших салонов плитки и сантехники. Новая концепция включает презентацию 
готовых решений для ванных комнат с одновременным использованием плитки и 
сантехники. Около 80% плитки и сантехники "Керамика Центр" составляют европейские 
бренды, которые непосредственно импортирует компания "Эпицентр К", и собственные 
торговые марки, также керамическая плитка украинского производства. "Эпицентр" уже 
несколько лет  развивает формат "магазин в магазине" – в торговых центрах сети работают 
магазин спортивных товаров Interspott, товаров для дома "Деко", бытовой техники "Це Те", 
мебели "Центр мебели". Недавно "Эпицентр" открыл первый специализированный 
продовольственный магазин в своем новом торговом центре в Буче 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Сеть "Эпицентр К" открывает ТЦ на месте  

мясокомбината в Виннице 
21.08.2020 

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует 22 августа открыть второй 
торговый центр в Виннице, объект включает новые отделы - "Дом воды", 
"Продукты" и "Студия света" в обновленном концепте. 

"Сеть ТЦ "Эпицентр" расширяет присутствие в Центральной Украине – открывается 
второй торговый центр "Эпицентр" по ул. Батозька, 1-в… Во втором винницком ТЦ 
"Эпицентр" откроются и новые для сети отделы, в частности, "Дом воды" и "Продукты". 
Также в этом ТЦ появится в обновленном концепте "Студия света" площадью 310 кв. м", - 
сообщила пресс-служба компании в пятницу. Общая площадь ТЦ составляет 25,8 тыс. кв. м, 
ассортимент - более 200 тыс. артикулов товаров 15 различных направлений - от 
стройматериалов до товаров для спорта и детей, от автозапчастей и бытовой техники к 
изделиям медназначения. "Строительство продолжалось рекордно короткий срок – всего 
за четыре месяца в одном из центральных районов города вместо бывшего заброшенного 
мясокомбината появился инновационный ТЦ с очень широким ассортиментом товаров, 
современными кассами самообслуживания и Центром выдачи онлайн-заказов" – 
отмечается в сообщении. "В этом ТЦ будем отрабатывать новую модель работы центра 
выдачи заказов с использованием нового оборудования и технологий, которые должны 
ускорить обслуживание покупателей интернет-магазина epicentrk.ua с учетом соблюдения 
дистанции между людьми", - цитируется в сообщении заместитель генерального 
директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров. 
Крупнейшими отделами в ТЦ являются "Галереи ДЕКО" (2 тыс. кв. м), "Центр мебели" (1,7 
тыс. кв. м), "Центр техники ЦЕ ТЕ", "Эпик" (товары для детей) и" Садовый центр " – каждый 
по 1 тыс. кв. м, "Керамика Центр" – 850 кв. м, Intersport - 800 кв. м. … 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Компания "Эпицентр" запускает  
маркетплейс 

13.08.2020 

О том, что "Эпицентр" запускает маркетплейс, стало известно из 
новости компании о запуске продаж автозапчастей. Об этом пишет 
обозреватель Вероника Гаврилюк на портале retailers.ua 

Новость опубликовало издание rau.ua с указанием ссылки на сайт, где будет 
проводиться продажа этого вида товара https://epicentrk.ua/seller/ Стоит отметить, что в 
новости "Эпицентр" (опубликованном на сайте ритейлера) нет этой ссылки, вместо нее 
указан интернет-магазин epicentrk.ua. Пройдя по ссылке epicentrk.ua/seller, не найти 
автозапчастей. На главной странице написано: "Стань продавцом на маркетплейсе 
"Эпицентр"". Ниже указано, что скоро ожидается открытие маркетплейса. Желающим 
продавать свои товары на маркетплейсе ритейлер предлагает заполнить заявку. И 
отдельно тем, кто хочет продавать автозапчасти, – пройти регистрацию. Заявка для 
продавцов называется "Стать онлайн-поставщиком". В шапке говорится: "Пожалуйста, 
расскажите нам про то, какие товары продает ваша компания. Как только мы начнем 
приглашать поставщиков для продажи товаров на сайте epicentrk.ua, вы будете первыми, 
кому будет открыта такая возможность". В пункте: "Какие товары вы продаете?" 
предоставлено 24 варианта категорий товаров. Все эти товары, пока кроме автозапчастей, 
"Эпицентр" продает через свой интернет-магазин и в своих офлайновых точках. В начале 
года стало известно, что "Эпицентр" начал сотрудничать с компанией с Hubber – онлайн 
b2b платформой, через которую поставщики и производители продают товары на 
маркетплейсах и интернет-магазинах в Украине. В сообщении Hubber epicentrk.ua был 
указан как маркетплейс. "От чистого маркетплейса он отличается тем, что все договора с 
партнерами и работу с ними ведет Hubber. Пользователь же увидит на карточке товара, что 
он продается сторонним продавцом, то есть так же, как это работает на других 
маркетплейсах", – пояснили тогда в компании. Сайт epicentrk.ua с начала этого года вошел в 
пятерку рейтинга самых посещаемых сайтов, которое составляет наше издание, используя 
данные Similar Web. С апреля epicentrk.ua занимает второе место в рейтинге. 

Читать полностью >>>                                                                                   © Вероника Гаврилюк 
По материалам retailers.ua 
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Rozetka открыла кафе на Майдане.  
Кофе — от 27 грн 

04.08.2020 

Как стало известно редакции AIN.UA, Rozetka в помещении 
Главпочтамта на Майдане открыла кофейню. В ней продаются разные виды 
кофе, чая, кондитерка и алкоголь. 

Как рассказали AIN.UA в компании, кофейню на Майдане решили открыть после 
запуска такой же кофейни на станции метро «Почайна». С 1 августа 2020 года кофейня уже 
работает, однако официально открыть ее планируют 10 августа. «На Майдане можно будет 
выпить кофе, попробовать свежие десерты, снеки и продегустировать авторские напитки. 
Мы привлекли профессиональных бариста, а наша команда отбирала и тестировала все 
позиции в меню», — рассказали в компании. В помещении есть стойка с кондитерскими 
изделиями и несколько столиков для посетителей. Цены на напитки в кофейне, для 
примера, капуччино на 200 мл стоит 32 грн, а эспрессо на 30 мл — 27 грн. Кофейня 
расположена в крыле здания Главпочтамта, там же, где Rozetka в ноябре 2018 года открыла 
большой магазин. В правое крыло здания сейчас переместили продажу алкоголя и там же 
сейчас работает кафе. На вопрос редакции о том, почему решили часть площади магазина 
отдать под кофейню (и связано ли это с карантином), в компании ответили так: «У нас 
возникла необходимость расширить один из отделов, под него мы отдали весь второй зал. 
В нем же нашлось место для кофейни. Не будь карантина, мы бы открыли кофейню 
намного раньше». 

Читать полностью >>> 
По материалам ain.ua 

 
Сеть "Сильпо" продолжит развивать собственные кофейни Feeltrd.  

В планах – открыть 4-5 точек до конца года 
18.08.2020 

Сеть "Сильпо" продолжит развивать кофейни в собственных 
магазинах под брендом Feeltrd. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера, 
передает служба новостей портала retailers.ua 

К концу года такие точки планируют открыть в киевском "Сильпо" в ТРЦ Gulliver, а 
также в новых супермаркетах в Одессе и Днепре. Концепции новых дизайнерских 
тематических супермаркетов разрабатываются уже с новым форматом заведений. 
Напомним, первое заведение Feeltrd открылось рядом с "Сильпо" в столичном ТЦ Silver 
Breeze в июле. В ТЦ Silver Breeze расположен главный офис "Сильпо", а также работает один 
из супермаркетов сети, однако кофейня находится вне торгового зала магазина. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Один из ресторанов сети Дмитрия Борисова тестирует 

 продажу еды в пробках 
18.08.2020 

Ресторатор Дмитрий Борисов запустил новый формат продажи блюд 
из своего ресторана Philadelphia – PhilaDrive. Стоя в пробке, водители могут 
сделать и оплатить заказ через окно автомобилей.  

О запуске Борисов написал на своей странице в Facebook.  Сделать заказ в автомобиле 
пока что можно на улице Шота Руставели в Киеве, где находится одно из заведений 
Philadelphia. Оплатить заказ можно картой или смартфоном. "Тестируем новые форматы в 
посткарантинную реальность, адаптируемся, можно сказать. Теперь стоя в пробке можете 
получить новый сервис: купить роллы в удобной упаковке, нори "шаурму" с 
тунцом/лососем/угрем (можно есть одной рукой) боулы, напитки прямо из рук (в 
перчатках) наших Driv’овых сотрудников. Быстро. Эргономично", – написал Борисов. 
Моноформат "Семьи ресторанов Дмитрия Борисова" Philadelphia запустился на Шота 
Руставели в марте 2019 года.  

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
МакДональдз в Украине представил инновации: как работает  

"умная" терраса и робот-транспортер 
20.08.2020 

МакДональдз в Украине представил два технологических решения.. В 
киевском заведении на Виноградаре появилась первая в Украине смарт-
терраса, а в Днепре заказ к экспресс-окну доставляет робот-транспортер. 

В киевском ресторане на Виноградаре посетителям предлагают разместиться на 
смарт-террасе. Там установлен климат-контроль и система обогрева и охлаждения, а сама 
терраса может трансформироваться из закрытой в открытую и наоборот. Благодаря этому 
посетители могут пребывать на ней в любое время года и при любой погоде. Для курьеров 
на смарт-террасе обустроена специальная комната, так что они могут ожидать заказ в 
комфортных условиях. В днепровском ЦУМе заказы до экспресс-окна доставляет робот. 
Чтобы выдавать заказы из экспресс-окна, в заведении установили робота-транспортера 
длиною 12 метров. Инновация работает следующим образом: на кухне ресторана 
прикрепляют упакованный заказ к транспортеру, дальше механизм перевозит его в 
воздухе под потолком заведения к сотруднику у экспресс-окна, а тот уже выдает пакет с 
едой клиенту. Ранее из-за дистанции между окном заказа и кухней посетители могли 
получить из окна не все позиции меню (например, картошку фри можно было заказать 
только возле кассы внутри заведения). Благодаря новому решению картошка и другие 
предложения отныне доступны гостям ресторана и внутри заведения, и у экспресс-окна. 
Транспортер за час может выдавать до 400 пакетов с блюдами, которые посетители 
заказали с собой. От кухни к экспресс-окну пакет доходит за 21 секунду. "Инновации и 
развитие – часть философии нашей компании. Для МакДональдз в Украине важно 
постоянно улучшать опыт клиентов и облегчать работу сотрудников. Внедрение 
инновационных решений, таких как смарт-терраса, автоматизация процессов внутри 
ресторанов, – это примеры последних нововведений, которые помогут посетителям сполна 
ощутить преимущества сервиса МакДональдз", – комментирует Виталий Стефурак, 
директор по развитию МакДональдз в Украине.  

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Киевские рестораторы жалуются на Glovo: "С начала г 

ода не получили от них и гривны" 
22.08.2020 

Столичные рестораторы жалуются на сервис доставки еды Glovo, 
который якобы задолжал им большую сумму еще с начала 2020 года. Об 
этом сообщает портал delo.ua 

В связи с этим, бизнесмены намерены обращаться в суд, сообщила генеральный 
директор сети ресторанов Полина Левицкая в Facebook. "Наши рестораны с начала этого 
года не получили ни одной гривны от Glovo. Общий долг Glovo нам составляет 170 тысяч 
грн по безналу. Письма остаются без ответов. Звонить некуда. Сверки делать просто не с 
кем. Сейчас будем оформлять иски в суд от каждого предприятия, потому что звонить в 
колокол уже надоело", — написала она в соцсети. При этом менеджер утверждает, что 
"долгов у Glovo куча". "Двум моим знакомым инвесторам предложили выкупить сервис 
"Глово Украина" еще месяц назад. Минусы у них большие, с операционкой не справляются. 
Менеджеры бегут оттуда, как и курьеры. Но если бы  хотя бы половина ресторанов 
перестали бы отгружать, то, думаю, что "великий сео" Дмитрий Расновский уже бы там не 
работал. А так как все молчат и молча решают свои проблемы, и молча пытаются выбить 
свои долги, то Glovo просто живет за счет этих оборотных денег дальше", — считает 
Левицкая. Она также выразила недоумение, "как можно было так науправлять бизнесом за 
2 года, чтобы скопить долги и иметь такую текучку кадров, при этом в марте 2020 года на 
2,5 месяца получить все козыри в руки, когда весь  ресторанный бизнес стоял, а доставка 
работала". Мой прогноз — до конца этого года закроются, а если рестораны и сети начнут 
массово отказываться с ними работать, то это произойдет раньше", — резюмировала 
ресторатор. Напомним, в середине февраля 2020 года в СМИ распространялась информация 
о том, что известный сервис доставки Glovo не платит некоторым ресторанам. В частности, 
сообщалось, что несколько заведений, которые работают с Glovo, заявили, что сервис не 
выплачивает долги — от 10 тысяч до 30 тысяч грн на ресторан. И этим заведениям 
пришлось заблокировать работу с должниками, а некоторые даже намерены судиться. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 

 
Мережа Сільпо запустила в Києві експрес- 

доставку «Вжик-страви» 
25.08.2020 

Мережа Сільпо запустила в Києві експрес-доставку: в меню популярні 
ресторанні страви – піца, суші, бургери, салати, азіатські супи і локшина-
wok. Доставка поки працює тільки по Оболонському району.  

Для пілотного проекту «Вжик-страви» мережа Сільпо відкрила ресторанний простір 
зі спеціально спроектованим виробництвом, яке працює тільки для онлайн-замовлень. «Ми 
проаналізували улюблені ресторанні страви гостей Сільпо, які часто замовляються на фуд-
холах всередині супермаркетів, і створили спеціальне меню. Їх приготування займає в 
середньому 15 хвилин. Вибрані страви доставлять протягом 40-ка хвилин після замовлення 
», – розповідає керівник департаменту електронної комерції Fozzy Group Ірина Румянцева. 
Зробити замовлення можна на сайті інтернет-магазину shop.silpo.ua, вибравши послугу 
«Доставка піци, суші, бургерів». В меню є більше 50-ти видів страв, включаючи піцу, суші, 
салати, азіатські супи і локшина-wok. Також можна вибрати напої, навіть замовити пляшку 
вина або пива. Як розповіла під час діджитал-марафону Ірина, цей проект народився в ході 
запуску інтернет-магазину Сільпо, а також послуги з самовивозом і експрес-доставки 
продуктів з супермаркетів: “Ми запропонували гостю популярні страви чотирьох кухонь 
ресторанної якості з експрес-доставкою за 40 хвилин. Щоб забезпечити швидкість – 
використовуємо власних кур’єрів на скутерах. По-друге, у нас багато автоматизації. Ми 
створили систему управління виробництвом, яка розподіляє отримані замовлення так, щоб 
їх приготування у кухарів займало 10-15 хвилин. Всі страви готуються свіжими «з-під 
ножа», як на кухні ресторану. Також є система управління ресурсами, яка управляє часом, 
оцінює завантаження кур’єрів і пропонує мінімальний час доставки”. Сільпо – одна з 
найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів України. Заснована в 1998 
році. Станом на липень 2020 го налічує 264 супермаркети, в тому числі 4 делікатес-маркети 
Le Silpo та інтернет-магазин shop.silpo.ua. У компанії діє проект підтримки та розвитку 
малих українських виробників «Лавка традицій», продукцію яких можна придбати в Сільпо 
і делікатес-маркетах Le Silpo. Входить в одну з найбільших торгово-промислових груп 
України Fozzy Group. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Мінкультури потребує 55 млрд грн на реконструкцію  

культурних об'єктів 
20.08.2020 

Міністерство культури та інформаційної політики України потребує 55 млрд 
грн на реконструкцію культурних об'єктів. Про це повідомив міністр Олександр 
Ткаченко під час брифінгу. 

 
«В Україні 130 тис. нерухомих об’єктів (культури – ред.), з яких 80% потребують 

негайної реконструкції. На здійснення цих програм найближчі 4 роки потрібно понад 55 
млрд грн. Мова йде не тільки про реставрацію та реконструкцію цих будинків, добудову 
музеїв – також на створення так званих центрів культурних послуг, трансформацію старих 
клубів, бібліотек у сучасні центри тяжіння для місцевого населення. Ми такі пілотні 
проєкти починаємо цього року в Херсонській, Луганській, Донецькій, Чернівецькій та 
Закарпатській областях», - зазначив міністр 20 серпня під час брифінгу, на якому 
роз'яснював план заходів із підтримки сфери культури та туризму відповідно до Указу 
президента «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, 
розвитку креативних індустрій та туризму». Він також розповів, що зміниться система 
мистецької освіти. «У нас понад 1300 закладів мистецької освіти: художні школи, школи з 
мистецтв, виші. [Серед заходів із підтримки галузі] Трансформація цієї галузі та зміна 
підходів, коли фінансування отримає не школа, а фінансуються в першу чергу учні», - сказав 
Ткаченко. Міністр додав, що кінематограф «хоча й фінансується останнім часом достатньо 
серйозно, але є великі проблеми, які через це фінансування виникають». «Мати мережу 
кінотеатрів, формувати змін, пов’язані з «кіношним» кластером, в який входять і навчання, і 
система рібейтів, - це є також частиною цієї програми», - додав очільник міністерства. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами detector.media 
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Восени у столичному ТРЦ Аладдін відкриється  
унікальний кінотеатр 

04.08.2020 

ТРЦ Аладдін розпочинає масштабну реновацію, яка стосується змін 
дизайну, планувань і посилення пулу орендарів. Перший крок на цьому 
шляху – відкриття нового унікального кінотеатру. 

Miromax – перший об’єкт нової української мережі кінотеатрів буде відчинений саме 
в ТРЦ Аладдін. Кінотеатр буде відкритий у партнерстві з всесвітньовідомим брендом 
Samsung. Нова кінотехнологія Samsung Onyx значно випереджає всі наявні на ринку 
технології за якістю зображення та звуку. Це перший кінотеатр з такою технологією у 
країнах Східної Європи. Відкриття нового 5-зального кінотеатру площею 2300 кв.м у ТРЦ 
Аладдін заплановане на вересень 2020 р. Анатолій Базильчук, керуючий нового кінотеатру 
Miromax: «Ми обрали саме ТРЦ Аладдін для започаткування нової мережі та впровадження 
нової кінотехнології, оскільки Позняки – це найбільш щільно населений район міста, в 
якому мешкають молоді та активні глядачі, небайдужі як до кіно, так і до сучасних 
технологій. Окрім нової кінотехнології, ми презентуємо і нові стандарти обслуговування. 
При цьому ціну на квитки плануємо тримати у звичних для постійних глядачів межах – від 
80 до 200 грн. На даний час ми проводимо ремонтні роботи і спільно з орендодавцем 
готуємо маркетингову стратегію з урочистого відкриття кінотеатру. Також ми плануємо 
відкриватися з підвищеними заходами безпеки у зв’язку з пандемією короновіруса. Ми 
готуємося дивувати і радувати наших відвідувачів в кінці вересня цього року». ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
 

Multiplex открыл кинотеатр с 270-градусным  
панорамным экраном в Киеве 

21.08.2020 

Сеть кинотеатров Multiplex открыла в ТРЦ Retroville первый 
кинотеатр с технологией ScreenX — панорамный формат изображения с 
углом обзора в 270 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе сети. 

"Мы планировали открыть в Киеве кинотеатр с технологией панорамного экрана 
еще в апреле 2020 года. Но ситуация в мире и стране внесла свои коррективы в сроки. 
Технология Screen X – это новый непередаваемый опыт, и мы рады, что зрители смогут 
расширить свои впечатления от просмотра фильмов вместе с нами", – говорит Роман 
Романчук, CEO Multiplex. ScreenX – это панорамный формат изображения с углом обзора в 
270 градусов. Для достижения такого эффекта изображение проецируется на центральный 
и два боковых экрана кинотеатра. Основные сцены фильма показывают на главном экране, 
а боковые увеличивают композицию кадра. Такое расширенное пространство позволяет 
зрителю оказаться "внутри" фильма. ScreenX – разработка южнокорейской компании CJ 
4DPLEX. Новой технологией оборудовано уже 316 кинозалов в 34 странах мира. Напомним, 
в марте СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук обратился к президенту Украины 
Владимиру Зеленскому с просьбой организовать выдачу беспроцентных кредитов 
предприятиям сроком на шесть месяцев для обеспечения фонда заработной платы. "В 
Украине наиболее уязвимым для бизнеса оказалось обеспечения фонда заработной платы. 
В то же время сотрудникам, которые ушли в отпуск за свой счет и которые были 
освобождены необходимо обеспечивать собственное существование и содержать свои 
семьи. Выход – это предоставление государством бизнеса беспроцентного кредита на 
шесть месяцев под целевое использование – обеспечение фонда заработной платы. Это 
позволит бизнесу сохранить рабочие места для своих сотрудников", - сказал в 
видеообращении к президенту Романчук. Как указывается в официальном письме Multiplex, 
в индустрии кинотеатров в Украине под угрозой сокращения находятся более 2,5 тыс. 
человек, а финансовые убытки сектора за один месяц составят около 80 млн грн ($3 млн). 
Для тех предприятий, которые не смогут обеспечить возврат денежных средств в течение 
полугода, может включаться процентная ставка. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua, interfax.com.ua 
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 І В ЦІЛОМУ: 

Наскільки впали касові збори в кінотеатрах і як  
кіномережі домовляються з ТРЦ 

07.08.2020 

З якими підсумками закінчили українські кінотеатри перший робочий 
місяць після карантину, які прогнози на серпень і осінь, і як проходять 
переговори операторів кінотеатрів з власниками ТРЦ. 

 
 

Як тільки 2 липня в Україні пом’якшили карантинні заборони для кінотеатрів, 
більшість з них після 3,5 місяців простою повернулися до роботи. Однак глядачі все ще не 
поспішають повертатися в зали, тому на період відновлення бізнес опинився в положенні, 
коли він все ще потребує лояльних умовах з боку орендодавців. Після відновлення роботи 
глядачів прийшло в кінотеатри в десять разів менше. Про таке падіння відвідуваності в 
коментарі Delo.ua говорить Роман Романчук, СЕО Multiplex – найбільшої мережі кінотеатрів 
України (24 кінотеатри в 12-ти містах). Більш оптимістична оцінка ситуації у Дмитра 
Деркача, співвласника Планети Кіно. За його словами, відвідуваність кінотеатрів рази в три 
нижче, ніж у липні минулого року. В цілому ж, в липні цього року ситуація на українському 
ринку кінопрокату дуже важка. Всього за липень (з 2 по 29 липня) українські кінотеатри 
зібрали в касу 21,7 млн грн і продали 229 600 квитків. Це тільки 9,6% від липневої каси 
аналогічного періоду минулого року: в 10 разів менше. При цьому треба враховувати, що 
літо завжди було низьким сезоном для кінотеатрального бізнесу. “Ми зараз працюємо за 
сценарієм, який знаходиться в блоці “песимістичний”, але трохи краще, ніж “самий 
песимістичний”, – говорить Роман Романчук. За оцінкою топ-менеджера, товарообіг мережі 
впав на 80-90% порівняно з липнем минулого року. Хоча для операторів ринку такий 
підсумок не виявився несподіваним. “Ми очікували, що все буде погано, буде мало глядачів. 
Зрозуміло, що нових фільмів немає, а люди рідко йдуть в кіно, коли їм не підходить вибір 
фільмів”, — зауважує Дмитро Деркач. 

 

Мінімальна база. За даними консалтингової компанії UTG, зараз орендні ставки для 
кінотеатрів варіюються від $3 до $17 / кв. м / місяць (без урахування ПДВ і експлуатаційних 
витрат) в залежності від міста, – пише Commercial Propperty. Ця сума, говорить Євгенія 
Локтіонова, директор компанії UTG, є мінімальною базою. Основний же дохід орендодавцю 
приносить відсоток від товарообігу кінотеатру. «За таких умов співпраці складно говорити 
про знижки”, – каже вона. Але і зазначає, що в менш стійких торгових центрах 
орендодавець, швидше за все, піде на поступки, а ось від більш успішних ТРЦ такого кроку 
очікувати не варто. Гравці ринку кінотеатрів підтвердили, що ведуть переговори з 
орендодавцями. “Сподіваємося, що досягнемо взаєморозуміння, адже зараз наша робота 
обмежена”, – говорить Ірина Зоря, власниця кіномережі Оскар, в яку входить три об’єкти в 
Києві. “На той період, коли не працювали, ми несли значно менші збитки, ніж ті, що будемо 
нести зараз”, — вважає Сергій Зленко, співвласник столичного кінотеатру Boomer. За його 
оцінкою, кінотеатр у липні цього року спрацював у 5,5 разів гірше, ніж у липні минулого. І 
якщо під час карантину кінотеатр, оформивши простій, отримував допомогу від держави по 
виплатах персоналу, то тепер, у зв’язку з початком роботи, таку допомогу отримувати вже 
не буде. “Також на час карантину Arricano, власники торгового центру РайON, в якому 
розташований кінотеатр, надавали нам велику знижку на оренду, якої теж вже не буде 
після початку роботи. Фактично кінотеатральний бізнес має 100% витрат при падінні 
доходів у 6-10 разів”, — зазначив Сергій Зленко. 

 

Виживання. Поки чітких прогнозів про те, що буде з кінотеатрами восени і взимку, 
гравці ринку не дають. Пояснюють це відсутністю необхідних даних. А це насамперед – 
яким буде репертуар, а точніше – чи будуть прем’єри голлівудських блокбастерів 
найближчим часом. Всю весну і початок літа голлівудські продюсери постійно переносили 
дати прем’єр двох очікуваних блокбастерів “Тенет” Крістофера Нолана і “Мулан” Нікі Каро, 
надалі переноси тривають. “На жаль, всі гучні прем’єри перенесені. Ми дуже сильно 
залежимо від ситуації в США, Китаї, Великобританії. Студії орієнтуються на великі країни і 
на кількість кінотеатрів, які повернулися до режиму нормальної роботи”, – пояснює Дмитро 
Деркач. Але проблема заповнюваності залів полягає не тільки у відсутності гучних прем’єр і 
страху у частини людей до громадських місць. Причина також в діючих обмеженнях, при 
яких дозволено лише 50% завантаження кінотеатрів. У мережі Оскар відзначають, що 
мінімальна вигідна заповнюваність залів для кінотеатрів – не менше 70% на вечірніх 
сеансах. Крім того, у кінотеатрів істотно збільшуються додаткові витрати – на забезпечення 
співробітників засобами захисту, дезінфекцію, додаткове прибирання. Ринку кінотеатрів 
України прогнозують важкий період відновлення, який буде залежати від двох основних 
факторів. Перший з них – розвиток ситуації з пандемією коронавірусу. Якщо не буде другої 
хвиля карантину, ринок може стабілізуватися до зими – такі прогнози дає Дмитро Деркач. 
“Можу сказати, що всім буде дуже важко наступні 3-5 місяців”, – говорить він. Другий 
фактор, що впливає на відновлення ринку кінотеатрів, – це подальший вихід нових прем’єр. 
Враховуючи перерву в роботі кіностудій через пандемію, кіномережі зіткнуться з нестачею 
гучних касових фільмів і далі. “Частина блокбастерів вже перенесена на кінець 2020-го і 
2021-й. А якісний контент – головна умова відвідуваності кінотеатрів”, – каже Ірина Зоря. 
Виживання – так можна описати плани кінотеатрів на найближчий час. Але роботу 
відновлять не всі. Євгенія Локтіонова зазначила, що за кілька тижнів ринок побачить, які 
кінотеатри так і не відкрилися після пом’якшення карантину. “Їх орендодавці, а саме 
торгово-розважальні центри, вже шукають заміну”, – розповіла вона. 

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rau.ua 
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Госпродпотребслужба оштрафовала "Концерт юа"  
на сумму 717 716 грн 

09.08.2020 

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве оштрафовало ООО 
"Концерт юа" за препятствование в проведении проверок на общую сумму 717 
716 грн 94 коп. Об этом пишет fixygen.ua 

"Многочисленные обращения от потребителей относительно отказа ООО "Концерт 
юа" возвращать средства за приобретенные билеты на концерты, которые не состоялись, 
поступают на адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве. Для решения 
поднятых в обращениях потребителей вопросов специалисты столичного управления 
неоднократно пытались осуществить проверку ООО "Концерт юа". Однако представители 
ООО "Концерт юа" создавали препятствия специалистам управления при проведении 
внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля), хотя были ознакомлены 
с целями и характером проверок", - сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы. В 
частности, инспекторам не были предоставлены документы, объяснения, справки, 
ведомости и материалы по вопросам, которые возникают во время проведения проверки, 
что является нарушением ст. 11 закона Украины "Об основных принципах 
государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Начальник 
Управления защиты потребителей ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Дмитрий Тихомиров 
подчеркнул, что потребители не теряют возможности доказать свою правоту в судебном 
порядке, а специалисты службы по запросу могут предоставить исчерпывающие 
консультации. "При этом, потребители будут освобождены от уплаты судебного сбора по 
искам, связанным с нарушениями их прав. Кроме того, стоит отметить, что только суд 
может определить размер морального (неимущественного) вреда …. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua  

https://multiplex.ua/
https://detector.media/infospace/article/179860/2020-08-20-minkulturi-potrebue-55-mlrd-grn-na-rekonstruktsiyu-kulturnikh-obektiv-tkachenko/
https://rau.ua/novyni/novini-partneriv/trts-aladdin/
https://interfax.com.ua/news/economic/647658.html
https://interfax.com.ua/news/economic/647658.html
https://interfax.com.ua/news/economic/647658.html
https://retailers.ua/news/menedjment/10832-multiplex-otkryil-kinoteatr-s-270-gradusnyim-panoramnyim-ekranom-v-kieve
https://rau.ua/novyni/kassovye-sbory-v-kynoteatrah/
http://www.fixygen.ua/news/20200809/gosprodpotrebsluzhba.html
http://mincult.kmu.gov.ua/control
https://concert.ua/ru


 

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

 

 HOTEL & RESORTS 
 

 
 

Pumori Enterprises намерена приобрести  
"Хотел Проперти" 

06.08.2020 

АМКУ начал дело о концентрации в виде покупки Pumori 
Enterprises Investments Ltd (Кипр) доли в ООО "Хотел Проперти", 
обеспечивающей более 50% голосов в высшем органе управления ООО.  

Соответствующее распоряжение об открытии дела о концентрации было 
опубликовано на сайте АМКУ 6 августа. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-
предпринимателей, учредителем ООО "Хотел Проперти" является кипрская компания 
"Шелтерок Инвестментс Лимитед" (100%), а конечным бенефициаром – Иоаннис Агицос. 
Компания является владельцем столичной гостиницы "Славутич". Кроме того, ранее Хозсуд 
Киева принял решение об истребовании гостиничного комплекса "Лыбидь" из владения 
ООО "Хотел проперти" и передаче его прежнему собственнику – ОАО "Гостиничный 
комплекс "Лыбидь", однако позже Северный апелляционный хозсуд Киева отменил это 
решение. В свою очередь Pumori Enterprises Investments Ltd является владельцем одесской 
гостиницы "Юность" (100%, сейчас – Premier Hotel Odesa) и "Отель Премьер Палац" (62%), 
обе находятся в управлении оператора Premier Hotels and Resorts. АМКУ также в четверг 
рассмотрит вопрос приобретения Pumori Enterprises Investments Ltd более 50% акций ЧАО 
"Туристическо-гостиничный комплекс "Днестр" (Львов). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Приватизацию отеля "Днепр" в Киеве 

просят отменить через суд 
17.08.2020 

В Окружной административный суд города Киева поступил иск об 
отмене приватизации отеля "Днепр" в Киеве, сообщает пресс-служба суда. 
Об этом сообщает 112.ua 

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании 
противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества Украины от 29 
июля 2020 № 1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного 
аукциона по продаже объекта малой приватизации - государственного пакета акций в 
размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель "Днепр", - говорится в сообщении. Вместе с 
иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд 
приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества 
совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта. По 
ее мнению, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм 
действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене. Сейчас 
судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и 
открытия производства по административному делу. Напомним, отель "Днепр" был 
передан в управление Фонда государственного имущества Украины в конце 2019 года. 15 
июля Фонд государственного имущества выставил на приватизационные торги гостиницу 
"Днепр". Столичный отель продали более чем за 1 млрд 111 млн грн. Победу в аукционе за 
отель "Днепр" одержали украинские айтишники, которые собираются сделать в отеле 
киберспортивный проект. 

Читать полностью >>> 
По материалам 112.ua 

 
В Черниговской области в третий раз попытаются  

продать отель "Славянский" 
26.08.2020 

Отель "Славянский" в городе Новгород-Северский Черниговской 
области в третий раз выставили на аукцион на площадке Prozorro. Об этом 
сообщает портал ukrinform.ru 

Предыдущие два аукциона со стартовой ценой вначале 57,7 млн грн, а затем - 28,8 
млн грн не состоялись из-за отсутствия участников. Как сообщалось, отель "Славянский" 
был построен за государственный счет в 2004-2005 годах по инициативе Леонида Кучмы с 
единственной целью: один раз принять троих президентов. Колонны, лестницы и пол в нем 
изготовлены из мрамора. Отель построен на насыпном грунте, который за несколько лет 
стал проседать. В результате началось разрушение: водопровода, канализации, газовой 
котельной, цоколя фасада, крыши, гостевых номеров. Убытки отеля "Славянский" за время 
его существования превысили 50 млн грн. По информации Фонда госимущества Украины 
площадь отеля - около 5 тыс. кв. метров. Кроме 30 номеров различных категорий в нем есть 
ресторан, конференц-зал, салон красоты, тренажерный зал, бильярд-клуб, турецкая баня, 
сауна с бассейном, диско-бар. В имущественном комплексе также есть котельная и гараж. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrinform.ru 

 
В сентябре 2020 Radisson Hotel Group отметит 14 лет с  

момента прихода на украинский рынок 
27.08.2020 

Radisson Hotel Group анонсировала подписание первого отеля под 
брендом Radisson — Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv, Ukraine в столице 
Украины. Открытие отеля планируется во II квартале 2022 года.  

НВ пообщался с Дэвидом Дженкинсом (David Jenkins), вице-президентом по 
развитию бизнеса в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, Балканского 
региона, Балтии и Израиля в компании Radisson Hotel Group, относительно дальнейшего 
развития сети в Украине. ... 

 

Какие коррективы внесла пандемия COVID-19 в стратегию развития Radisson Hotel 
Group в Украине? 

Будучи первым крупным брендом, который зашёл в Украину, мы, как компания, 
переживали и хорошие, и плохие времена, но наша приверженность расширению осталась. 
Мы видим, что пандемия принесет определенные возможности для развития, конечно, не 
только в Украине, но и во всем мире. Неизбежно некоторые отели, которые столкнутся с 
проблемами, будут стремиться к сотрудничеству с брендами, чтобы помочь им охватить 
более широкую аудиторию. Я считаю, что вопрос доверия теперь станет более важным, чем 
когда-либо и гость будет чувствовать себя безопасней в отеле международного бренда, 
который смог реализовать глобальные стандарты безопасности и чистоты.  

Radisson Hotel Group анонсировала открытие Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv, Ukraine 
в 2022. Расскажите об этом проекте, пожалуйста? 

Мы долго искали подходящий проект, чтобы познакомить Киев с брендом Radisson, 
который относится к категории upscale. Старт этого проекта начался в прошлом году и был 
финализирован во время изоляции, а это очередной раз доказывает, что там, где есть 
желание, есть выход! Это будет фантастический новый отель — фактически он уже 
строится — примерно на 170 номеров, площадь стандартного номера будет от 21 м². Мы 
планируем лобби в формате open space с зоной регистрации, коворкингом, баром, 
круглосуточным рестораном с террасой и отдельным этажом для встреч и мероприятий, 
который также будет с открытой террасой. В непосредственной близости есть другие 
отели и это может оказать достаточно сильное влияние. … 

Читать интервью полностью >>> 

По материалам nv.u 
 

 
Отель рядом с Дерибасовской закроют из-за 

конфликта совладельцев 
28.08.2020 

Отель "Wall Street by Ribas" на Вице-адмирала Жукова, 12, будет закрыт 
по решению суда. Его владелец Ваган Симонян занял помещения, которые на 
50% принадлежат другому собственнику, и отказался выплачивать.  

Теперь отель закроют до окончания судебного разбирательства. Владельцу уже 
вручили решение суда исполнители. Отель должны закрыть. Отметим, Ribas Hotels Group — 
сеть отелей в Одессе, Одесской области и Буковели. Сегодня мы предлагаем гостям на 
выбор 8 городских, курортных, мини-, апарт-, бизнес-отелей и загородных клубов с 
номерным фондом в 195 номеров. Обеспечиваем качественное, ненавязчивое 
обслуживание и уютную, комфортную атмосферу в каждом отеле сети Ribas Hotels Group. 
Ribas Hotels Group — сеть украинских отелей с душой. Мы продаем не просто спальное 
место, а уютный номер для спокойного отдыха перед деловой встречей или после 
насыщенного и яркого дня. 

Читать полностью >>> 
По материалам usionline.com 
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Allrise Capital намерена вложить более $10 млн  
в развитие стадиона "Черноморец" 

07.08.2020 

Американская инвестиционная компания Allrise Capital Inc. намерена 
вложить более $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" (Одесса), 
планирует выйти на окупаемость в течение пяти лет.  

"Наша задача – сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для 
футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Allrise Capital планирует 
инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион 
доступным для проведения не только спортивных, но и других социально значимых 
мероприятий в регионе", – цитируется в пресс-релизе CEO компании Руслан Зинуров. По его 
словам, компания привлекает европейских специалистов по управлению спортивными 
аренами. Кроме того, у ФК "Черноморец" будет возможность продолжать проводить на 
стадионе домашние матчи. Согласно сообщению, соглашение о передаче прав на стадион 
между Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и Allrise Capital Inc. заключено 16 
июля 2020 года. "Инвестиционная компания Allrise Capital Inc., становясь владельцем 
футбольной арены в Одессе, понимает социальную ответственность и важность развития 
футбола в Украине и Одесской области, необходимость создания системы подготовки 
игроков, развития детской футбольной академии и организации условий для 
широкопрофильного использования комплекса", - указано в сообщении. Как сообщалось, 22 
мая 2020 года ФГВФЛ с 21-й попытки продал на аукционе стадион "Черноморец" в Одессе 
американской компании Allrise Capital Inc. за 193,8 млн грн, что почти в шесть раз ниже 
стартовой цены объекта (1,139 млрд грн). В состав лота вошла нежилая недвижимость, 
размещенная в историческом центре Одессы общей площадью 80,3 тыс. кв. м. – стадион 
"Черноморец", которая включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном 
общей площадью 10,8 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), 
подземный паркинг и пр. По данным ФГВФЛ, последняя полная реконструкция стадиона 
состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 
тыс. чел. Значительная часть трибун защищена от осадков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Бывший директор "5 элемента" Порошенко не смог отсудить  

здание клуба Nivki-hall в Киеве 
13.08.2020 

Хозяйственный суд Киева отказался признать право собственности 
ООО "Эмблер" на спортивно-развлекательный клуб на проспекте Победы, 84, 
оставив его в коммунальной собственности. 

Фирма "Эмблер" в суде заявила, что в 1997-1998 и 2013-2014 годах осуществила 
неотъемлемые улучшения концертно-театрального зала "Юность", в результате чего 
увеличена площадь и функциональное назначение здания, и, по сути, создан новый объект. 
Суд установил, что в 1994 году КТЗ "Юность" был передан в аренду Организации 
арендаторов "Парк "Нивки" (далее – ООО "Парк Нивки"), которая в 1997 году передала 
здание в субаренду компании "Эмблер". Как свидетельствуют выводы двух судебных 
экспертов, составленные в 2019-2020 годах, за период субаренды в помещении на 
проспекте Победы, 84 проводились ремонтно-строительные работы, а также 
реконструкция, в результате чего площадь здания увеличилась с 1867 кв. м до 2655 кв. м, 
что является неотъемлемым улучшением недвижимого имущества. Вместе с тем суд 
пришел к выводу, что из выводов экспертов невозможно установить тот факт, что в 
результате этих улучшений был создан новый объект, то есть невозможно установить 
обстоятельство, с которым "Эмблер" связывает наличие оснований для признания права 
собственности на здание. Суд напоминает, что если в результате улучшений появился 
новый объект, то у лица, осуществившего улучшения, возникает право на признание права 
собственности на соответствующую долю имущества. А если создания нового объекта не 
произошло, то лицо имеет право на возмещение стоимости проведенных улучшений. В 
одном в экспертных заключений определена величина, на которую увеличилась стоимость 
здания КТЗ "Юность" в результате осуществления улучшений – 29,99 млн грн, или 48% от 
общей стоимости здания. Основным владельцем ООО "Эмблер" указан Олег Ольховой. Это 
бывший совладелец ООО "Аркона Газ-Энергия" и экс-руководитель ООО "Спортивно-
оздоровительный комплекс "Монитор", которому принадлежит спортивный клуб "5 
элемент" экс-президента Петра Порошенко и экс-нардепа от БПП Игоря Кононенко. Как 
сообщалось, 31 июля НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации 
схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами 
газоконденсатного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной 
стоимости. По данным следствия, в результате государство не получило 196,8 млн грн, 
которые фирма должна была бы уплатить за получение специального разрешения на 
пользование недрами. В марте 2020 года нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. 
(позже переименована в Enwell Energy) Вадима Новинского объявила о покупке за $8,63 
млн ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет лицензией на исследовательско-
промышленную разработку Свистунивско-Червонолуцского газоконденсатного 
месторождения в Полтавской области. Собственниками ООО "Парк Нивки" является 
компания "Бениш Групп Лимитед" (Мальта) и Виктория Михаэли. Руководителем фирмы 
является Евгений Стругацкий. "Бениш Групп Лимитед" является совладельцем киевского 
общества "ТД "Укртекст", которое, в свою очередь, является совладельцем ООО "Бениш Джи 
Пи Эс Украина". Еще в начале 2016 года соучредителем последнего был Евгений 
Фельдшеров, известный как внештатный советник экс-министра энергетики и угольной 
промышленности Эдуарда Ставицкого в 2013 году. 

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

 
 

Закон про гральний бізнес створить корупційні ризики  
та не може бути реалізований – НАЗК 

11.08.2020 

НАЗК направило Президентові України листа, у якому висловило 
свої застереження стосовно закону “Про державне регулювання 
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”. 
 

НАЗК наголосило, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення 
корупції, він містить корупційні ризики та фактично не може бути реалізований, оскільки 
його положення суперечать одне одному. Впровадження закону в такій редакції призведе 
до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зробить неможливою 
чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор. 

 

У чому суть? Раніше НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроєкту, 
виявивши понад два десятки суттєвих корупційних ризиків, серед яких: процедура 
формування складу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей суперечить Конституції 
України, а необхідна кількість її членів для ухвалення рішень чітко не визначена; широкі 
дискреційні повноваження Комісії (можливість діяти на власний розсуд) під час 
визначення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть сертифікацію та 
інспектування грального обладнання, можуть призвести до суб’єктивних рішень її членів 
та формування корупційних практик; запровадження нових дозволів без внесення змін до 
Закону України «Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності» може 
призвести до зловживань під час здійснення державного нагляду (контролю); підстави для 
отримання та анулювання ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор чітко не 
визначені. Через це Комісія зможе зловживати повноваженнями та надавати ліцензії 
обраним підприємствам; процедура внесення плати за видачу ліцензії на здійснення 
діяльності у сфері азартних ігор є суперечливою, оскільки передбачає два варіанти її 
внесення, які виключають один одного. Застосовуючи ці взаємовиключні норми на власний 
розсуд, Комісія зможе «підігравати» потрібним учасникам ринку. Крім того, підписаний 
закон не може бути реалізований з огляду на наявність в його тексті двох 
взаємовиключних положень: в одному положенні йдеться про те, що кандидатури для 
призначення на посади Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 
розгляд Кабінету Міністрів вносить Прем’єр-міністр; інше положення визначає, що 
відповідні кандидатури на розгляд Кабінету Міністрів вносяться Комісією з питань вищого 
корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу. Після проведення 
антикорупційної експертизи її результати були надіслані Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики Верховної Ради. Про ризики у законопроєкті заявляло і 
Головне юридичне управління Верховної Ради. Попри це, у проголосованому парламентом у 
другому читанні тексту не було враховано жодної рекомендації НАЗК.  

 

Що далі? >>> 

 

За матеріалами НАЗК 
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СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь  
мільйони гривень держпідприємств 

13.08.2020 

Служба безпеки України припинила у Дніпрі діяльність потужного 
конвертаційного центру із загальним обігом майже півмільярда гривень 
щомісяця. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

За попередніми даними слідства, організатори «конверту» проводили незаконні 
фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, 
Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. На замовлення «клієнтів», у 
тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти у готівку для 
мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти 
надавали «послуги» із легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього вони 
використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. 
За кожну нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували відсоток, який 
залежав від суми оборудки. Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях 
фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, 
комп’ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, 
а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті. У межах кримінального 
провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії 
для притягнення до відповідальності винних осіб. Вживаються заходи для накладення 
арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування 
збитків державі. Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводились 
спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Київської місцевої 
прокуратури № 9, у взаємодії із Державною службою фінансового моніторингу України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
У Києві СБУ викрила конвертцентр, через діяльність якого  

держбюджет втрачав сотні мільйонів гривень 
21.08.2020 

Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність 
міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав «послуги» з 
незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. 

У межах досудового розслідування встановлено, що організатори «конверту» 
використовували понад двадцять фіктивних комерційних структур з щомісячним 
багатомільйонним обігом. Через здійснення удаваних торгових операцій вони 
забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету для 
підприємств реального сектору економіки. Основними «клієнтами» конвертцентру, які 
отримували незаконну вигоду, були підприємства агроіндустрії, мережі супермаркетів, 
лізингові підприємства. За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті 
протиправної діяльності конверт центру тільки за один календарний місяць 2020 року 
втрати державного бюджету зі сплати ПДВ становили понад 200 млн грн. Також 
організатори «конверту» надавали замовникам послуги із переведення коштів у готівку 
через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Правоохоронці провели 
тринадцять одночасних обшуків на Київщині та у столиці. Вилучено понад 1 мільйон 
гривень, оргтехніку із сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, 
первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків. У межах кримінального 
провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України 
тривають слідчі дії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
 

 
 

 
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру  

із щорічним обігом у 150 мільйонів гривень 
26.08.2020 

У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального 
конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального 
сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької обл. 

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що 
організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Через 
них клієнти отримували «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань, формування 
незаконного податкового кредиту з ПДВ, а також виведення грошей у тінь та конвертації у 
готівку. За попередніми підрахунками спеціалістів, щорічно організатори протиправного 
бізнесу проконвертовували понад 150 мільйонів гривень. Ковертцентр проіснував майже 2 
роки. Фігуранти отримували за свої «послуги» 10-10,5% від суми. Правоохоронці провели 
24 одночасних обшуки, у ході яких вилучили понад 60 печаток підприємств із ознаками 
фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи та первинну 
фінансово-господарську документацію, які доводять проведення оборудки. В одного із 
кур’єрів конвертцентру вилучено гроші у різній валюті приблизно на 500 тисяч у 
гривневому еквіваленті. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 
5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків та зборів, якщо вони призвели до 
фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо 
великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Заходи із викриття 
оборудки проводили співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним 
керівництвом прокуратури Полтавської області спільно з ГУ ДФС у Полтавській області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Кабмін запустив «чистку» посередників з працевлаштування  
«заробітчан» за кордоном 

20.08.2020 

Кабінет міністрів схвалив постанову, якою затверджуються критерії 
оцінки ступеня ризику компаній-посередників у працевлаштуванні за 
кордоном. Про це повідомляє ua.news 

Згідно з документом, періодичність проведення планових перевірок підприємств-
посередників, буде залежати від ступеня ризику, що визначається сумою балів за усіма 
критеріями. «Прийняте Урядом рішення дозволить визначати найбільш ризикових 
посередників у працевлаштуванні за кордоном, які раніше вже допускали порушення вимог 
законодавства, та спрямувати державний нагляд (контроль) саме на попередження 
негативних наслідків  і небезпек для людей», – зазначається у повідомленні прес-служби 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Міністерство не розкриває ані 
кількості критеріїв оцінки ризикованості компаній-посередників, ані їхній зміст. Тим не 
менше, у відомстві переконані, що введення оціночної системи, послабить 
адміністративний тиск на бізнес. Нагадаємо, 16 червня Верховна Рада України ухвалила за 
основу законопроект №2365 «Про захист трудових мігрантів та боротьбі з шахрайством у 
працевлаштуванні за кордон». За даними Нацбанку, у червні заробітчани скоротили 
перекази в Україну на 8,5% через пандемію коронавірусу. За даними Мінсоцполітики, за 
межами України на постійній основі працює 3,2 мільйона громадян, а на тимчасовій – від 7 
до 9 мільйонів осіб. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua.news 
 

 
 

 MEDIA & ЗМІ 
 ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Компанія "Укрпошта" оголосила про початок  
процесу інтеграції з ДП "Преса" 

13.08.2020 

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" почала 
процес інтеграції з державним підприємством "Преса". Про це у Facebook 
повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. 

"Зустрівся з колективом та дав старт процесу інтеграції "Укрпошти" та ДП "Преса". 
Спробуємо все зробити швидко, ефективно та головне прибутково. Всі проблеми минулих 
років ми розрулимо", - написав він. ДП "Преса" створено у травні 1998 року. Діяльність 
підприємства направлена на доставлення періодичних та неперіодичних виданнях, іншій 
друкованій продукції на території України та за її межами. Нагадаємо, більшість корпусів 
видавництва «Преса України» біля метро «Шулявська» планується демонтувати та звести 
на їхньому місці житлово-офісний комплекс. Про це свідчить ДПТ (детальний план 
території) від 2017 року. У користуванні «Преси України» є три ділянки загальною площею 
6,87 га за адресою пр. Перемоги, 50. Зокрема, тут розташовано архітектурно-будівельну 
бібліотеку імені Заболотного, з якою видавництво відмовилося продовжувати договір 
оренди. «Преса України» виступить замовником будівництва на своїй ділянці житлового 
комплексу. Ділянку виведуть з категорії промислових територій та переведуть до категорії 
житлової багатоповерхової забудови. Планується зберегти адмінкорпус «Преси України», а 
решту корпусів знесуть. «Винос підприємства пов’язаний, перш за все, з різким спадом 
виробничих потужностей (друк різноманітних періодичних видань) після розпаду 
Радянського Союзу, ліквідації КПРС, обмеження діяльності інших прокомуністичних партій 
та організацій, тощо», – сказано у ДПТ.3. Наші гроші пишуть, що «Преса України» 
безкоштовно відмовилася від своїх шести гектарів. Якби ж забудовникам продали цю 
ділянку хоча б по $50 тис. за сотку, держава отримала б за цю землю майже 1 млрд. грн. При 
цьому поруч із адміністративним корпусом вже почали зводити житловий комплекс. 
Раніше тут розміщувався сквер, але замовник будівництва, компанія ТОВ «Шулявка», 
домігся через суд визнання за ним права власності на цю ділянку. Тут мають збудувати ЖК 
50Avenue, чия висота, згідно з візуалізацією, сягатиме щонайменше 49 поверхів. Втім, UA-
Times повідомляє, що на будівельному паркані немає паспорту об’єкту, зате висить план 
місцевості, на якому відсутня будівля бібліотеки Заболотного. Будівельники сказали 
журналістам, що на місці бібліотеки нібито планують збудувати паркінг. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua, hmarochos.kiev.ua 
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Рынок полиграфических услуг в Украине: консерватизм  
здесь не приветствуется 

27.08.2020 

Рынок полиграфических услуг в Украине анализировался компанией 
Pro-Consulting в июне 2020 года. Об этом сообщает служба новостей на 
корпоративном сайте компании.  

В ходе маркетингового исследования были определены емкость и структура 
данного рынка, выявлены факторы влияния, изучены тенденции развития и оценена 
инвестиционная привлекательность отрасли. Готовый анализ рынка полиграфических 
услуг в Украине доступен для приобретения на сайте компании. Мониторинг рынка 
полиграфических услуг в Украине показывает, что за последние пять лет количество его 
операторов уменьшилось на 14,9%. Наибольшее сокращение полиграфических 
предприятий произошло в 2016 и 2017 годах. Причиной указанной тенденции стала 
убыточность данного бизнеса для многих его субъектов. Так, в период с 2015 по 2018 год 
чистую прибыль получали только 75-79% игроков рынка полиграфических услуг. Рынок 
полиграфических услуг в Украине обладает ярко выраженной сезонностью спроса. 
Минимальная емкость рынка наблюдается в летние месяцы, а самым закруженным 
является последний квартал года, когда в типографии массово поступают заказы на 
новогоднюю и корпоративную продукцию. Во время анализа рынка полиграфических услуг 
в Украине были выделены следующие характерные для него тенденции: дальнейшее 
распространение цифровой печати; уменьшение объема заказов на издание газет и 
журналов, все больше которых начинают выходить только в электронном виде; 
увеличение объема рекламной полиграфии; повышение спроса на печать на упаковке; рост 
интереса к нестандартной полиграфии – ламинации, конгревному тиснению, биговке и 
другим вариантам. По результатам маркетингового исследования рынка полиграфических 
услуг в Украине были даны прогнозы его дальнейшего развития в посткарантинный 
период и предоставлены рекомендации операторам по минимизации влияния на их бизнес 
снижения спроса в некоторых офлайновых сегментах потребительских рынков. 
Ознакомиться с этими рекомендациями можно в материалах готового анализа рынка 
полиграфических услуг в Украине. 

Читать полностью >>> 
По материалам pro-consulting.ua 
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KPMG: за I півріччя 2020 року вартість угод M&A 
є найменшою за 5 років 

04.08.2020 

Економічний спад, спричинений спалахом вірусу, призвів до значного 
падіння ринку M&A в Україні у першому півріччі 2020 року. Про це 
повідомляє прес-служба компанії KPMG. 

За 6 місяців було укладено лише 25 угод, що на 43% менше, ніж аналогічний 
показник 2019 року. Порівняно із 2015 роком вартість угод упала на 79%  - до 159 млн 
доларів США. На глобальному ринку M&A у першому півріччі 2020 року кількість угод 
скоротилася на 32%, а їхня вартість - на 53% 0,9 трлн доларів США проти 1,9 трлн). Такими 
є результати дослідження KPMG в Україні «Радар M&A в Україні за перше півріччя 2020 
року». Переважну більшість угод на ринку M&A склали угоди з українськими інвесторами . 
Проте  іноземні інвестори все ще залишаються активними на ринку . Серед найбільш 
значних угод – придбання компанією DP World контейнерного терміналу ТІС, а також 
бельгійським виробником проммінералів Sibelco - українських глиновидобувних компаній 
ТОВ «Євромінерал Україна» та ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів». 
Здійснено угоди з приватизації та створення ДПП з концесії Херсонського морського порту 
та Спеціалізованого морського порту «Ольвія», які містять інвестиційні зобов'язання на 
суму 3,8 млрд. гривень, а також перший повноцінний сервісний контракт з підвищення 
видобутку між НАК «Нафтогаз України» та Expert Petroleum, який передбачає інвестицію на 
суму 1 млрд гривень протягом 5 років дії контракту. У цілому, як і попереднього року, в 
центрі уваги інвесторів у першому півріччі 2020 року перебували сільське господарство, 
нерухомість, транспорт та інфраструктура, інновації та нові технології, на які разом 
припадає 91% вартості всіх укладених угод. «У другій половині 2020 року активність на 
ринку M&A залишатиметься невисокою, оскільки покупці та продавці зосереджені на 
збереженні свого бізнесу та уникненні руйнівних наслідків пандемії. В Україні падіння ВВП 
очікується на рівні 8%, і ринок M&A, природно, зазнаватиме впливу погіршення ситуації в 
економіці. Проте у цілому наші очікування у середньостроковій перспективі залишаються 
оптимістичними», - сказала Світлана Щербатюк, лідерка, супровід корпоративних 
транзакцій, КPMG в Україні. Серед умов, які впливають на відновлення ринку M&A в Україні, 
з одного боку, стратегічне територіальне розташування між Європою, Близьким Сходом та 
Азією, що надає можливість використати цю перевагу у боротьбі за нові ланцюги 
постачання на глобальному ринку. З іншого, привабливими є високоосвічена та 
конкурентна робоча сила, безліч привабливих об'єктів для інвестицій у приватному секторі 
та зростаючі можливості для бізнесу через створення державно-приватного партнерства та 
приватизацію. Позитивним фактором також є висока стійкість ринку M&A до економічних 
криз. Після фінансового спаду у 2013-2014 роках, коли падіння кількості угод з M&A склало 
67% за два роки, ринок відновився, і кількість угод у наступні чотири роки зростала в 
середньому на 22% на рік. Позитивний вплив на ринок також слід очікувати, враховуючи 
вжиті урядом України заходи для підтримки реальної економіки та укріплення 
макрофінансової стабільності країни. Ключовими з них є зменшення облікової ставки, 
укладення угоди з ЄБРР про валютний своп на суму 500 млн доларів США та попередня 
домовленість із МВФ про програму Stand-by у розмірі 5 млн доларів США. Було призупинено 
штрафні санкції за порушення податкового законодавства та введено мораторій на 
податковий аудит і податкові перевірки. У світовому масштабі зростанню ринку будуть 
сприяти ефективні заходи епідеміологічного контролю у поєднанні з впровадженими 
податковими та економічними заходами. Зокрема, подовження строків виконання 
зобов'язань перед регуляторами, запровадження кредитних канікул для позичальників і 
надання додаткового фінансування. Фондові індекси наприкінці першого півріччя 2020 
року вже відновилися до рівня, який є лише трохи нижчим за докризовий. Через зміни у 
поведінці споживачів, імовірне поширення переходу на дистанційну роботу та перенесення 
ланцюгів постачання ближче до власних кордонів країн. Ми побачимо структурні зміни у 
бізнес-моделях, які рухають процесами M&A. Залежно від тривалості та глибини 
економічного спаду, ми також очікуємо помітне зростання транзакцій з проблемними 
активами, зокрема у малому та середньому бізнесі України, який, незважаючи на історично 
низьку базову відсоткову ставку , все ще не має доступу до адекватних джерел 
фінансування. 
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Коли грошей забагато: які наслідки матиме масштабне  
кількісне пом’якшення у світі 

04.08.2020 

Коли в розпал глобальної економічної кризи 2008–2009 років 
Федеральна резервна система США (ФРС) вдалася до масштабного 
друкування грошей, названого кількісним пом’якшенням, багато економістів 
у світі мало не рвали на собі волосся й волали від розпачу.  

 

Мовляв, система не витримає такої кількості ліквідності (грошей), тому 
американський долар не зможе уникнути краху. Минуло кілька років, і виявилося, що 
рішучість керівництва ФРС та уряду США була значно ефективнішою для відновлення 
економіки, ніж фінансова поміркованість їхніх європейських колег. До країни повернулося 
економічне зростання, долар подорожчав, а кількісне пом’якшення, що добре послужило, 
почали потроху згортати…Відтоді минуло неповних 12 років. Розпочалася нова світова 
економічна криза, яку називають коронакризою. І тепер уже більшість розвинених держав, 
натхненні тодішніми успіхами Сполучених Штатів, вдаються до розширення балансу свого 
центрального банку (ЦБ), тобто до друкування грошей. Усі так упевнені в результативності 
цієї політики, що навіть у країнах, що розвиваються, всерйоз ведуться дискусії про 
необхідність наповнювати економіку свіжонадрукованою ліквідністю. Україна не виняток. 
Може складатися враження, що хрестоматійна аксіома про те, що кількість грошей в 
економіці повинна бути забезпеченою відповідним обсягом виготовлених товарів і послуг, 
безнадійно відійшла в небуття. Але чи так це насправді? Поки що у світі не видно значущих 
негативних побічних ефектів масового наповнення грошима найбільших економік. Радше 
навпаки. Інфляція в них низька, але позитивна. Вона значно вповільнилася через 
коронакризу, але не перетворилася на шкідливу дефляцію. Масштабна ін’єкція ліквідності в 
економіку виявилася дуже вчасною, бо підтримала неперервність процесів виробництва та 
споживання. Усе нібито добре. Однак насторожують два принципові моменти. По-перше, 
нинішній друк грошей відбувається немов під впливом стадного інстинкту (це чітко видно 
по вкрай слабо обґрунтованому українському дискурсу). А все, що робиться в такий спосіб, 
завжди погано закінчується. По-друге, є таке американське прислів’я, яке полюбляє один із 
найбагатших чоловіків світу Воррен Баффет: те, що розумний чоловік робить спочатку, 
дурень робить укінці. Тобто те, що колись працювало, застосоване вперше, тепер може 
нашкодити. Ці зауваження змушують прискіпливіше проаналізувати нинішні глобальні 
економічні процеси, щоб виявити, чи немає в них прихованих загроз.  

 

Великі гроші. Справді, коли поглянути на найбільші економічні системи світу, то дві 
третини з них вдалися до інтенсивного друкування грошей (розширення балансу 
центрального банку) у відповідь на коронакризу (див. «Велика бульбашка»). Якщо міряти в 
пропорції до ВВП, то зараз баланси ЦБ найбільших економік у середньому практично втричі 
більші, ніж 20 років тому, та на 73% більші, ніж 10 років тому. Це значна різниця, левову 
частку якої формувала реакція урядів на кризу 2008–2009 та 2020 років. Які загрози це 
створює? Щоб відповісти на це запитання, простежмо шлях цих грошей у фінансово-
економічній системі. До неї вони потрапляють від центробанку здебільшого через канал 
цінних паперів. Тобто за цю ліквідність ЦБ зазвичай викуповує на ринку облігації, а рідше 
акції та інші фінансові інструменти. Хто їх продає? Переважно фінансові посередники — 
починаючи від банків і закінчуючи інвестиційними (пенсійними, хеджовими та іншими) 
фондами. Іноді буває, що центробанки купують цінні папери напряму в емітентів, 
наприклад держоблігації в уряду (як це було в Україні й може бути ще), або додаткові емісії 
акцій у майже збанкрутілих компаній (як це було в США під час попередньої кризи). У 
такому разі ці гроші мають цільове призначення для допомоги конкретному емітенту, хоча 
такий підхід у розвинених країнах використовують украй рідко, бо він різко викривляє 
ринкові механізми, що має низку негативних побічних наслідків. Отже, центробанк отримав 
цінні папери, які він зберігає певний час, а фінансові посередники отримали гроші. Що вони 
з ними робитимуть? Їхня основна функція — перетворювати заощадження на інвестиції, 
тобто позичати гроші в одних і примножувати їх, віддаючи іншим на певний період. 
Система функціонує так, що основний напрям спрямування цих грошей — реальний сектор, 
тобто вони надходять звичайним компаніям у формі кредитів і фінансових інвестицій (в 
акції, корпоративні облігації тощо), а ті витрачають їх на обладнання, будівлі, запаси тощо, 
тобто все, що потрібно для ведення господарської діяльності. Це все приводить до 
збільшення виробництва конкретною компанією, а відтак до економічного зростання 
загалом. Так економіка відновлюється після кризи. Але от тут виникає проблема: за даними 
порталу tradingeconomics.com, у I кварталі 2020 року (свіжіших даних поки що немає) 
принаймні в 15 країнах G20 інвестиції в економіку (валове нагромадження основного 
капіталу) впали в номінальному обчисленні. Отже, скориговані на інфляцію інвестиції в 
реальному вимірі знизилися ще більше. Тобто гроші були надруковані провідними 
центробанками світу, але в реальний сектор не надійшли. І в цьому є тактична логіка, бо 
через кризову невизначеність ніде у світі ніхто не поспішав інвестувати, розширювати 
бізнес чи відкривати нові підприємства. Для цього були вкрай несприятливі обставини, що, 
можливо, збережуться не на один квартал. Отже, надрукована ліквідність прийшла у 
фінансовий сектор і там застрягла, бо не змогла перейти до виробничих компаній через 
канал інвестицій. Відтак вплив цих грошей на реальний сектор був досить обмеженим. 
Власне, це відображено в млявій інфляції та безпрецедентно глибокому падінні більшості 
розвинутих економік світу. Тобто наявна на сьогодні статистика свідчить, що нинішнє 
кількісне пом’якшення поки що не (повністю) досягло своєї мети — простимулювати 
економіку, щоб та відновилася після коронакризи. 

 

Спекуляції з наслідками. Але ж прагнення фінансових посередників заробити 
нікуди не поділося. Вони все одно щодня шукають можливості обернути гроші, отримані 
від центробанку, та заробити на них певний відсоток. Якщо не на реальному секторі, то 
деінде. Саме тому вкладають їх у фінансові активи — акції, облігації, банківські метали, 
навіть нерухомість. І це якраз дуже чітко проявляється в ринковій вартості відповідних 
цінностей. Наприклад, ФРС почала розширювати баланс із початку березня, а найбільші 
обсяги викупу цінних паперів із ринку припали на кінець березня та початок квітня. Як 
наслідок, 23 березня припинився обвал індексу американських акцій S&P 500, і відтоді за 
понад чотири місяці індекс підвищився на 48%. За цей час золото зросло від березневого 
мінімуму на 34% — безпрецедентний темп для цього консервативного активу. 27 липня 
його ринкова вартість перевищила історичний максимум, установлений уже досить 
далекого 2011 року. Інвестиційні банки прогнозують, що протягом наступних кварталів 
ціни на золото будуть куди вищими. Це цілком узгоджується з балансами комерційних 
банків у США: за даними ФРС, на середину липня вони тримали $3,7 трлн у готівці й 
резервах, що на 45% вище, ніж півроку тому. І ці гроші активно шукають застосування. Тому 
активи ростуть мов на дріжджах. Відлуння цього зростання доходить і до України: попри 
невиразну економічну політику нинішнього уряду, ціни на єврооблігації нашої держави 
тримаються на високому рівні, дохідність до погашення за ними становить 5,0–7,5%, а 
кілька днів тому, незважаючи на несприятливе інформаційне тло, уряд розмістив доларові 
євробонди на $2 млрд з дохідністю 7,253% і погашенням аж у 2033 році. Ожив навіть 
напівзабутий біткоїн: технічний аналіз показує, що кілька днів тому він пробив важливі 
лінії опору й перейшов у відкрите море зростання (щоправда, поки що без підтвердження 
висхідного тренду). Сьогодні ми спостерігаємо чітку інфляцію активів, хоча ціни на товари 
та послуги ще не ростуть. Важливо, що темп зростання цін на акції та банківські метали 
приблизно такий, як був понад 10 років тому, коли систему наповнювали гроші, емітовані в 
рамках кількісного пом’якшення для боротьби з кризою 2008–2009 років. Якщо брати той 
період за орієнтир, то ця тенденція може тривати від кількох кварталів до півтора року. Але 
є два нюанси. По-перше, частина грошей була влита в економіку через урядовий канал у 
формі базового доходу. Ці кошти поступово опинятимуться у фінансовому секторі тією 
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мірою, якою споживачі витрачатимуть їх на товари й послуги, а виробники, продавши свою 
продукцію, кластимуть їх на рахунки в банках. Це підживлюватиме зазначений тренд і 
може розтягнути його часові рамки. По-друге, цього разу ідеться про помітно вищу суму. 
Значить, зростання ринкової вартості різних активів може бути стрімкішим або 
тривалішим, ніж тоді. У цьому й полягає проблема. Бо після кризи 2008–2009 років, поки 
ціни на активи зростали, реальний сектор економіки поступово відновлювався, відтягував 
на себе частину ліквідності з фінансового сектору у формі інвестицій та кредитів, у такий 
спосіб розсмоктуючи потенційну фінансову бульбашку, яка тоді так і не луснула. Зараз 
грошей більше, а перспективи відновлення реального сектору невизначені, бо багато країн 
потрапляють під другу хвилю пандемії та постають перед необхідністю знову 
запроваджувати обмеження на економічну й іншу діяльність. Реальний сектор економіки 
може відновлюватися значно повільніше, ніж тоді, тож імовірність того, що на фінансових 
ринках швидко сформується бульбашка, дуже висока. Найближчим часом ця вся маса 
грошей приречена циркулювати в різних інвестиційних інструментах, а коли приплив 
нових коштів на фінансові ринки виснажиться, тоді в настроях інвесторів страх утратити 
почне переважати жадібність до наживи. «Ведмеді» (гравці на пониження) переважать 
«биків» (гравців на підвищення). Почнеться обвал, який багатьох у фінансовому секторі 
потягне на дно. 

 

Чи буде інфляція? Більшість простих громадян, особливо в Україні, не цікавляться 
гойдалками на фінансових ринках. Для них значно актуальніше питання, що буде із цінами 
на товари та послуги. Економічна теорія каже, що кількість грошей в економіці, помножена 
на швидкість їхнього обертання, дорівнює номінальному ВВП. Тобто якщо в країні зростає 
кількість грошей, то має збільшуватися або обсяг виробленої продукції, або рівень цін. 
Якщо рівень ліквідності росте дуже швидко, то за жодних умов виробництво за ним не 
встигне, тоді пришвидшення інфляції неминуче. Але це теорія. Так, вона працює в 
довготривалому періоді (див. «Друк грошей та інфляція»), до того ж ще незрозуміло, де 
причина, а де наслідок, тобто чи спочатку з різних причин ростуть ціни, а центробанк 
змушений друкувати гроші, щоб вистачало на забезпечення економічного обороту, чи 
навпаки: спочатку економіку заливають грошима, а потім увесь їх надлишок 
трансформується у збільшення рівня цін. Утім, на практиці ситуація дещо інша. Щоб 
інфляція пришвидшилася, гроші з фінансового сектору повинні потрапити в реальний. 
Інакше ліквідність циркулюватиме серед фінансових посередників і ніяк не впливатиме на 
рівень цін. Базовий канал для такого переходу — інвестиції та кредитування. Звісно, можна 
вливати гроші в реальний сектор, виплачуючи величезні премії працівникам фінансових 
компаній, але практика 2006–2008 років показала, що цей канал не здатен стимулювати 
сукупний попит у широкому розумінні. Інша альтернатива — коли гроші з фінансового 
сектору виймає держава, розміщуючи держоблігації. Це те, що практикувала Україна та до 
чого схильна тепер. І навіть у таких випадках розвинуті країни можуть уникнути інфляції, 
бо в них є жорсткий контроль бюджетних видатків, тобто в них держава витрачає на те, що 
справді потрібно, а не на виконання популістичних передвиборчих обіцянок керівної 
політичної сили. Звідси випливає, що без появи масштабної хвилі інвестицій кошти, влиті 
центробанками у фінансову систему у відповідь на коронакризу, мають небагато шансів 
дійти до реального сектору й загалом не матимуть значного впливу на відновлення 
економіки. У найкращому разі економічна система розвинутих країн поволі виходитиме з 
кризи й поступово розсмоктуватиме цю бульбашку ліквідності. У найгіршому разі ці гроші 
так і залишаться у фінансовому секторі, поки центробанки не вирішать згортати програму 
кількісного пом’якшення. Єдине, на що можна сподіватися, — глобальний технологічний 
прорив. За останні роки дуже багато говорили про Четверту промислову революцію, 
чимало технологій створено й доведено до ладу, але їх використання не стало масштабним і 
всепоглинальним. Можливо, зараз саме час для цього, і трильйони доларів вільних та 
дешевих коштів, які стирчать у фінансовому секторі, — саме те, що потрібно, щоб цей 
технологічний стрибок був м’яким і водночас стрімким. У такому разі сукупний попит може 
зростати швидше, ніж пропозиція, відтак ми спостерігатимемо тривалий період підвищеної 
інфляції в усьому світі. Якщо цього не відбудеться, — а ймовірність інвестиційного буму 
дуже далека від 100%, — тоді, окрім інфляції активів, жодного іншого надмірного 
зростання цін ми не побачимо. Дехто дуже дивується, мовляв, як це громадянам 
розвинених країн роздали по кілька сотень доларів безумовного доходу, а інфляції немає? 
Знову-таки річ в економічних механізмах. Ціни підвищують виробники. І роблять вони це 
тоді, коли певну кількість днів поспіль покупці купують більше, ніж звичайно, повністю 
розкуповуючи запаси, а можливості збільшити фізичний обсяг виробництва обмежені. Але 
під час карантину просто не могло бути підвищених обсягів покупок, бо більшість людей 
рідко виходила з дому. А після пом’якшення карантинних обмежень люди дуже 
раціонально витрачали гроші через невпевненість у завтрашньому дні, у тому, чи 
працюватимуть вони надалі, чи матимуть достатні заробітки. Тому механічних передумов 
для інфляції не було. Теоретично вони можуть з’явитися тоді, коли економічна ситуація 
нормалізується, невизначеність зникне. Але тоді ніхто не платитиме безумовного доходу, а 
наявні заробітки забезпечуватимуть приблизно таке співвідношення попиту й пропозиції, 
яке було до початку кризи. Тому чекати на інфляцію, зумовлену карантином і 
коронакризою, не варто. Власне, динаміка споживчих цін розвинених країн це підтверджує. 

 

Інші загрози. Високі запаси ліквідності у фінансових системах провідних країн світу 
матимуть один характерний наслідок. Щойно з’являтиметься країна, яка з певних причин 
почне виділятися з маси, одразу відбуватиметься збурення. Якщо в країні буде хороша 
динаміка макроекономічних показників, до неї одразу ринуть потоки капіталу. Але щойно 
якась економіка спотикнеться, масового відпливу грошей їй не уникнути. Можливо, у 
підсумку це породить необхідність координувати темпи економічного розвитку за 
допомогою якогось міжнародного органу. Ця ситуація стосується безпосередньо України, бо 
в нас серйозно обговорюють можливість друкувати гроші. Але тут варто повчитися на 
чужому досвіді. У розвинених країнах фінансовий сектор, а отже, ціни на активи слугують 
таким собі відстійником, який акумулює зайву ліквідність. Це дає змогу уникнути перекосів 
в економічній системі й не зачіпає більшості громадян. У країнах, що розвиваються, такий 
амортизатор також обов’язково знайдеться. У нашому випадку це будуть або іноземні 
активи, через що може вибухнути курс долара, або внутрішні товари й послуги (якщо на 
надруковані гроші безпосередньо купувати держоблігації, а потім роздавати їх через 
бюджет, скажімо, на пенсії), унаслідок чого різко стрибне інфляція. Навіщо йти цим шляхом, 
якщо у світі без діла лежать трильйони практично безплатних доларів? Досить просто 
стати кращими, ніж наші сусіди з кредитних рейтингів, — і гроші потечуть сюди золотими 
ріками. Для цього треба проводити здорові реформи — на ділі, а не на YouTube. Останнє 
розміщення єврооблігацій показує, що навіть за несприятливого інформаційного тла нам 
готові позичати мільярди доларів. А скільки ми можемо отримати, якщо державна політика 
стане адекватною?  
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Угода США та Китаю, Тайвань і гривня:  
підсумки тижня 

07.08.2020 

Представники США та КНР домовилися зустрітися в середині місяця, 
щоб обговорити процес виконання першої фази торгової угоди, яку було 
укладено на початку року. 

 

Тоді Китай взяв на себе зобов'язання збільшити закупівлю американських товарів 
(промислових, сільськогосподарських та енергетичних) на $200 млрд проти 2017 року. 
Проте ще до початку поточної кризи, пов'язаної з пандемією, країна була вкрай далекою від 
виконання угод. Відтоді відносини між країнами значно погіршилися: США ввели ряд 
антикитайських санкцій, а зараз загрожують заборонити роботу відеозастосунку TikTok на 
території своєї країни. Крім того, найближчим часом має відбутися офіційний візит міністра 
охорони здоров'я США на Тайвань. Це буде перший візит високопоставленого чиновника на 
острів за останні 40 років. Звісно, влада КНР сприймає будь-які спроби легітимізації 
тайванського уряду вкрай негативно. Тож напруженість на ринках зростає, оскільки 
інвестори очікують відповідних дій з боку Пекіна. Тим часом вартість золота — захисного 
інструменту — продовжує зростати: зараз вона перевищила позначку $2 тис. Крім 
геополітичної напруженості, на ціну металу впливають низька (а подекуди й зовсім 
негативна) реальна прибутковість боргових паперів розвинених країн, а також активна 
емісія нової валюти в рамках боротьби з наслідками пандемії. Європейська економіка 
продовжує оговтуватися: промислові замовлення — індикатор стану сектора — зросли у 
червні на 27,9%, що набагато перевищило очікувані 10%. Ключовим фактором є 
відновлення автомобільної промисловості та зростання замовлень за межами ЄС. Однак 
найбільші підприємства регіону продовжують звітувати про збитки за підсумками другого 
кварталу. Йдеться про Deutsche Lufthansa, Adidas та інших. У третьому кварталі очікується 
зростання фінансових показників, тож упродовж найближчих тижнів тиск на акції 
європейських компаній може помітно ослабнути. Загалом поточна ситуація сприяє падінню 
долара проти валют розвинених країн (євро, фунт, швейцарський франк і т. д.), зростанню 
«американця» проти валют країн, що розвиваються. Після відчутного падіння в червні 
упродовж останніх двох тижнів гривня рухається в діапазоні 27,60-27,90 за долар. 
Зважаючи на присутню недовіру інвесторів до ризикових інструментів та їхнє бажання 
пересидіти невизначеність у безпечних інструментах, слід очікувати подальше зростання 
курсу вище значень кінця 2018 року — 28,00-28,20 за долар. Вартість гривні є фактором, 
який багато в чому визначає вартість палива на території України: витрати імпортерів на 
закупівлю сировини за кордоном зростають, що призводить до подорожчання бензину на 
АЗС. Зважаючи на той факт, що на доставку нових партій палива на заправки потрібно 
близько двох тижнів, упродовж найближчих тижнів роздрібні ціни можуть зрости на 10-15 
копійок. Необхідно пам'ятати і про зростання ринкових цін на нафту: упродовж останніх 
двох тижнів вони зросли майже на 6%. 
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Транснаціональні компанії стали підміняти українські банки:  

експерти назвали плюси і мінуси 
10.08.2020 

Транснаціональні компанії підмінюють роботу вітчизняних банків 
шляхом видачі доступних кредитів українському бізнесу. Таку думку у 
коментарі УНН висловив економічний експерт Андрій Новак. 

Отримати кредит у транснаціональної компанії значно легше і швидше, аніж у банку, 
каже експерт. Для цього достатньо бути у партнерських стосунках із кредитором, і не 
потрібно збирати великий перелік документів, який засвідчує фінансову спроможність 
позичальника. "Крупні корпорації, як правило, кредитують своїх партнерів або тих, з ким 
вони працюють по логістиці чи по збуту своєї продукції. Історія партнерських стосунків для 
них - найкраща кредитна історія. По факту, вони заміщують роботу банківської системи 
України, кредитні ставки якої занадто високі і не є доступними для більшості підприємців, 
особливо малих і середніх, у тому числі - для фермерів. Тому наша банківська система і 
працює тільки для споживчого кредитування. Для реальних секторів економіки ставки 
нашої банківської системи недоступні, бо занадто високі", - вважає Новак. Однак розглядати 
присутність іноземних корпорацій в Україні під призмою благодійності не варто, додав 
експерт. "Транснаціональні компанії, перш за все, зацікавлені в українських активах, у 
примноженні цих активів, як одному з ключових показників бізнесу, а не у порятунку інших 
компаній", - каже Новак. Думку Новака розділяє економічний експерт Олександр Охріменко. 
На прикладі Cargill він пояснив, чому українські фермери ідуть за кредитами до 
транснаціональних компаній. "Cargill не заморочується щодо фінансових показників 
позичальника. Він працює просто: дає фермеру гроші, і забирає вирощений врожай. І його 
не цікавить, чи є збитки у фермера, чи платить він податки. Його цікавить продукція. На 
відміну від банку, який перед тим, як видати кредит, вимагає від фермера низку 
документів, у тому числі - про сплату податків", - розповів він. Для українських фермерів 
Cargill давно замінив вітчизняні банки, каже Охріменко, додаючи, що ризики та мінуси такої 
співпраці українців з американцями все-таки є. "Деякі фермери сваряться, бо даючи гроші в 
кредит Cargill чітко фіксує ціну, за якою він потім придбає урожай. І вони не зважають, 
виросте потім ціна на товар чи ні, що часто буває - ти повинен продати його по тій ціні, яка 
зафіксована", - додав він. Проте, головний ризик, як раніше повідомлялося в УНН, у тому, що 
транснаціональні компанії, зокрема Cargill підживлюють своєю допомогою "чорний" сектор 
економіки, зокрема АПК. Вони можуть надавати товарні кредити тим, хто ухиляється від 
сплати податків та уникає зобов’язань кредиторів. Іншими словами - підтримує тих, хто 
підозрюється у незаконній діяльності. 
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Шмыгаль и олигархи: как нам  
обустроить Украину 

21.08.2020 

На фоне падения деловой активности одним из самых заметных 
событий сезона летних отпусков стала встреча премьера Дениса Шмыгаля с 
владельцами крупного бизнеса. 

 
 

Она состоялась 14 августа с участием представителей офиса президента и 
Национального банка Украины (НБУ). Интересно, что руководители бизнес-ассоциаций на 
встрече не присутствовали: премьер решил поговорить напрямую с хозяевами крупных 
компаний и предприятий. Согласно официальному сообщению Кабмина, таковых 
набралось чуть более 50. Поэтому любой из участников мероприятия мог рассчитывать, 
что его мнение будет услышано. Поводом для встречи стала разработка национальной 
экономической стратегии до 2020 года: премьер хотел посоветоваться с деловыми людьми, 
как лучше обустроить Украину. Хотя какие советы он рассчитывал получить от олигархов, 
усиленными темпами выкачивающих деньги из украинской экономики – остается 
загадкой. Как ранее сообщал "ОстроВ", чистый отток прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) из страны в I кв. 2020 г. составил $1,6 млрд. Это деньги, выведенные в зарубежные 
оффшоры владельцами украинских компаний и предприятий. В результате, капитальные 
инвестиции в экономику Украины за I кв. упали на 35,5% по сравнению с тем же периодом 
2019 г., до 76,9 млрд грн. Тем самым, убив все предпосылки для экономического роста. Но, 
несмотря на такую враждебную по отношению к Украине экономическую политику 
финансово-промышленных групп (ФПГ), власти продолжают им всячески содействовать.  

 

https://tyzhden.ua/Economics/246163
https://thepage.ua/ua/experts/ugoda-ssha-ta-kitayu-tajvan-i-grivnya-pidsumki-tizhnya
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1885167-transnatsionalni-kompaniyi-stali-pidminyati-ukrayinski-banki-eksperti-nazvali-plyusi-i-minusi
https://www.unn.com.ua/uk/publication/1884832-porochni-zvyazki-cargill-u-yakikh-skandalakh-i-chornikh-sektorakh-ekonomiki-ukrayini-pogruzla-velika-tnk
https://www.unn.com.ua/uk/publication/1884832-porochni-zvyazki-cargill-u-yakikh-skandalakh-i-chornikh-sektorakh-ekonomiki-ukrayini-pogruzla-velika-tnk
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Фирташ опять на коне. Не далее, как 10 августа Кабинет министров Украины 
(КМУ) разрешил Междуреченскому горно-обогатительному комбинату, входящему в Group 
DF Дмитрия Фирташа, разработать проект землеотвода четырех участков общей площадью 
75,4 га в Житомирской обл. под расширение добычи титанового сырья. При предыдущем 
президенте Петре Порошенко выделение этих участков для бизнеса Group DF регулярно 
блокировалось генеральной прокуратурой. И вот, спустя год после смены власти, Д.Фирташ 
наконец-то смог получить от государства необходимые "плюшки". Чуть больше года 
Д.Фирташу потребовалось, чтобы "разрулить" и другой проблемный вопрос. 
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 12 июня 2019 г. признал Group DF 
монополистом на рынке азотных минеральных удобрений и вынес предписание о 
принудительном разделении азотного бизнеса Д.Фирташа, объединенного в холдинг 
OstChem. Теперь же, 3 августа 2020 г., владелец Group DF через Хозяйственный суд Киева 
добился отмены этого решения АМКУ. Таким образом, август оказался весьма успешным 
месяцем для Д.Фирташа, который по-прежнему безвылазно находится в Австрии из-за 
угрозы экстрадиции в США. Чуть раньше, в июле, ему удалось отсудить у группы WOG 
Степана Ивахива 600 млн грн долга, подлежавшего уплате в январе 2019 г. Одним словом, 
сейчас у Д.Фирташа не самое худшее положение: прессинг властей на его бизнес в Украине 
прекратился, суды у партнеров и государственных органов выигрываются... Стоит 
отметить, что при П.Порошенко и нынешнем президенте Владимире Зеленском владельцу 
Group DF удалось сохранить фактический контроль над государственными Вольногорским 
горно-металлургическим комбинатом (ВГМК) и Иршанским горно-обогатительным 
комбинатом (ИрГОК). Эти предприятия с 2004 г. находились в аренде у OstChem, а в 2014 г. 
возвращены государству по инициативе тогдашнего премьера Арсения Яценюка. Тогда же 
была создана государственная "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в 
управление которой перешли ВГМК и ИрГОК. Нынешним летом СМИ опубликовали данные 
расследования, в соответствии с которыми ОГХК, несмотря на свой статус госпредприятия, 
фактически работает в интересах Д.Фирташа. Во-первых, руководит ОГХК "независимый" 
директор Питер Девис, ранее входивший в наблюдательный совет банка "Клиринговый 
дом". Этот банк принадлежит давним бизнес-партнерам Д.Фирташа: одесскому бизнесмену 
Ивану Фурсину и экс-главе президентской администрации Сергею Левочкину. Во-вторых, 
СМИ узнали о странной сделке между ОГХК и зарегистрированной в Германии компанией 
ITS International Trade & Sourcing GmbH&Co KG. Эта фирма, ранее никогда не занимавшаяся 
поставками ильменита (продукция ИрГОКа и ВГМК) купила его у ОГХК в объеме 24 тыс. т. 
по $172/т. при рыночной цене $190-210/т. на тот момент. Несложно подсчитать, что таким 
образом госкомпания "полиняла" примерно на $720 тыс. на торговле с ITS. И столь щедрый 
жест с ее стороны должен иметь какое-то объяснение. Эксперт химической 
промышленности, директор информагентства "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук 
отмечает, что ранее ИрГОК обеспечивал ильменитом работу объединения "Крымский 
титан", входящего в OstChem. По его мнению, продажа ильменита от ОГХК к ITS может быть 
звеном в поставках сырья с украинской территории на аннексированный полуостров – 
экономические связи с которым официально запрещены с 2014 г. Очевидно, что Д.Фирташа 
эти запреты не смущают. Точно так же и офис генерального прокурора не видит здесь 
никакого криминала. Сама же сделка между ОГХК и ITS очень напоминает схему, по которой 
госкомпания "Укрнефть", подконтрольная ФПГ "Приват" Игоря Коломойского, через 
посредников продает по заниженным ценам добытую нефть на Кременчугский 
нефтеперерабатывающий завод – так же подконтрольный "Привату". 

 

Второй фронт Коломойского. Отсутствие подвижек в расследовании операций 
ФПГ "Приват" украинскими силовыми органами вынудило подключиться их американских 
коллег. Причем за океаном все было проведено показательно быстро и жестко. Так, 4 
августа стало известно об обысках, которые агенты Федерального бюро расследований 
провели в Майами (шт. Флорида) и Кливленде (шт. Огайо) в офисах компании Optima, 
управляющей активами И.Коломойского в США. А буквально через 3 дня, 7 августа, 
американские СМИ сообщили, что совладельцу ФПГ "Приват" в США предъявлены 
обвинения в "отмывании" денег. В тот же день стало известно, что Минюст США 
инициирует конфискацию двух бизнес-центров в Луисвилле (шт. Кентукки) и в Далласе 
(шт. Техас), общая стоимость которых оценивается в $70 млн. По данным Минюста США, 
эти активы в сфере недвижимости были приобретены И.Коломойским и его партнером по 
"Привату" Геннадием Боголюбовым на деньги, украденные из "Приватбанка". 
И.Коломойский отрицает выдвинутые обвинения. Но сможет ли он убедить в своей 
невиновности американское правосудие – большой вопрос. Зато буквально через неделю 
после этих событий появилась информация про выплату 1 млрд грн связанными с группой 
"Приват" фирмами в пользу ПАО "Укрнефть". Речь идет о частичном возвращении суммы в 
7,5 млрд грн., выведенной в 2015 г.: когда подконтрольный И.Коломойскому менеджмент 
"Укрнефти" отгрузил 1 млн т. нефти без предоплаты в пользу ряда фирм из орбиты 
"Привата". В сообщении "Укрнефти" указывается, что выплаты начались с декабря 2019 г., в 
т.ч. в январе-июле было перечислено 250 млн грн. Но почему-то об этом стало известно 
только после того, как расследование против И.Коломойского в США вошло в активную 
фазу. Совпадение? Может быть. Между тем до событий в США ситуация для ФПГ "Приват" в 
Украине складывалась очень неплохо. В конце июня стало известно, что Высокий суд 
Лондона приступит к рассмотрению иска государственной администрации "Приватбанка" к 
его бывшим совладельцам только 1 марта 2022 г. Очевидно, что такая задержка выгодна 
И.Коломойскому и Г.Боголюбову и не выгодна украинскому государству в лице 
администрации "Приватбанка". В связи с этим снова можно вспомнить, насколько быстро и 
жестко вопросы в отношении И.Коломойского решаются американскими властями. Что же 
касается украинских реалий, то показательно выглядит решение Хозяйственного суда 
Днепропетровской области, о котором стало известно 8 июля. Суд разрешил продать 
имущество днепропетровской компании "Фортуна", ранее внесенное в залог под кредиты 
"Приватбанка", выданные "Западной автомобильной компании" (ЗАК). Залоговое 
имущество включает стиральные и посудомоечные машины, ложки, щипцы для льда, 
пивные бокалы, блюдца, и другую кухонную утварь, а также предметы домашнего 
интерьера: диваны, жалюзи, мусорные корзины и т.д.  Стоимость залогового имущества 
оценена в 2,9 млн грн. Сумма кредитов, предоставленных ЗАК "Приватбанком" при 
И.Коломойском – 1,28 млрд грн. Получить такую сумму под "смешной" залог ЗАК удалось 
благодаря связям с теперь уже бывшими владельцами банка: фактически они выдали эти 
деньги сами себе, оставив банку пивные бокалы и щипцы для льда в качестве 
утешительного приза. По данному кредиту госадминистрация "Приватбанка" вернула 
только 35,3 млн грн. В общей сложности по кредитам на 216 млрд грн, выданным 
компаниям, связанными с И.Коломойским, Г.Боголюбовым и их партнерами, на начало 2020 
г. удалось вернуть только 8,2 млрд грн. Удастся ли теперь ускорить возврат долгов, после 
активизации процессов против И.Коломойского в США? Очевидно, что да – если 
американские власти не ограничатся локальным эпизодом с конфискацией двух бизнес-
центров в Луисвилле и в Далласе. 

 

"Бедный" Ахметов. В летний период активность пиарщиков и лоббистов компаний 
группы SCM Рината Ахметова не уменьшалась. Они усиленно доказывали Кабинету 
министров и общественности, что нельзя снижать "зеленые" тарифы для возобновляемой 
энергетики (самые высокие в Европе) – на которых зарабатывает группа ДТЭК, входящая в 
SCM. И что нельзя повышать государственные тарифы на железнодорожные 
грузоперевозки – что уменьшает прибыль того же ДТЭКа и группы "Метинвест", горно-
металлургического дивизиона SCM. Что необходимо отменить квоты на импорт серной 
кислоты – поскольку они выгодны государственному Восточному горно-обогатительному 
комбинату и вынуждают чуть больше платить предприятия "Метинвеста". Одним словом, 
обзор публикаций в деловых СМИ оставлял устойчивое ощущение, что не сегодня-завтра 
владельцу SCM впору становиться в подземном переходе лондонского метро с протянутой 

рукой – чтобы не умереть с голода. Но, как оказалось, на самом деле у него не так все плохо. 
Потихоньку занимается консолидацией подконтрольных активов в своих руках. Так, 6 
июля "Метинвест" уведомил о принудительном выкупе акций у миноритарных владельцев 
объединения "Запорожогнеупор" – по цене выше рыночной. Чуть раньше, в апреле 
текущего года, "Метинвест" объявлял о принудительном выкупе около 27% акций в ЧАО 
"Днепровский коксохимический завод" (г.Днепр). В обоих предприятиях у связанных с 
Р.Ахметовым компаний ранее уже был сосредоточен контрольный пакет акций. Теперь же 
он доводит свою долю до 100%. И на это есть деньги. Нет их только для справедливой 
оплаты за услуги и продукцию украинских госпредприятий.  
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$1 трлн на прощання з Китаєм. Як США та Європа намагаються  
залишити "всесвітню фабрику" без роботи 

26.08.2020 

Колись перенесення промислових виробництв у Китай було головним 
трендом глобалізуючої економіки. Так світ "вигодував дракона". І тепер хоче 
витратити ще більше грошей, щоб вирвати йому зуби з кігтями. 

 

«Вхід — долар, вихід — два долари» — цей вислів явно не згадували численні західні 
компанії, які в 90-х азартно, буквально наввипередки, переносили свої фабрики в Китай, — 
або будували їх там з нуля, або інвестували в місцевих виробників. Низька собівартість 
виробництва і реальна захищеність інвестицій приваблювали так сильно, що політичні 
ризики відходили на другий план, а проблеми на кшталт нинішньої коронакризи і зовсім не 
бралися до уваги. Але тепер маятник хитнувся в протилежний бік. Спершу президент США 
Дональд Трамп зробив повернення виробництв з Китаю в Штати частиною державної 
політики, а потім пандемія Covid-19 одним махом розірвала ланцюжки поставок, зупинила 
тисячі фабрик і розвернула світову економіку назад, від глобалізації виробництв до їх 
регіоналізації. Плюс ще сама Піднебесна була спіймана на нечесній поведінці: як мінімум 
там намагалися приховати інформацію про коронавірус, а як максимум — вкрасти розробки 
по вакцині і скуповували акції, що подешевшали, промислових компаній.  

 

Дорога перебудова. Загалом в якийсь момент стало зрозуміло: світовому бізнесу 
необхідна перебудова, що включає повернення промислових виробництв в країни, в яких 
вони починали працювати, а також в держави з більш демократичними урядами. Ну і в 
усякому разі більше не варто розкидати фабрики по всьому світу, краще щоб виробники 
комплектуючих були ближче до складальнго конвеєра. Нещодавно Трамп заявив, що Штати 
почнуть надавати податкові пільги компаніям, що повертають виробництво з Китаю. Мета 
цієї політики — знизити залежність американської економіки від ланцюжків поставок, що 
включають виробників з КНР. Вже після цього Bank of America (BofA) опублікував 
дослідження, в якому вказувалося, що за наступні п?ять років американські і європейські 
компанії витратять близько $1 трлн на виведення виробничих операцій з Китаю. Причому 
прогноз цей насамперед базується на опитуванні, яке експерти BofA провели в січні 
нинішнього року, ще до пандемії. Тоді він вказав на наявність "реальної і структурної" 
тенденції до руху від глобалізації до локалізації. Тепер же нове опитування показало, що 
компанії в 80% глобальних секторів промисловості зіткнулися з руйнуванням ланцюжків 
поставок в період пандемії. І це підштовхнуло 75% з них до того, щоб розширити плани 
повернення виробництва з-за кордону. Тому тепер, кажуть експерти BofA, стала очевидною 
наявність "тектонічних зрушень". В огляді сказано, що витрати, пов?язані з перенесенням 
виробництв, скоротять рентабельність акціонерного капіталу компаній на 70 базисних 
пунктів (б. п.). "Це буде істотно, але не неприйнятно", — відзначають у банку. 
Найприбутковіші галузі, в тому числі охорона здоров?я і технології, зможуть впоратися зі 
зростанням витрат, у той час як іншим, можливо, доведеться вдатися до залучення коштів 
за рахунок розміщення облігацій або додаткових емісій акцій. Аналітики BofA 
рекомендують інвесторам купувати акції компаній, які працюють у сфері інженерного 
будівництва та обладнання, автоматизації, а також виробників електричного та 
електронного устаткування, вважаючи, що вони можуть виграти в результаті тренда до 
локалізації виробництва. Ну і тут, звичайно, варто розуміти: трильйон доларів, про який 
ідеться у звіті Bank of America, — це гроші, які компанії з різних країн інвестують у 
відновлення виробництв або у себе на батьківщині, або в таких «альтернативах Китаю», як 
Мексика, Тайвань, Індонезія, Малайзія, Бразилія і т. п. Україна — теж. Більше того, наша 
країна може стати дуже привабливим варіантом для європейських компаній в рамках 
регіоналізації виробництв. Робоча сила у нас досить дешева і високопрофесійна, а логістика 
— гранично зручна для європейців. 

Виграшна «декитаїзація». Деякі з останніх новин вже вказують на те, що Україна, 
цілком імовірно, виграє від «декитаїзаціі» світової промисловості. Інша справа, що зараз 
говорити про суми потенційно можливих інвестицій поки передчасно. Все залежатиме від 
нас самих. «Я бачу кілька серйозних наслідків для світової економіки, як позитивних, так і 
негативних. З одного боку, повернення виробництв в країни «золотого мільярда» і 
створення нових заводів у їх союзників і сателітів однозначно добре в тому плані, що це 
дозволить знизити безробіття, яке різко виросло на тлі коронакризи, — сказав у коментарі 
для «ДС» польський експерт МВФ Кшиштоф Стрийковські. — За нашими оцінками, в 
країнах ЄС безробіття скоротиться на 30–45% від нинішнього рівня в залежності від країни, 
в США прогнозувати складніше, але як мінімум 20% зниження буде точно. Плюс 
консолідуються, зміцняться вже існуючі регіональні союзи, такі як між США, Канадою і 
Мексикою». З іншого боку, зазначає експерт, почне зростати безробіття в тому ж Китаї та 
інших країнах АТР; падатимуть доходи — людей і бізнесу. Це означає, що ці країни 
вестимуть себе більш агресивно — той же Пекін почне зміцнювати відносини з Москвою і 
Тегераном, загострювати ситуацію в Південно-Китайському морі і Тайванській протоці. 
Тобто світ стане більш неспокійним, що бізнесу зовсім не сприяє. Тут варто зазначити, що 
великий американський і європейський бізнес не в захваті від необхідності релоціювати 
виробництва на батьківщину, та й узагалі роздратований через глобальне протистояння 
між Китаєм і США. Провідні американські корпорації десятиліттями заробляли мільярди 
доларів на дешевій робочій силі і вигідних умовах роботи в КНР. Банки мали свій дохід від 
лістингу китайських компаній на біржах в США та інших західних країнах. Усім їм хотілося б 
зберегти нейтралітет, зробити так, щоб торгова війна обійшла їх стороною. Однак після 
коронакризи це вже навряд чи можливо. 

Компанії — на вихід. Нещодавно ключовий постачальник комп?ютерних 
комплектуючих та збирач готової продукції для Apple та інших IT-компаній — Foxconn — 
заявив про збільшення частки продукції, випущеної за межами Китаю. До кінця першого 
півріччя 2020 р. вона склала 30% проти 25% за той же період роком раніше. Поки зростання 
порівняно невелике, але голова ради директорів корпорації Юн Лю сказав про намір 
нарощувати потужності в інших країнах Азії. За його словами, Китай збереже значну роль у 
виробничій імперії Foxconn, але «йому вже недовго бути світовою фабрикою». У свою чергу, 
аналітична компанія Gartner ще в червні представила дослідження, в якому вказала: 
близько третини компаній з глобальними виробничими ланцюжками переносять 
виробництво з КНР в інші країни або планують зробити це в найближчий рік. Це 
насамперед, IT-компанії, представники важкої промисловості, а також продовольчої 
індустрії. Тон задають американські корпорації, але ось Forbes ще рік тому писав, що і дві 
третини працюючих в Китаї європейських фірм також замислюються чи активно проводять 
політику поступової релокації заводів на батьківщину. У цього процесу, крім Дональда 
Трампа і коронакризи, є і довготриваліші, фундаментальніші причини. Головна з них — 
зростання рівня життя і розміру оплати праці на виробництвах Китаю. … 
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