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Аналітики поліпшують цьогорічні економічні прогнози для України, 
але 2021-й може піднести нові неприємні “сюрпризи”. Про це пише 
Владислав Обух на сайті ukrinform.ua 

 

“Коронавірусне” падіння української економіки некритичне і, за підрахунками ЄБРР, 
нині становить “лише” 4,5%. З перспективою до кінця року досягнути 5,5%. Про це 
повідомила заступниця директора ЄБРР в Україні Ірина Новікова. Офіційну статистику та 
прогнози банк оприлюднить на початку жовтня, до зібрання акціонерів. Про менше, аніж 
очікувалося раніше, економічне падіння, кажуть і представники низки інших зарубіжних та 
вітчизняних інституцій. Утім, за більшістю прогнозів, хоча економіка й не впаде “нижче 
плінтуса”, – а ми ж пам’ятаємо, як дехто з аналітиків “вангував” навіть 8-11% “яму”, – “мінус” 
все ж перевищить показники, що лягли в основу проєкту наступного Держбюджету. Отже, є 
ризик, що виконати його не вдасться. Тому, аналізуючи поточні результати 
господарювання, маємо зрозуміти, на що звернути увагу і що потрібно змінити при 
підготовці проєкту кошторису до ухвалення у Верховній Раді. 

 

“Жахалки” про 11% падіння не справдилися: нинішній “прогнозний коридор” – 5-
7%. Отже, за оцінками ЄБРР, до кінця року падіння української економіки триватиме. Утім, 
якщо не станеться чогось екстраординарного, буде доволі поміркованим. Що ж до 2021-го, 
то, за словами Ірини Новікової, “прогнози – оптимістичні. Вважаємо, що наступного року 
економіка відновлюватиметься, адже для цього є усі фактори". Аналітики інших установ та 
бізнесструктур також констатують: українська економіка відновлюється швидше, ніж 
очікувалося, після помірного падіння у другому кварталі. Умовною “рятівною паличкою” 
для країни, за словами головного економіста інвестиційної компанії Dragon Capital Олени 
Білан, стали стрімке відновлення зовнішнього попиту, що позитивно позначилося на 
експортноорієнтованих галузях, та більш помірне, ніж прогнозувалося, скорочення доходів 
населення, що “тримає на плаву” внутрішній попит. Тому експертка прогнозує: падіння 
реального ВВП становитиме 5,5%, а не 7,2%, як вважали раніше. Найбільш же оптимістичні 
(але поки що попередні й неофіційні) прогнози оприлюднив заступник голови правління 
НБУ Дмитро Сологуб. "Незважаючи на пандемію, економіка працює, люди споживають та 
інвестують. Тому у третьому кварталі цифри можуть бути кращими, ніж очікували". 
Посадовець при цьому нагадав, що Нацбанк прогнозував 11% спаду економіки у другому 
кварталі та 7,4% – у третьому. Загалом же скорочення української економіки, за оцінками 
регулятора, могло становити 6%. А зараз в НБУ кажуть про покращення прогнозу до -5% 
ВВП. Але й це – більше, ніж -4,8%, урядові прогнози щодо яких стали “точкою опори” при 
підготовці законопроєкту про Держбюджет.  

 

Ризик №1. Тривале промислове падіння, що почалося ще до “коронакризи”. У 
серпні промвиробництво в Україні скоротилося на 5,3% порівняно із серпнем 2019 р., у 
липні ж падіння становило 4,2%. Такі дані наводить Держстат Але. Є й (умовно) приємний 
момент: якщо відкоригувати дані з урахування кількості робочих днів, скорочення 
промвиробництва у серпні становило 4,2%, що краще за показники попередніх місяців: -
4,4% у липні та -7,1% – у червні. Поміж негативів – пришвидшення падіння у переробній 
промисловості – до 7,7% із липневих 6,6%. А у галузі постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиціонованого повітря в серпні зафіксовано падіння на 4,6%, тоді як у липні мали 
навіть незначне зростання – на 0,7%. Не радує і загальна ситуація: за 8 міс. промвиробниц-
тво впало на 7,3% порівняно із таким же торішнім періодом. І якщо до березневого знеціне-
ння національної валюти пояснювати таке перманентне падіння, яке тривало фактично 
усю другу половину минулого року, було модно “аномальним” зміцненням гривні, що 
робило менш вигідною експортну діяльність, то тепер цілком очевидними стали інші 
причини. Як-от, реальне згортання виробництва – зокрема, через надмірний податковий 
тиск, немодернізоване устаткування, що впливає на продуктивність, собівартість 
виробництва та рівень конкурентоспроможності, надмірну залежність від міжнародних 
сировинних ринків і обмежений експорт товарів з високою доданою вартістю. Плюс 
зниження внутрішнього попиту та відсутність преференцій для вітчизняного виробника, 
до яких, попри формальні заклики дотримуватись норм міжнародної торгівлі, зокрема – 
правил СОТ, – вдаються більшість розвинутих економік світу і майже всі наші сусіди.  

 

Ризик №2. Недостатнє наповнення держказни. Названі вище та інші проблеми 
промисловців, звісно ж, впливають на наповнення бюджету. Як від оподаткування 
виробництв і експортно-імпортної діяльності, так і від надходження ПДФО – із зарплат 
працівників. Плюс додаткові проблеми із карантинними обмеженнями, через які ніяк не 
можуть оговтатись малий та середній бізнес... Тож, за прогнозами багатьох експертів, 
навіть переглянутий у квітні план бюджетних надходжень Україна може не виконати. А тут 
ще й таке: компанія "Нафтогаз України", яка разом з Нацбанком є одним зі “спонсорів” 
бюджету (при скруті їх завжди просять “поділитися”), відзвітувала про отриманий в січні-
червні чистий збиток – понад 11,5 мільярдів гривень. Тоді як за такий же період минулого 
року НАК отримала понад 24,7 мільярда гривень чистого прибутку! Про зменшення 
прибутковості кажуть і в банківській системі. Причому, стосується це як комерційних, так і 
державних банків.  А зменшення споживчого попиту позначається не лише на продажах 
вітчизняної продукції, а й на надходженнях від імпорту – через скорочення його обсягів. Як 
наслідок, з початку року від діяльності фіскальних органів – податкової та митниці – країна 
недоотримала понад 18 мільярдів гривень. Є сумніви, що за чотири останні місяці року 
недобір удасться надолужити. Надто, якщо доведеться посилювати карантинні заходи... Як 
відомо, з певними труднощами наш Мінфін стикається і при спробах позичити гроші за 
рахунок емісії цінних паперів. Зокрема, попит на українські ОВДП через зниження 
відсоткових ставок і посилення невизначеності упав. Під час деяких аукціонів вдається 
позичити хіба що по декілька сотень мільйонів гривень замість очікуваних кількох 
мільярдів. А позичити ж за цей рік треба понад 600 мільярдів! Інакше нічим буде залатати 
передбачену переглянутим кошторисом 300-мільярдну “дефіцитну” діру. Натомість у 
Нацбанку очікують, що фактичний дефіцит бюджету цього року становитиме 6-6,5% ВВП 
замість запланованих у квітні 7,5%. Отже, – якщо говорити спрощено, – Мінфіну не 
доведеться “ламати голову”, де взяти приблизно 30-40 мільярдів гривень для покриття 
дефіциту. А для України у її нинішньому стані це, погодьтеся, немало. Тим паче, коли 
враховувати так званий “мультиплікаційний ефект”: не доведеться позичати ці гроші, отже 
– меншими будуть витрати на обслуговування держборгу в майбутньому. Це добре. Погано, 
що зменшення бюджетного дефіциту відбувається не за рахунок інтенсивнішого 
поповнення доходної частини, а через скорочення витрат. Принаймні, так пояснює 
заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб. 

 

 
Ризик №3. Втрата довіри із боку міжнародних партнерів та інвесторів. 
Як відомо, до кінця року Україна розраховувала отримати ще два транші кредиту від 

МВФ, що дозволило б не лише поповнити міжнародні резерви НБУ, а й скоротити рівень 
бюджетного дефіциту, полегшивши таким чином завдання Мінфіну із пошуку додаткового 
ресурсу на ринках комерційних запозичень. До того ж, плідна співпраця із Фондом, 
зазвичай, означає, що умови таких позик на світових фінансових ринках для країни-
реципієнтки “автоматично” поліпшуються. Тепер же навіть в Уряді кажуть про нове для 
себе завдання: намагатися отримати бодай один транш – на $700 мільйонів. А це, вочевидь, 
залежатиме від того, наскільки реалістичним буде ухвалений у підсумку Бюджет-2021. 
Тобто, маємо своєрідне “замкнене коло”. Проблема ще й у тому, що надходження цього 
траншу є маркером для отримання Києвом низки інших вигідних позик. Приміром, 
Європейський Союз, як відомо, готовий надати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової 
допомоги, але для цього, за словами віцепрезидента Єврокомісії Жозепа Борреля, Києву 
“треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом”. Така ж умова 
отримання коштів від Світового банку. А плідна співпраця з МВФ саме під запитанням. До 
проблем із виконанням узятих країною зобов’язань – передовсім, щодо забезпечення 
верховенства права, – додалися нові: міжнародні партнери критично висловлюються 
стосовно конфліктів і подій довкола наших антикорупційних органів. Також, схоже, ще не 
до кінця зрозумілою для зарубіжних фінансистів є політика оновленого керівництва 
Нацбанку. Хоча, вочевидь, вона і стає більш прогнозованою. За словами Дмитра Сологуба, 
після липневих пертурбацій регулятор повернувся до ситуації 2015 року, коли кредит 
довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля". Як 
свідчить практика, на це знадобиться приблизно 6-9 місяців... 

 

2021-й: буде рік – будуть нові проблеми? Усі ці ризики тією чи іншою мірою 
збережуться й наступного року. Плюс додаткові “підводні камені”, закладені в початковому 
варіанті бюджетного законопроєкту. За оцінками аналітиків, найнебезпечніші з них – 
нереалістичні плани щодо наповнення доходної частини, зависокий показник інфляції, що 
може означати підготовку до активної гривневої емісії, а також “роздутий” дефіцит 
кошторису, через який країна не те що не скоротить держборг, як обіцяють в Мінфіні, а й 
суттєво збільшить його. Приміром, економічні експерти низки аналітичних центрів – 
Інституту соціально-економічної трансформації, Палати податкових консультантів, CASE 
Ukraine, Інституту фінансів та права, Інституту Податкових Реформ та співзасновник 
Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін – сумніваються в реалістичності 
урядового прогнозу щодо збільшення податкових надходжень, на якому базується 
бюджетний законопроєкт. Про це йдеться в оприлюдненій цими днями їхній спільній заяві.  

 

1. “Дуті” надходження. В 2021 р. найбільший приріст доходів бюджету планується 
від ПДВ (81,7 млрд грн, або +21,4%), ПДФО (27 млрд або +24%), рентних платежів (+23,4%). 
Причиною очікуваного пожвавлення стягнення податку на додану вартість в Мінфіні 
називають боротьбу із “скрутками” та іншими махінаціями з ПДВ. Але. “Кожна гривня 
доходів бюджету має бути забезпечена розрахунками та інструментами її стягнення. 
Закладати в доходи сподівання на результати боротьби зі злочинами неможливо. Проте, в 
бюджет закладені МІЛЬЯРДИ від сподівань, що схеми припиняться, що може означати – 
податкова отримає додаткові інструменти не відшкодовувати ПДВ, зупиняти реєстрацію 
податкових накладних, іншим чином тиснути на платників”, – вважає голова підкомітету 
Комітету з питань податкової та митної політики у ВР 8 скликання Тетяна Острікова. 

 

2. Повернення економіки у “тінь”. “Закручуючи” ж таким чином “гайки”, ризикуємо 
отримати протилежне заявленій цілі – поглиблення “тінізації”. Дадуться взнаки й інші – 
можливо, популярні в частини суспільства, але нелогічні за нинішніх економічних умов – 
кроки. Експерти пояснюють: “Збільшення мінімальної заробітної плати негативно вплине 
на малий та середній бізнес, призведе до підвищення навантаження на платників єдиного 
податку, що працюють на спрощеній системі. У кризових умовах це створює суттєві ризики 
“тінізації”. А також низку ризиків та викривлень економічних стимулів – збільшення витрат 
бюджету, зменшення стимулювання інвестицій на користь споживання тощо”. 

 

3. Завищені обсяги дефіциту бюджету. Економісти радять переглянути статті 
“необов’язкових” видатків, аби максимально зменшити показник бюджетного дефіциту, 
повернувши його до “комфортного” рівня у приблизно 3% ВВП. “Передбачений проєктом 
бюджету дефіцит у 270 млрд грн (≈6% ВВП) – необґрунтовано високий. Фінансування 
такого дефіциту означатиме нарощування держборгу, обслуговування якого буде дорогим 
та зменшить доступність кредитів для приватного сектору”, – попереджають економісти. 
До речі, в Уряді, схоже, розуміють ці ризики. Зокрема, Прем'єр повідомив про консультації з 
МВФ щодо можливості зниження прогнозу бюджетного дефіциту-2021. 

 

4. Штучне розгойдування “інфляційного маховика”. В експертному середовищі 
очікують і на перегляд врахованого при підготовці бюджету показника інфляції. Адже, на 
думку авторів звернення низки вітчизняних аналітичних центрів, “роздуті” інфляційні 
очікування можуть бути пов’язані із планами додаткової емісії гривні – для покриття 
дефіциту кошторису. При цьому прогнозні доходи бюджету називають завищеними, що 
створює ризик бюджетного дефіциту не у 6, а і в усі 8-9%. Представники КМУ розраховують, 
що зростання цін призведе до збільшення номінальних сум податків і, відповідно, 
дозволить профінансувати значні видатки. Проте, цьогорічні показники інфляції близькі до 
2%, цільовий показник НБУ – 5%. “Тобто, з високою ймовірністю Держбюджет не отримає 
доходів, на які зараз розраховують”, – роблять висновок аналітики. 

 

5. Нове подорожчання кредитних ресурсів. Також економісти додають: “штучне” 
пришвидшення інфляції з високою ймовірністю призведе до підвищення Нацбанком 
облікової ставки, що, своєю чергою, спровокує подорожчання кредитів і негативно 
позначиться на економічному зростанні. Те, що на початку наступного року Національний 
банк буде змушений підвищити облікову ставку прогнозує й керівник департаменту 
макроекономічних досліджень фінансової групи ICU Сергій Ніколайчук. Таку потребу 
експерт пояснює більш стрімким відновленням внутрішнього попиту і зарплат, а також 
очікуваним подальшим послабленням обмінного курсу і двохетапним підвищенням 
наступного року мінімальної заробітної плати.  За висновками експертів, без урахування 
цих, а також низки інших “нюансів”, отримати після голосування в парламенті якісний 
бюджетний документ неможливо. А якщо помилок не виправити, про більш-менш відчутне 
економічне зростання українцям доведеться забути. Принаймні, до 2022 року. 

 

Читати повністю >>> 
 

© Владислав Обух 
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Євроінтеграційний вектор розвитку нашої країни  
залишається незмінним 

10.09.2020 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у рамках 
офіційного візиту до Литовської Республіки провів зустріч із 
Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та привітав Литовську 
державу із 30-річчям відновлення незалежності. 

Голова Парламенту підкреслив готовність України до проведення реформ, які 
наближають державу до членства в ЄС та НАТО. “Вектор розвитку нашої країни 
залишається незмінним, і ми сподіваємося на продовження підтримки впровадження 
реформ в Україні з боку Литви. Для нас важливо за каденцію виконати те, що ми обіцяли 
людям та собі перед виборами, і ми над цим працюємо”, - наголосив він. “11 жовтня в Литві 
мають відбутися парламентські вибори, і я впевнений, що вони пройдуть спокійно та 
демократично”, - зазначив Дмитро Разумков. Він також зауважив, що Україна, як і весь світ, 
збентежена ситуацією в Білорусі, і наголосив, що вибори мають бути чесними та 
відкритими і не викликати сумнівів ні на території держави, ні за її межами. Дмитро 
Разумков повідомив, що 6 вересня, після 42 днів дотримання режиму тиші на Сході України 
наші військовослужбовці знову зазнали втрат: загинув один військовий ЗСУ, троє поранені 
та ще двоє військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої. “Україна завжди 
дотримується взятих на себе зобов’язань, але, на жаль, ми не можемо сказати того ж про 
країну-агресора”, - зауважив Голова Парламенту. Окрім того, на зустрічі обговорені питання 
щодо роботи атомних електростанцій. Голова Верховної Ради звернув увагу на те, що всі 
країни, які будують та вже експлуатують атомні електростанції, повинні дотримуватися 
міжнародних стандартів МАГАТЕ, у тому числі - норм, правил та стандартів з ядерної та 
радіаційної безпеки на всіх етапах  життєвого циклу АЕС. “Україна - одна з країн, які 
постраждали у 1986 році від Чорнобильської катастрофи. Ми розуміємо наскільки мирний 
атом може бути небезпечним, і ситуація з БАЕС має бути належним чином врегульована”, - 
наголосив Голова Верховної Ради України. … 

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

 
Відбулася Дискусія високого рівня щодо посилення ролі Парламенту  

в досягненні Цілей сталого розвитку 
22.09.2020 

В Верховній Раді України 22 вересня відбулася Дискусія 
високого рівня щодо посилення ролі Парламенту в досягненні Цілей 
сталого розвитку. Про це повідомляє Інформаційне управління 
Апарату ВРУ. 

У заході взяли участь Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан 
Стефанчук, Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
Ольга Стефанішина, Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов,  представники 
міністерств і парламентських комітетів. Учасники заходу наголосили, що і парламент, і 
Уряд хочуть, щоб Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 р. був реалізований в 
Україні найбільш ефективно. Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив 
на важливості реалізації Цілей сталого розвитку для досягнення кращого та стабільнішого 
майбутнього. Перший заступник Голови парламенту вважає за доцільне проводити 
комітетські  слухання  та  на щорічній основі парламентські слухання з питання реалізації 
Цілей. Він звернувся до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації 
роботи з проханням спільно з Апаратом Верховної Ради координувати діяльність з 
проведення самооцінки парламенту. Перший заступник Голови Верховної Ради України 
Руслан Стефанчук відзначив готовність Міжпарламентського Союзу та Програми розвитку 
ООН в Україні надати експертну та технічну підтримку в проведенні такої самооцінки. За 
його словами, важливим є планування Верховною Радою України законотворчої діяльності, 
забезпечення комплексного підходу, що матиме позитивний вплив на розвиток країни. 
«Діяльність Уряду вже побудована з урахуванням Цілей сталого розвитку та зобов’язань 
України щодо європейської інтеграції, які значною мірою перетинаються. Попереду ще 
багато завдань, а запорукою успішного досягнення Цілей є координація, послідовна 
реалізація і моніторинг у поєднанні із бюджетним процесом», - зазначила Віцепрем’єрка з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у рамках 
дискусії. Джулія Койтген, міжнародна парламентська експертка, консультантка проєкту ЄС-
ПРООН з парламентської реформи представила дослідження щодо реалізації Цілей сталого 
розвитку національними парламентами держав-членів Європейського Союзу та 
рекомендації для Верховної Ради України. Захід проводився в рамках реалізації проєкту ЄС-
ПРООН з парламентської реформи. Довідково: 17 Цілей сталого розвитку, які ще називають 
«Глобальними цілями», затверджено у  вересні 2015 року в Нью-Йорку на Саміті ООН зі 
сталого розвитку. Це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб побороти бідність, 
захистити планету, забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі. Серед 17 цілей: 
подолання бідності та голоду, міцне здоров’я, якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та 
належні санітарні умови тощо. 

Читати повністю (відео) >>>  
За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ 
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Володимир Зеленський затвердив Стратегію  
національної безпеки України 

14.09.2020 

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ 
№392/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної 
безпеки України». 

Стратегія національної безпеки і оборони розроблена за дорученням Президента. 
Вона визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема: 
пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та 
основні напрями державної політики у сфері безпеки; поточні та прогнозовані загрози 
національній безпеці та інтересам з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; 
основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення національних 
інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і 
оборони; ресурси, необхідні для її реалізації. У Стратегії визначено, що Україна прагне миру, 
який є запорукою розвитку держави, а людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека – найвища соціальна цінність. Кінцевою метою реалізації 
Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної України, у якій панує право, де кожен 
може реалізувати свої таланти та здібності, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту 
воду та з якою пов’яжуть долю їхні діти й онуки. Стратегія ґрунтується на трьох основних 
засадах державної політики у сфері національної безпеки: стримування – розвиток 
оборонних і безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти 
України; стійкість – здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін 
безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом 
мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей; взаємодія – розвиток стратегічних 
відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і 
НАТО та їхніми державами-членами, США, прагматичне співробітництво з іншими 
державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України. 
Пріоритетами національних інтересів визначаються: відстоювання незалежності й 
державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно 
визнаного державного кордону України; суспільний розвиток, насамперед розвиток 
людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; 
європейська та євроатлантична інтеграція. У  Стратегії враховані останні зміни ситуації у 
сфері національної безпеки та оборони, що пов’язано з кризовими явищами у світовій 
економіці, появою нових чинників, що впливають на стан міжнародного безпекового 
середовища, поширенням хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а 
також посиленням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного й 
техногенного характеру. Стратегія національної безпеки є основою для розробки інших 
документів стратегічного планування, які визначатимуть шляхи та інструменти її 
реалізації: Стратегії людського розвитку, Стратегії воєнної безпеки, Стратегії громадської 
безпеки та цивільного захисту, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу, 
Стратегії економічної безпеки, Стратегії енергетичної безпеки, Стратегії екологічної 
безпеки та адаптації до зміни клімату, Стратегії біобезпеки та біологічного захисту, 
Стратегії інформаційної безпеки, Стратегії кібербезпеки, Стратегії зовнішньополітичної 
діяльності, Стратегії забезпечення державної безпеки, Стратегії інтегрованого управління 
кордонами, Стратегії продовольчої безпеки та Національної розвідувальної програми. 

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

 

Глава держави закликає Верховну Раду якнайшвидше затвердити  
Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки 

28.09.2020 

Президент України провів засідання Національної ради з питань анти-
корупційної політики, на якому був обговорений проект Антикорупційної 
стратегії на 2020-2024 роки.  

«Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції. Антикоруп-
ційна стратегія – це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію 
роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному та 
місцевому рівнях», – зазначив Президент. Cтратегія передбачає конкретні заходи для 
забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння. За словами Глави держави, 
починаючи з 2018 р. в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії 
корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів. 
Президент нагадав, що за його президентства відбулося перезавантаження Національного 
агентства з питань запобігання корупції, повернута кримінальна відповідальність за 
незаконне збагачення, упроваджений механізм цивільної конфіскації майна та розпочато 
роботу Вищого антикорупційного суду. «Суспільство очікує системних та скоординованих 
дій у запобіганні корупції, ефективних результатів діяльності антикорупційних органів 
України», – наголосив Президент. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня 
Кабінет Міністрів схвалив та подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про 
засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 рр.», яким має бути затверджена 
Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Законопроект № 4135 вже зареєстрований у 
парламенті. «Концептуальними підходами формування антикорупційної політики є поєдна-
ння принципів подальшого вдосконалення загальної системи запобігання та протидії 
корупції й мінімізації корупційних проявів у найбільш пріоритетних з точки зору подола-
ння корупції сферах, у тому числі за рахунок проведення реформ в економічній, соціальній, 
медичній, освітній, правоохоронній сферах. Практично кожна сфера цією стратегією 
охоплюється», – наголосив очільник уряду. За його словами, основними пріоритетами 
проекту є збалансоване поєднання зазначених підходів, що дасть змогу не лише знизити 
рівень корупції, а й підвищити довіру громадян до органів влади та суттєво пришвидшити 
темпи соціально-економічного розвитку, зокрема покращити інвестиційну привабливість і 
розвиток бізнесу. Презентуючи проект Антикорупційної стратегії, голова Національного 
агентства України з питань запобігання корупції Олександр Новіков зазначив, що 
створення такого документа є абсолютно необхідним кроком, адже 91% українців 
вважають корупцію серйозною або дуже серйозною проблемою. Стратегія містить п’ять 
головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього 
дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, 
нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності 
покарання. Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, 
поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; 
податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона 
здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому. Олександр 
Новіков зазначив, що народні депутати до початку жовтня мають схвалити відповідний 
законопроект, і впродовж трьох місяців НАЗК разом з урядом розробить план дій щодо 
виконання стратегії. Після реалізації документа збитки від корупції зменшаться на 200 
мільярдів гривень на рік. Це, у свою чергу, сприятиме більшому залученню інвестицій. «Вже 
за рік-два кожен громадянин України відчує помітні результати від її впровадження, тобто 
у грудні 2021 року. Загалом її термін – це п’ять років. На 2025 рік передбачена фінальна 
оцінка Антикорупційної стратегії», – сказав Олександр Новіков. … 

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

 
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
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Денис Шмигаль презентував План  
пріоритетних дій Уряду 

09.09.2020 

На засіданні Кабінету Міністрів 9 вересня було затверджено з 
техніко-юридичними правками План пріоритетних дій Уряду. 
Документ фундаментальний і в ньому міститься 690 пунктів.  

 

Кожен пункт має обґрунтування його важливості, відповідальних виконавців, строк 
виконання, індикатор виконання та очікувані результати. «Відповідно, український бізнес, 
аналітичні центри, народні депутати та загалом кожен українець зможе ознайомитися із 
конкретними пропозиціями і планами роботи міністерств. Це ті плани, які допоможуть 
пришвидшити відновлення економіки та допомогти людям», — зазначив Прем’єр-міністр. 
Очільник Уряду виокремив з Плану дій наступні пункти: робота з ЄС над «промисловим 
безвізом» та оновленням Угоди про асоціацію. Подання понад 30 євроінтеграційних законо-
проектів у рамках урядової програми «Шлях до Європи»; рапрацювання законопроекту 
щодо вільної економічної зони для ІТ-галузі; подовження на 6 місяців після закінчення 
карантину мораторію на держконтроль та перевірки бізнесу; підтримка експорту через 
оновлення відповідного агентства; створення Фонду розвитку сільських територій; 
запровадження стимулів для молодих сімей, які хочуть започаткувати фермерське 
господарство; запровадження «нульової декларації», тобто амністія капіталів; завершення 
ліквідації Державної фіскальної служби, а також забезпечення умов для створення нового 
ефективного органу, який буде розслідувати економічні злочини; комплексна реформа 
митниці (відкрита онлайн-база вартості товарів, зменшення суб’єктивного впливу митника 
на всі процедури); встановлення понад півсотні систем автоматичного зважування на 
дорогах для запобігання їх руйнуванню; остаточна ліквідація корупційного монстра ДАБІ та 
діджиталізація дозвільних процедур у будівництві; продаж дозволів на користування 
надрами виключно на відкритих онлайн-торгах; розробка законопроекту щодо 
накопичувальної пенсійної системи. Прем’єр-міністр зауважив, що проводити детальний 
моніторинг виконання Плану буде Секретаріат Кабінету Міністрів. 

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

 

Прем’єр-міністр назвав пріоритетні напрямки  
фінансування в Держбюджеті-2021 

19.09.2020 

Найвищим пріоритетом Уряду залишається безпека та оборона 
України. Видатки на цю сферу в проекті державного бюджету на 
наступний рік становлять 267 млрд грн або 5,93% ВВП. 

«Другий пріоритет - сфера охорони здоров’я. Збільшено витрати на утримання 
медичної сфери до 4,2% ВВП. У 2022 р. плануємо 4,6% і у 2023 р. плануємо довести витрати 
на медицину до 5%. Закладені 2,6 млрд грн витрат на вакцини, закладений приблизно 1 
млрд на проведення безпечного навчального процесу», - зазначив очільник Уряду в ефірі 
«Свобода слова Савіка Шустера» 18 вересня. Економіка, за словами Прем’єр-міністра, - це 
третій пріоритет: «Державні гарантії, відшкодування відсотків, підтримка малого та 
середнього бізнесу, підтримка аграріїв - усе це передбачено в бюджеті». «Четвертий 
пріоритет - це соціальна сфера. І освіта, і субсидії. Сума субсидій дійсно є меншою в проекті 
бюджету, але варто зважати, що ціна на газ в цьому році буде найнижчою за останні 5 років, 
зростає мінімальна заробітна плата. Зважаючи на ці показники, ми уважно прорахували та 
заклали суму на субсидії із запасом», - сказав Денис Шмигаль. Як відзначив Прем’єр-міністр, 
Уряд має стратегію до 2023 р. щодо скорочення державного боргу й зменшення зовнішніх 
запозичень. Прем’єр наголосив: «Україна — велика країна, нам вистачає потужностей своєї 
економіки для того, щоб рухатися вперед». Одним з пріоритетів Уряду Прем’єр також 
назвав промисловість. Створене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 
сприятиме експортним замовленням і контрактам. «Вже є перші домовленості, результат 
яких, я впевнений, ми вже побачимо наступного року. КРІ для Міністерства дуже простий: 
не менше 1 млрд доларів замовлень на зовнішніх ринках для нашої промисловості», - 
підкреслив Денис Шмигаль. Відзначимо, пріоритети Уряду не змінилися і вони чітко 
відображені в кошторисі: медицина, освіта, безпека та оборона, соціальний захист людей, 
будівництво доріг та підтримка бізнесу. «У бюджеті закладено безпрецедентні видатки на 
медицину - 156 млрд грн. На 27,5 млрд більше, ніж цьогоріч. Це дасть змогу наступного року 
на 30% підвищити зарплати лікарям. Це покращить якість медичних послуг та дозволить 
додатково облаштувати лікарні сучасним обладнанням. Майже 20 млрд грн  буде виділено 
на боротьбу з коронавірусом. Це означає, що на наступний рік лікарні будуть забезпечені 
всім необхідним», - зазначив очільник Уряду під час засідання Кабінету Міністрів України 
16 вересня. Ще один пріоритет, за словами Прем’єр-міністра, це збільшення видатків на 
освіту - зростання на 34 млрд грн. Традиційно будуть підвищені видатки на соціальний 
захист населення, продовжиться збільшення державних інвестицій в інфраструктуру. … 

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

 

Пріоритетом Уряду у сфері євроінтеграції є створення нових  
можливостей для українського бізнесу 

30.09.2020 

Важливим пріоритетом у сфері євроінтеграції для Уряду є створе-
ння нових можливостей для українського бізнесу, зокрема в торгівлі та 
секторальній співпраці. Про це зазначив Прем’єр-міністр. 

Це буде важливим питанням порядку денного Саміту Україна-ЄС, що відбудеться 6 
жовтня в Брюсселі, відзначив Прем’єр під час засідання Кабінету Міністрів 30 вересня. За 
підсумками засідання Уряд затвердив проекти трьох угод між Україною та Європейським 
Союзом: «Кліматичний пакет для стабільної економіки: (САSЕ) в Україні», «Програма ЄС 
«Міцні регіони», «Механізм розвитку громадянського суспільства України». Прем’єр-міністр 
зауважив, що загальна сума угод становитиме 60 млн євро, які будуть спрямовані на 
допомогу малому й середньому бізнесу в контексті його екологізації, підтримку східних 
регіонів України, розвиток громадянського суспільства. «10 млн євро в рамках Угоди 
«Кліматичний пакет для стабільної економіки в Україні» будуть спрямовані на різні заходи 
із розвитку ресурсно ефективної, чистої та конкурентоспроможної економіки. 30 млн євро 
підуть на допомогу регіонам, зокрема для подолання негативних наслідків пандемії», — 
зазначив Денис Шмигаль. Ще 20 млн євро будуть спрямовані на розвиток сприятливого 
середовища для роботи громадянського суспільства та залучення його до політичних 
процесів. Нагадаємо, під головуванням Президента України 28 вересня відбулося засідання 
Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому був обговорений проект 
Антикорупційної стратегії на 2020-2024 рр. Як підкреслив Прем’єр-міністр, впровадження 
Антикорупційної стратегії - це не лише питання підвищення довіри громадян до Держави, а 
й її інвестиційна привабливість, розвиток бізнесу, створення робочих міць. «Ухвалення 
Антикорупційної стратегії та Держпрограми з її реалізації матиме загальнонаціональне 
значення. Держава має виправдати очікування суспільства. Тому представники найвищих 
органів державної влади об’єднують зусилля, щоб вжити рішучих заходів у протидії 
корупції», - зазначив Денис Шмигаль. … 
 

 
 
 
 

Читати повністю >>> 
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Мінекономіки та Асоціація виробників України підписали  

Меморандум про співробітництво 
22.09.2020 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Ігор Петрашко та Голова Громадської спілки «Асоціація виробників 
України» Олександр Громико підписали Меморандум про співробітництво.  

Документ був підписаний в рамках Форуму «Діалог громадянського суспільства, 
бізнесу та влади». Головною метою Меморандуму є забезпечення сталого розвитку 
вітчизняного виробництва, залучення додаткових інвестицій та попередження можливих 
кризових явищ у виробничій сфері. “Поглиблення співпраці Уряду та виробників дозволить 
удосконалити нормативно-правову базу у сфері виробництва, відкрити нові ринки збуту 
продукції та  підвищити конкурентоспроможність вітчизняних товарів”, - наголосив 
Міністр Ігор Петрашко..Тепер представники Асоціації можуть бути залученні до роботи 
консультативно-дорадчих органів Мінекономіки та спільних міжурядових органів з питань 
торговельно-економічного співробітництва. Крім того, сторони домовились про обмін 
інформаційними та аналітичними матеріалами.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінекономіки 

 
Міністерство фінансів надає велике значення роботі в сфері  

впровадження кроків Плану BEPS в Україні 
25.09.2020 

Міністерство фінансів надає дуже велике значення роботі в сфері 
впровадження кроків Плану BEPS в Україні. Про це зазначила заступниця 
Міністра фінансів України Світлана Воробей.  

«Питання наповнення бюджету є надзвичайно значущим для кожної країни, що є 
запорукою виконання державою соціальних гарантій, взятих міжнародних зобов’язань. 
Через прогалини та неузгодженості в національному та міжнародному податковому 
законодавстві міжнародні компанії зменшують або уникають зобов’язань від сплати 
податку на прибуток. Таким чином країни втрачають надходження в бюджет і ця ситуація 
не є виключенням для України» - зазначив Олексій Любченко, голова Державної податкової 
служби, відкриваючи міжнародну конференцію «Реалізація плану BEPS в Україні». Участь у 
заході прийняли представники Міністерства фінансів України, Державної податкової 
служби України, Міністерства закордонних справ, податкових органів іноземних держав, 
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Німецького товариства 
міжнародного співробітництва (GIZ), Офісу технічної допомоги Департаменту казначейства 
США, Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій (IOTA), Міжнародного 
валютного фонду тощо. За останні три роки тільки пасивних доходів з України було 
сплачено 22,4 млрд дол США, щорічно понад 2 тис платників декларують контрольованих 
операцій понад 90 млрд долл США. Ці суми є значними для економіки України та 
потребують відповідного контролю. Більш детально голова ДПС розповів учасникам про 
ключові кроки України по імплементації в національне законодавство плану BEPS. Зокрема, 
він заначив, що хоча Україна і взяла на себе зобов’язання запровадити 4 з 15 кроків, закон 
№ 466, який набрав чинності 23 травня 2020 року, впроваджує дев’ять кроків плану. У свою 
чергу Світлана Воробей звернула увагу, що це перші вагомі кроки України в цьому напряму, 
які сьогодні ефективно впроваджуються, і є результатами командної роботи Міністерства і 
Державної податкової служби за підтримки міжнародних експертів. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МінФіну 

 
 

 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. 

 
Наталія Алюшина взяла участь у засіданні Координаційної ради  

з питань реформування державного управління 
21.09.2020 

Про зміни до законодавства в сфері державної служби та ряд інших 
питань обговорили під час чергового засідання Координаційної ради з питань 
реформування державного управління.  

Участь у роботі Координаційної ради взяли народні депутати України, представники 
Офісу Президента України, Рахункової палати, міністерств, ЦОВВ, громадських організацій. 
Зокрема, Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія 
Алюшина детально зупинилася на питанні розробки та впровадженні нової класифікації 
посад державної служби. «Нова класифікація посад на державній службі є основою для 
перетворення державних інституцій на конкурентного роботодавця. Адже створює 
передумови для  розробки єдиних професійних вимог, професійного навчання, мобільності 
всередині держслужби та формування справедливої оплати праці державних службовців», - 
відмітила очільниця НАДС. Відзначимо, що відповідно до Стратегії реформування 
державного управління в Україні, одним із пріоритетів є зміна системи оплати праці 
державних службовців. Перший крок цієї реформи - розроблення класифікації посад 
державної служби. З  жовтня пілотний проєкт з впровадження Каталогу типових посад 
державної служби буде реалізовано на базі НАДС, його територіальних органів, 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Міністерства 
цифрової трансформації України. Нагадаємо, 18 вересня, вперше за останні півтора року 
відбулася колегія НАДС. Оновлено положення та склад колегії, куди, крім керівництва НАДС, 
увійшли також представники Верховної Ради України, Офісу Президента України, ряду 
Міністерств, громадські активісти. До уваги членів колегії та учасників представлено 
уточнений Стратегічний план діяльності НАДС на 2019-2022 рр. В цілому стратегічні цілі 
НАДС не змінилися. Їх залишилося п’ять. Проте в межах кожного стратегічного напряму 
уточнено або додано окремі завдання. «У своїй діяльності НАДС керується Стратегічним 
планом, який був затверджений ще у квітні 2019 року. Втім, за цей час змінилася програма 
діяльності Уряду, з’явилося багато інших документів стратегічної ваги, спостерігають нові 
тенденції суспільного розвитку, системи державного управління та державної служби, 
відбулися зміни функціоналу НАДС. Все це, а також ряд інших факторів, спонукали нас 
актуалізувати чинну стратегію НАДС», - наголосила Наталія Алюшина, представляючи 
уточнений документ. Наталія Алюшина назвала якими є головні стратегічні цілі НАДС на 
найближчі роки, а саме: формування та реалізація державної політики у сфері держслужби; 
підвищення рівня захищеності права громадян на доступ до державної служби; посилення 
інституційної спроможності, відкритості та прозорості Національного агентства України з 
питань державної служби; підвищення рівня професійної компетентності публічних 
службовців; адаптація держслужби до стандартів ЄС. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАДС 
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Міністр оборони України Андрій Таран взяв участь в Чорноморсько- 
Балканському безпековому форумі 

04.09.2020 

Делегація Міністерства оборони України на чолі із Міністром Андрієм 
Тараном взяла участь в четвертому Чорноморському і Балканському 
безпековому форумі (Black Sea and Balkans Security Forum 2020) в Бухаресті. 

Форум створений для поглибленого обговорення ризиків, загроз в Чорноморському 
і Балканському регіонах з метою напрацювання практичних шляхів вирішення наявних 
проблем. Захід є важливою міжнародною платформою, яку організовує Центр нової 
стратегії в партнерстві та за інституційної підтримки Міністерства закордонних справ, 
Міністерства оборони Румунії та публічної дипломатії НАТО. У його роботі беруть участь 
діючі та колишні високопосадовці, провідні аналітики, вчені та політологи з країн-членів 
ЄС та НАТО, представники неурядових організацій та міжнародні експерти, зокрема, з таких 
країн як Румунія, США, Франція, Швеція, Польща, Словенія, Грузія, Молдова та інших. На 
Форумі представлені 16 панельних дискусій, які охоплюють ряд тем, таких як наслідки 
пандемії COVID-19, розвиток енергетичного сектору, новітні розробки в космічній галузі, 
оборонній промисловості, гібридні загрози. Українська делегація взяла участь в панельній 
дискусії з тематики «Чому Чорне море має значення? Що ми можемо зробити для 
підвищення безпеки в регіоні?», де представила оцінки України з питань розвитку 
безпекової ситуації в Азово-Чорноморському регіоні та можливих шляхів її поліпшення. 
Особливий наголос було зроблено на необхідність залучення провідних міжнародних 
організацій до вирішення питань безпеки в регіоні, зокрема за участі НАТО, а також 
створенню нових форматів співпраці. Також, у рамках заходу, глава оборонного відомства 
України провів зустріч з Верховним Головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО 
в Європі генералом Тодом Уолтерсом. Під час бесіди Андрій Таран висловив вдячність за 
рішучу підтримку України військовим керівництвом Альянсу щодо отримання статусу 
члена Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program — 
EOP) та, у зв’язку з цим, запропонував перспективні напрями його реалізації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Міноборони 
 

 
 

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ 
 

 
 

Реформа СБУ надасть інструментарій для реагування  
на нові виклики 

15.09.2020 

Реформа СБУ надасть їй сучасний інструментарій для реагування на 
нові виклики. Про це розповів заступник керівника з питань реформування 
СБУ Сергій Пунь в ефірі одного з телевізійних каналів. 

«Ми живемо у 21 сторіччі, у нас є нові виклики і загрози, які потребують 
ефективного інструментарію реагування. І власне, закон надасть Службі безпеки цей 
інструментарій», – зазначив Сергій Пунь. За його словами, найбільш актуальними для 
України загрозами на сьогодні є гібридна війна та збройна агресія з боку РФ, корупція, 
кіберзлочинність, спрямована на об’єкти критичної інфраструктури, та тероризм. 
Відповідно спецслужба повинна бути забезпечена людськими і технічними ресурсами, щоб 
не реагувати на загрози постфактум, а запобігати їм. Також він звернув увагу на такий 
важливий аспект реформи, як кадровий менеджмент. «Кадри - це наш основний ресурс, ми 
повинні не лише його зберегти, а й створити необхідні передумови, щоб залучати 
кваліфікованих фахівців, наприклад, із кібербезпеки», – зазначив Сергій Пунь. Водночас, 
оптимізація штату в першу чергу торкнеться підрозділів, які не здійснюють оперативно-
розшукову та контррозвідувальну діяльність. Сергій Пунь підкреслив, що наразі в Україні 
наявні всі передумови для реформи, в тому числі політична воля. Нагадаємо, що проект 
закону «Про Службу безпеки України» подано Президентом до парламенту 10 березня. Він 
містить системні нововведення, які дозволять українській спецслужбі перейти на якісно 
інший рівень у своїй діяльності. У травні Верховна Рада розглянула законопроект і 
направила його на повторне перше читання. Наразі робота над текстом проекту закону 
триває на базі профільного комітету ВР із залученням експертних представників 
міжнародних партнерів і громадського сектору. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Генпрокурор Ірина Венедіктова зустрілась з представниками  
Нацради реформ та бізнес-асоціацій 

10.09.2020 

У четвер, 10 вересня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина 
Венедіктова зустрілася з представниками Національної Ради реформ та 
делегацією представників бізнес-асоціацій. 

Участь у заході взяли, зокрема, Голова Виконавчого комітету Національної Ради 
реформ Міхеіл Саакашвілі, Виконавчий директор Офісу простих рішень і результатів Марія 
Барабаш, Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький, представники ключових бізнес-асоціацій, а 
також заступники Генпрокурора Олексій Симоненко та Ігор Мустеца, керівник профільного 
департаменту Олексій Бонюк. «Рейдерство, тиск на бізнес з боку правоохоронців під час 
гучних обшуків, які б’ють по репутації компаній – ми почали системно боротися з цими 
явищами. Налагоджений механізм оперативного обміну інформацією щодо таких кейсів з 
інвест-середовищем, щоб адекватно реагувати на будь-які невмотивовані слідчі чи 
процесуальні дії. В усіх таких справах прокуратура тільки на стороні закону та порядку»,- 
заявила Генеральний прокурор. Голова Виконавчого комітету Національної Ради реформ 
Міхеіл Саакашвілі схвалив створення у Офісі Генерального прокурора спеціалізованого 
Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій та висловив вдячність 
за новий рівень співпраці у сфері захисту законних інтересів бізнесу. За два місяці роботи 
Департаменту було проведено 20 робочих зустрічей з представниками бізнес-асоціацій та 
встановлено галузевий контроль у 55 кримінальних провадженнях. «Вперше ми зустрілися 
з представниками бізнесу три місяці тому. На сьогодні, ми вже маємо три успішні кейси, де 
нам вдалося зупинити тиск та неправомірні дії щодо конкретних підприємств. Працюємо 
далі», - зауважила Генпрокурор. У ході зустрічі сторони обговорили кроки для підвищення 
довіри бізнесу до правових механізмів захисту від злочинних посягань. Зокрема, 
запровадження стандартів діяльності прокурорів у кримінальних провадженнях щодо 
суб’єктів господарювання задля запобігання «замовним» кримінальним провадженням, 
рейдерству, незаконному втручанню та тиску на бізнес. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ОГПУ 
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На розвиток інфраструктури в Луганській області до 2025 р.  
буде направлено 100 млн доларів 

23.09.2020 

Відбулись офіційні переговори щодо залучення коштів для 
реалізації проекту «3В» між урядовою делегацією та представниками 
Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (Світового Банку).  

Сторони досягли згоди щодо тексту Угоди та фіналізували переговори. Наступний 
етап – підписання Угоди про позику Віцепрем’єр-міністром України – Міністром з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим. Урядову 
делегацію зі сторони України очолило Мінреінтеграції в особі Ростислава Замлинського, 
першого заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій України. До складу 
української делегації увійшли представники Мінреінтеграції, Мін’юсту, Мінекономіки, 
Держспоживслужби, Укравтодору та Луганської ОДА. Голова урядової делегації Ростислав 
Замлинський привітав усіх присутніх з початком офіційної частини переговорів щодо 
проєкту «3В» і зазначив: «Для нас дуже важливо, що кропітка робота над підготовкою 
даного проекту була виконана спільно з представниками Світового Банку, з Луганською 
ОДА. Також, дякую колегам з Мінфіну, Мінекономіки, МЗС,  Мін’юсту, Укравтодору, 
Держспоживслужби, які тут присутні. Бажаю всім нам плідної співпраці». Проект «Східна 
Україна: возз’єднання, відновлення та відродження» складається з 4 компонентів: 
возз’єднання, відновлення, відродження та компонент реагування на непередбачувані 
надзвичайні ситуації. За першим компонентом планується залучення 65 млн. дол. США на 
ремонт та будівництво доріг, відповідальним виконавцем є Укравтодор. На компоненти 2, 
3, 4 виділяється сумарно 35 млн. дол. США, а відповідальним за їх реалізацію є  Міністерство 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. ... 

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

 
Зеленський підписав указ про утворення Ради  

соціального розвитку регіонів 
30.09.2020 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про 
утворення Ради соціального розвитку регіонів. Про це УНН повідомляє з 
посиланням на пресслужбу ОПУ. 

“Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 415/2020, яким 
утворив Раду соціального розвитку регіонів”, — зазначається в указі. Як зазначається в 
документі, Рада створюється з метою забезпечення гарантій соціального захисту 
населення, доступності та якості соціальних послуг, серед іншого під час проведення 
реформи з децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних 
органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у 
вирішенні питань реалізації громадянами права на соціальний захист. “Цим же указом 
Глава держави затвердив Положення про Раду соціального розвитку регіонів”, — 
зазначається в повідомленні. Повідомляється, що згідно з документом, Рада є 
консультативно-дорадчим органом при Президентові України, завдання якої — системний 
аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення та 
напрацювання за його результатами і внесення на розгляд Глави держави пропозицій щодо 
можливих шляхів вирішення проблемних питань, підготовка законопроектів для їхнього 
розв’язання, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами 
громадянського суспільства у вирішенні питань надання соціальних послуг особам/сім’ям, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню найкращого 
вітчизняного та міжнародного досвіду. “Раду, згідно з положенням, очолює заступник 
керівника Офісу Президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я”, — 
йдеться в повідомленні. Також її рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів 
голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформлюється протокол, 
який підписують голова та секретар Ради. 

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

 
Реформа ДФРР передбачає фінансування проектів 

за новим принципом 
30.09.2020 

Державний фонд регіонального розвитку — важливий інструмент 
підтримки регіонів. Щоб фонд був максимально дієвий та ефективний, 
його потрібно перезавантажити.  

За підсумками засідання Кабінет Міністрів України схвалив проект закону «Про 
внесення змін до статті 24(1) Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності 
використання коштів державного фонду регіонального розвитку». Денис Шмигаль на 
черговому засіданні Уряду 30 вересня відзначив, що змінами до Бюджетного кодексу 
пропонується виділяти ресурси на регіональні стратегії з осяжним ефектом для громад, а 
не локально підтримувати з Держбюджету різні проекти без стратегій. «Наразі таких 
локальних проектів приблизно 60%. Дуже часто профінансовані з фонду програми не 
відповідали Державній стратегії регіонального розвитку, що призводило до розпорошення 
фінансів та інфраструктурних «недобудов». Всім знайоме явище, коли школи, садочки, 
лікарні та маса інших соціальних об’єктів роками стоять недобудованими», — зауважив 
Прем’єр-міністр. Очільник Уряду підкреслив, що новим законопроектом передбачається 
розподіл фонду на три частини. Найбільша з них — 50%, яка фінансуватиме винятково 
проекти національного значення для реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку до 2027 року. «Це аеропорти, морські порти, мости, модернізація залізничного 
сполучення та інші державницькі та розвиткові інфраструктурні проекти. А також 
комплексні проекти з трансформації вугільних регіонів, проекти з трансформації 
виробничих потужностей тощо», — зазначив Денис Шмигаль. Для реалізації регіональних 
стратегій, за словами Прем’єр-міністра, залишатиметься 30%, за умов фінансування 
проектів, направлених на соціально-економічний розвиток. «Ще 20% — 
спрямовуватиметься на розвиток громад та реалізацію локальних проектів: освітлення, 
соціальні об’єкти, обладнання для комунальних підприємств тощо. Що дасть змогу 
підтримати всі громади, зокрема ті, що створяться після місцевих виборів та повноцінно 
функціонуватимуть із наступного року», — підкреслив Глава Уряду. … 

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

 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
 

 
 

МЗС України вперше сформує стратегію  
публічної дипломатії 

10.09.2020 

Міністерство закордонних справ України разом з представниками 
експертних кіл, громадянського суспільства та бізнесу розпочали 
напрацювання стратегії публічної дипломатії.  

У фокусі першої зустрічі - як посилити вплив України на ключових платформах 
міжнародної взаємодії, ефективніше протидіяти хибним стереотипам та вдосконалити 
необхідні для цього компетенції у дипломатів. “Сьогодні формування позитивного іміджу 
України за кордоном пов’язане з низкою викликів, у тому числі спричинених пандемією. 
Але закриті кордони та карантинні обмеження не мають стояти на заваді просування 
зовнішньополітичних інтересів України. Навпаки – завдяки глобальній діджиталізації 
перед Україною відкриваються нові можливості, зокрема створення цифрового контенту”, - 
наголосила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Упродовж 
стратегічної сесії експерти у сферах зовнішньої політики, комунікацій, культурної 
дипломатії та історичної пам’яті пропрацьовували як використати нові можливості та 
мінімізувати вплив негативних факторів на сприйняття України у світі. …  

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

 
Президент України зустрівся з послами  

країн G7 та Євросоюзу 
23.09.2020 

Глава держави зазначив, що хоч його особиста зустріч з представни-
ками країн G7 та європейських інституцій була в березні, Офіс Президента 
підтримував постійний діалог з усіх питань. 

«Підтримка з боку ваших держав та ЄС є для України ключовою. Тому хочу постійно 
підтримувати цей діалог, щоб почути вас та поділитися своїм баченням політичного життя 
та стратегії подальших перетворень у країні», – сказав Володимир Зеленський. Президент 
зазначив, що радий цій зустрічі під час навчань «Об'єднані зусилля – 2020», які він вважає 
важливими у контексті того, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними 
можливостями. Президент поінформував учасників про стан і перспективи реалізації 
ключових реформ, ситуацію навколо антикорупційних органів, НБУ, про підготовку до 
проведення місцевих виборів. Глава держави запевнив у незмінності курсу країни. 
«Європейський вибір є незмінним для нашої держави. Саме він формує порядок денний 
політичних та економічних перетворень в Україні», – констатував він. Щодо економічних 
перспектив країни Президент акцентував, що влада прагне закласти підґрунтя для сталого 
динамічного розвитку України, створення робочих місць, модернізації інфраструктури, 
відновлення промислово-виробничої бази, залучення інвестицій. … 

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

 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ) 
 СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
 

Зеленський закликав активізувати реформи, щоб  
отримати ПДЧ для НАТО 

17.09.2020 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна 
повинна активізувати процес реформ, аби отримати запрошення та 
приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО. 

Глава держави на відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020 повідомив, що 
він затвердив стратегію з національної безпеки України, згідно з якою членство у НАТО є 
стратегічним курсом України. "Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності 
Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу, а також активізувати 
реформи, які дозволять отримати запрошення  і приєднатися до ПДЧ, який ми повинні 
виконати, перш ніж стати членом НАТО", - заявив Президент. Як повідомляло видання 
"Європейська правда", в новій стратегії нацбезпеки є вказівка отримати запрошення та 
приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО. Одним з ключових напрямів гарантування 
нацбезпеки є "розвиток особливого партнерства з Організацією Північноатлантичного 
договору з метою набуття повноправного членства України в НАТО", при цьому набуття 
повноправного членства у блоці визначене як "стратегічний курс держави". У попередній 
стратегії розраховували на "розвиток особливого партнерства з НАТО". Однак з 
урахуванням того, що Україна перевиконала плани зближення з Альянсом, у новій стратегії 
визначено нові цілі: досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності 
Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони з відповідними 
структурами держав Альянсу; суттєво активізувати реформи, які необхідно впровадити з 
метою досягнення відповідності критеріям членства в НАТО у рамках імплементації річних 
національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО; отримати запрошення та 
приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО. … 

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

 
Агресія РФ довела, що людство не засвоїло уроків  

Другої світової – Зеленський в ООН 
21.09.2020 

Збройна агресія Російської Федерації проти України свідчить про те, 
що людство так і не засвоїло трагічного уроку Другої світової війни, і деякі 
країни продовжують спроби щодо розподілу сфер впливу у світі. 

"75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство мало б засвоїти 
трагічний урок Другої світової війни. Однак окупація Криму та російська військова агресія 
на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний", - зазначив Президент України під час 
відеозвернення до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир 
Зеленський. Він підкреслив, що це - не просто війна в Україні: "Це – війна в Європі". За 
словами Зеленського, "це не просто зазіхання на суверенітет незалежної держави, це – 
спроба повернутися до розподілу сфер впливу у світі". У цьому контексті Президент 
України закликав усі країни об'єднати зусилля для досягнення основних цінностей – миру й 
процвітання у світі. "За останні 75 років людство піднімалося на найвищі вершини, 
занурювалося в найбільші глибини, завоювало космос і навіть за допомогою нових 
технологій змогло провести зустрічі в ООН дистанційно. Тож, чи дійсно нам не під силу 
зупинити агресію та війни?" - зауважив Президент. Він наголосив, що світу більше не 
потрібні криваві уроки, щоби переосмислити своє існування на цій планеті. "Цього року 
пандемія коронавірусу стала шоком для всіх країн. Ми повинні використовувати цей 
попереджувальний знак, щоб зупинити протиріччя та об’єднати зусилля для досягнення 
реальних радикальних результатів", - зауважив Зеленський. Він також закликав інші країни 
повернутися до повного впровадження цілей та принципів Статуту ООН. "Почнемо зараз. 
Планети "В" не існує, ми живемо тут і лише один раз", - наголосив Президент України. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

Читайте також: Виступ Президента України 
Володимира Зеленського на засіданні ГА ООН >>> 

 

 
 МІЖДЕРЖАВНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ до активного сприяння встановленню  

миру та деокупації українських територій 
15.09.2020 

Уході офіційного візиту Президента України до Республіки Австрія, 
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив перед постійними 
представниками держав-членів ЄС при ОБСЄ. 

Міністр поінформував про порушення російською стороною 6 вересня режиму 
припинення вогню, яке призвело до загибелі одного українського військовослужбовця та 
поранення ще одного. Глава МЗС України наголосив, що попри провокації Україна 
наполягає на важливості подальшого дотримання режиму сталого та всеосяжного 
припинення вогню. Міністр поінформував про результати нещодавньої зустрічі політичних 
радників Нормандського формату та позитивно оцінив підтримку учасниками переговорів 
необхідності вжиття вичерпних заходів задля збереження нинішнього перемир'я. Глава 
МЗС розповів про інтенсивну дипломатичну роботу задля створення безпекових умов для 
політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Дмитро Кулеба зауважив, 
що Міжнародний комітет Червоного Хреста має повний безперешкодний доступ на 
підконтрольній Україні території, але досі не отримує такого доступу на тимчасово 
окупованих територіях. Міністр також підкреслив, що СММ ОБСЄ повинна мати повний та 
безперешкодний доступ до будь-якого району в зоні конфлікту, включно з тимчасово 
неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону. У зв’язку з цим, 
він наголосив: «Безумовно, в процесі врегулювання ОБСЄ має бути неупередженою щодо 
сторін конфлікту - Росії та України. Водночас інтересам усіх відповідає проактивна ОБСЄ, 
яка всебічно сприяє встановленню миру та деокупації наших територій». 

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

 
За ініціативою Міністерства закордонних справ у Києві  

створюють Центр АСЕАН 
18.09.2020 

В КНУ ім. Т.Шевченка відбулася тристороння зустріч між 
керівництвом університету, МЗС України та послами держав-членів АСЕАН у 
нашій державі щодо створення в Україні Центру АСЕАН. 

У зустрічі взяли участь ректор КНУ Леонід Губерський, директор Інституту 
міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка Валерій Копійка, директор департаменту країн 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону МЗС Євген Пікалов, керівники дипломатичних установ 
держав-членів АСЕАН, акредитованих в Україні: посол Індонезії в Україні Юдді Кріснанді, 
посол Малайзії в Україні Дато Раджа Реза Раджа Заїб Ша та посол В’єтнаму в Україні Нгуєн 
Ань Туан. Сторони домовилися відкрити в Україні до кінця 2020 року Центр АСЕАН на базі 
Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка. Міністр закордонних справ Дмитро 
Кулеба, який ініціював проект, привітав рішення про створення Центру: «Для України дуже 
важливий розвиток співпраці з АСЕАН. Це нові великі можливості, зокрема у науці та 
технологіях, торгівлі, інвестиціях, економічній співпраці. Центр АСЕАН якнайкраще 
сприятиме розвитку контактів між Україною та державами-членами Асамблеї». Основним 
завданням структури стане інтенсифікація двосторонніх контактів між дослідниками і 
науковцями, а також подальший розвиток гуманітарно-освітніх та міжлюдських контактів, 
зокрема, участь представників наукових та ділових кіл України та АСЕАН в культурних та 
освітніх обмінах. Залучення професорсько-викладацького складу Інституту міжнародних 
відносин до функціонування Центру відкриє нові можливості для науково-дослідницької 
діяльності в галузях, які становлять обопільний інтерес України та країн регіону. 

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

 
Україна має лідерські амбіції щодо  

розвитку ОЧЕС 
29.09.2020 

Україна має лідерські амбіції щодо розвитку ОЧЕС. Про це заявив 
заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік на засіданні 
Ради міністрів закордонних справ держав-членів ОЧЕС. 

Представник України зазначив, що наша держава має чітке бачення і обґрунтовані 
амбіції очолити ОЧЕС у постпандемічний період. «Ми готові докласти всіх зусиль, щоб 
досягти практичних результатів діяльності Організації для бізнесу та пересічних громадян 
країн-членів», – наголосив заступник міністра. Саме тому Україна вперше в історії 
Організації пропонує свого кандидата на посаду Генерального секретаря Постійного 
міжнародного секретаріату ОЧЕС. Ним став заступник міністра закордонних справ України 
Василь Боднар, який змагатиметься за цю посаду з представниками Греції, Румунії та Росії. 
Серед пріоритетів України в ОЧЕС – посилення співпраці бізнесу, розвиток інформаційних 
технологій, зміцнення регіональної взаємодії у сферах енергетики,  транспорту, туризму та 
охорони здоров'я. Відзначимо, про можливості України в питаннях трансатлантичної 
безпеки та співробітництва, а також більше залучення партнерів НАТО до зміцнення 
безпеки Чорноморського регіону йшлося під час онлайн-форуму Центру аналізу європейської 
політики (CEPA) за участі Ольги Стефанішиної, Віце-прем’єр-міністра з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції України. Віце-прем’єр-міністр нагадала, що окупація Криму 
Російською Федерацією призвела до втрати 70% морських активів України. За підтримки 
міжнародних партнерів Україна відновлює військово-морський флот, зокрема шляхом 
будівництва нових баз. «Безпека в Чорному морі, Крим - це не лише питання національних 
інтересів України, а й питання безпеки всього регіону, що перебуває високо на порядку 
денному НАТО. За підтримки наших міжнародних партнерів ми працюємо над 
відновленням українського флоту, інвестуємо у посилення його спроможностей та 
потужності», - зазначила Ольга Стефанішина. Віце-прем'єр-міністр нагадала, що цьогоріч у 
липні в Україні відбулися морські тренування Sea Breeze-2020, де 26 кораблів та 19 літаків 
від 8 союзників та партнерів (Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії, Туреччини, України 
та США) провели навчання з протиповітряної оборони, протичовнової війни, контролю над 
ушкодженнями та пошуку та порятунку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mfa.gov.ua, kmu.gov.ua 
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В МЗС не бачать підстав для призупинення  
Євросоюзом безвізу для України 

22.09.2020 

В МЗС України не бачать загрози перегляду Європейським союзом 
безвізового режиму з Україною. Про це повідомила перша заступниця 
міністра закордонних справ Еміне Джапарова. 

"Наразі є чітке розуміння та домашнє завдання для України на великому 
євроінтеграційному треку. Це пакет реформ, над яким ми працюємо щодня, включаючи 
боротьбу з корупцією та діяльність незалежних антикорупційних органів. Майже всі 
відомства держави залучені в цей трек", - заявила вона Голосу Америки. Саме тому, 
переконана Джапарова, сьогодні немає підстав для можливого перегляду безвізу. "Є чітке 
розуміння як рухатися, а також що важливо та потрібно робити. І всі ці дії координуються 
на найвищому рівні", - зазначила заступниця глави МЗС. За її словами, за останні шість 
років ЄС чимало інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні. 
Київ, в свою чергу, завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів. Разом з цим 
Україна наразі не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні 
інформацію щодо перегляду безвізової політики по відношенню України. "Певні заяви, які 
можуть лунати, це поки заяви політичних фігур", - додала вона. Раніше у Європейському 
парламенті попередили Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути через 
проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізу з ЄС. … 

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

 
Президент України зустрівся з Високим представником  

ЄС із закордонних справ та безпекової політики 
22.09.2020 

Президент України зустрівся з Високим представником Євросоюзу із 
закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем у межах 
першого візиту в Україну глави дипломатії ЄС. 

Високого представника ЄС поінформовано про безпекову ситуацію на Донбасі та 
перебіг виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському 
форматі. Глава держави подякував Жозепу Боррелю за незмінну підтримку з боку 
Євросоюзу суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський 
зауважив, що під час поїздки представників ЄС на Донбас, запланованої цього тижня, 
європейські посадовці зможуть на власні очі побачити, як дотримується режим «тиші», у 
яких умовах несуть службу українські військові тощо. Президент наголосив на критичній 
важливості збереження тематики деокупації Криму у фокусі уваги ООН та ЄС. Також 
порушувалося питання створення переговорного майданчика для деокупації Кримського 
півострова. «Для нас ключове питання, щоб з’явився постійно діючий майданчик, на якому 
піднімаються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на 
території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої 
території», – заявив Глава держави. Володимир Зеленський і Жозеп Боррель також 
обговорили підготовку до 22-го Саміту Україна – Європейський Союз, який відбудеться 1 
жовтня в Брюсселі. Президент висловив сподівання, що Спільна заява, яка буде ухвалена за 
результатами Саміту, належно відображатиме рівень амбіцій сторін щодо подальшого 
поглиблення стратегічного партнерства та економічної інтеграції між Україною та ЄС. 
Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики запевнив 
Президента, що ЄС і надалі стоїть на позиції підтримки нашої держави. «Європейський Союз 
є найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України. Ми підтримуємо 
Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і 
територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо 
всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються», – сказав Жозеп Боррель. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Новий рівень двосторонніх відносин: Україна  
відкрила посольство в Албанії 

02.09.2020 

Посол України в Республіці Албанія Володимир Шкуров 1 вересня 
вручив вірчі грамоти Президенту Республіки Албанія Іліру Меті. Про це 
повідомляє прес-служба МЗС України. 

«Відкриття посольства є історичною подією як для України, так і Албанії, що дасть 
можливість реалізувати у повній мірі потенціал наших двосторонніх відносин» - зазначив 
посол України. Володимир Шкуров подякував албанській стороні за її беззаперечну 
підтримку в протидії російській агресії. У свою чергу, Президент Албанії вкотре підтвердив 
позицію албанської сторони щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності 
України. Сторони обговорили взаємодію у міжнародних організаціях, розвиток політичного 
діалогу, туризму, посилення економічної співпраці та міжлюдських контактів. Глава 
албанської держави Ілір Мета передав запрошення Президенту України Володимиру 
Зеленському здійснити офіційний візит до Албанії. Довідково: за 9 місяців 2019 року, 
загальний обсяг зовнішньоторговельного обігу між Україною та Республікою Албанія 
становив майже 22 млн дол. США і збільшився у порівнянні з 9 місяцями 2018 року на з млн 
дол. США або на 15,8%. Зокрема, експорт становив близько 19,8 млн. дол. США, а імпорт 
склав 2,2 млн дол. США. Позитивне для України сальдо становить 17.6 млн дол. США. 

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

 
Європейська безпека та активізація політичного діалогу –  

у фокусі уваги дипломатів України та Швеції 
04.09.2020 

Під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України 
Василя Боднара з послом Швеції в України Тобіасом Тибергом йшлося про 
європейська безпека та активізація політичного діалогу. 

Співрозмовники дали позитивну оцінку стану двосторонніх відносин між двома 
країнами та визначили подальші заходи в рамках політичного діалогу, зокрема організацію 
візитів на рівні міністрів закордонних справ України та Швеції. Сторони обговорили 
проблематику європейської безпеки. З огляду на головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році, 
дипломати підтвердили необхідність максимального використання інструментів цієї 
організації для забезпечення безпеки та стабільності в Європі. У цьому контексті 
співрозмовники також обговорили ситуацію в Білорусі та наголосили на важливості 
розвитку конструктивного національного діалогу в цій країні без зовнішнього втручання. 

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

 
 
 

 
Дмитро Кулеба запросив португальських інвесторів взяти  

участь у великій приватизації в Україні 
09.09.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив у 
Лісабоні на економічному форумі за участі представників португальського 
бізнесу. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. 

«Розумію, що деякі компанії потребують підтримки, коли розглядають нові ринки. 
Можете покладатися на повну допомогу і сприяння з боку міністерства закордонних справ 
України», - звернувся міністр до учасників форуму. Міністр розповів про реформи в Україні 
та три ключові можливості, які Україна сьогодні може надати португальському бізнесу та 
інвесторам. Перша з них - велика приватизація. Міністр розповів про відкриту та 
конкурентну процедуру конкурсів: «Я запрошую вас взяти участь у великій приватизації в 
Україні». За словами Дмитра Кулеби, друга можливість - це  цифровізація. Він відзначив 
зусилля Португалії у цій сфері та розповів про сучасний досвід та лідерство України у 
розвитку цифрової держави. «Україна сьогодні - це тисячі досвідчених інженерів та ІТ-
фахівців та якісні продукти, зокрема платформа «Дія». Вона може бути цікава Португалії, та 
й загалом можливості для цифрової співпраці величезні», - зазначив міністр. Третьою 
можливістю глава МЗС України назвав аерокосмічну галузь з огляду на зацікавленість в 
космосі, яка нині всюди зростає, зокрема у Португалії, та технології України. Насамкінець, 
глава МЗС висловив переконання, що Україна та Португалія мають великий потенціал не 
лише у двосторонній торгівлі, але й в успішному спільному виході на ринки третіх країн.  

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

 
Міністр Дмитро Кулеба провів аудієнцію у Його Величності  

короля Феліпе VI 
10.09.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 вересня 
здійснив офіційний візит до Іспанії. У ході візиту міністр здійснив аудієнцію 
у Його Величності короля Феліпе VI. 

Міністр Кулеба подякував за непохитну підтримку Іспанією суверенітету та 
територіальної цілісності України. Сторони обговорили перспективи більш глибокої 
співпраці у сфері торгівлі та інвестицій, культури та освіти між двома країнами. У ході 
розмови було відзначено особливу роль української громади, яка проживає в Іспанії, у 
зміцненні дружніх відносин між Україною та Іспанією. Відзначимо, на засіданні Кабінету 
Міністрів України 9 вересня схвалено проект Угоди між Україною і Королівством Іспанія про 
співробітництво та взаємну допомогу в митних справах. Документи розроблені Мінфіном і 
Держмитслужбою з метою започаткування митного співробітництва між Україною та 
Іспанією для виявлення і припинення митних правопорушень, а також створення 
безпечних умов для міжнародної торгівлі. У проекті Угоди визначено механізм обміну 
інформацією для надання митними органами України та Іспанії взаємної допомоги. 
Зокрема, передбачається обмін інформацією щодо правильного застосування митного 
законодавства та суттєвих змін у ньому, правильного нарахування мита, у тому числі 
визначення митної вартості, класифікації та країни походження товарів, а також стосовно 
попередження, розслідування та протидії порушенням. 

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

 
Україна та Литва мають не тільки спільне  

історичне минуле 
10.09.2020 

Голова Верховної Ради України взяв участь в урочистій частині 
пленарного засідання Сеймаса Литовської Республіки та привітав Литву із 
30-річчям відновлення незалежності.  

Під час виступу на пленарному засіданні він провів паралель між прагненням до 
незалежності українського та литовського народів. “Ми, українці, надзвичайно добре 
розуміємо, що в сучасному світі відстояти та відновити незалежність країни з 
тисячолітньою історією було і досі є справжнім викликом. 30 років тому Литва виконала 
свою історичну місію і захистила найцінніше надбання вільного суспільства – власну 
незалежну державу”, - відзначив Голова Парламенту. Під час виступу з трибуни Дмитро 
Разумков також нагадав про боротьбу України за незалежність, яка через військову агресію 
ще триває, та про втрати, яких зазнав український народ. “Де-факто ми й досі боремося за 
справжню незалежність власної держави, за право обирати свій зовнішньополітичний курс, 
за право громадян України жити в мирній, заможній, успішній та щасливій країні. До 
початку цієї боротьби ми не до кінця усвідомлювали те, яку цінність має свобода і як важко 
доводиться її відстоювати”, - підкреслив Голова Верховної Ради України. Голова 
Парламенту також згадав про постійну підтримку та взаємоповагу України та Литви: у 
спільних випробуваннях минулого та перед загрозами, які необхідно долати зараз. Дмитро 
Разумков подякував депутатам литовського парламенту та наголосив на важливості 
демократичних принципів, що забезпечують розвиток країн сьогодні та безпеку завтра. Він 
відзначив, що допомога Литви у боротьбі з викликами, які походять від спільного 
супротивника, є неоціненним внеском, який Україна ніколи не забуде. ...  

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

 
Україна та Фінляндія мають значні перспективи розширення успішної  

співпраці у сфері енергоефективності та декарбонізації 
11.09.2020 

Здобутки та шляхи подальшої співпраці України та Фінляндії – 
ключова тема наради, яку обговорили з Посолом Фінляндії в Україні Пяйві 
Лайне, представники Міненерго, МЗС Фінляндії та НЕФКО. 

На початку наради заступник Міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав 
Демченков висловив вдячність фінським партнерам за продуктивну співпрацю та 
наголосив на важливості її розширення, щоб покласти початок реалізації нових 
масштабних енергоефективних проектів та інструментів в Україні. Тісна співпраця України 
та Фінляндії започаткована у 2017 р. після укладання Меморандуму про взаєморозуміння у 
сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики між Держенергоефективності та 
МЗС Фінляндії. У рамках виконання Меморандуму спільними зусиллями МЗС Фінляндії, 
Держенергоефективності та НЕФКО створено Фінсько-український трастовий фонд. Фонд 
надає технічну допомогу українським органам місцевого самоврядування та 
представникам бізнесу у розробці якісних техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) та 
реалізації показових проектів. На сьогодні Фондом розглянуто понад 120 проектних 
пропозицій та підтримано 25 заявок. «Грантова, технічна та консультативна допомога в 
рамках Фінсько-українського трастового фонду - приклад ефективного міждержавного 
партнерства», - наголосив Костянтин Гура, т.в.о. Голови Держенергоефективності. Сторони 
зауважили, що налагоджене партнерство є надійним фундаментом для нових ініціатив. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Україна і Велика Британія планують співпрацю  
в енергетичному секторі 

15.09.2020 

Україна і Велика Британія планують співпрацювати в енергетичному 
секторі, зокрема в реформуванні вугільної галузі, розвитку «зеленої» 
енергетики та в контексті декарбонізації економіки в цілому.  

Про це йшлося під час зустрічі в.о. Міністра енергетики України Ольги Буславець і 
Міністра бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Квасі Квартенга. 
Ольга Буславець зазначила, що Україна дотримується європейських та світових трендів 
розвитку, зокрема, в рамках поступової трансформації національної економіки та 
енергетики у напрямку вуглецево нейтрального розвитку. «Україна започаткувала діалог із 
ЄС в рамках імплементації «зеленого курсу» та Європейської Зеленої Угоди, яка має до 2050 
року перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент», – зазначила 
очільниця українського Міністерства. Вона повідомила, що зараз з метою актуалізації цілей 
та векторів розвитку розпочався процес оновлення Енергетичної стратегії України до 2035 
року з перспективою до 2050 р. Водночас Україна вже зараз рухається у напрямку розвитку 
«зеленої» енергетики і зацікавлена у спільних проектах. «Для нас була б дуже важлива 
допомога Уряду Британії в рамках реалізації проектів «Energy Storage», які є важливими для 
нашої енергосистеми і подальшого розвитку «зеленої» генерації», – зазначила в.о. Міністра 
енергетики. Відзначимо, 11 вересня Міністерством внутрішніх справ України Арсен Аваков 
провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою 
Сіммонс. «Ми високо цінуємо наше співробітництво з британськими партнерами, окремої 
уваги заслуговує активна співпраця кіберполіцейських наших країн. Ми з впевненістю 
готові продовжувати спільно протистояти викликам у сфері кіберзлочинності», - зазначив 
Арсен Аваков. Наразі триває обговорення участі представників Національної поліції 
України в роботі Глобального центру взаємодії в кіберпросторі, що в подальшому зможе 
об’єднати представників всіх державних органів, а також неурядових організацій, що 
займаються захистом кіберпростору України. 

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

 
 

Дмитро Кулеба і Александер Шалленберг обговорили розвиток  
бізнес-проектів між Австрією та Україною 

16.09.2020 

Під час офіційного візиту Президента України до Австріє Міністр 
закордонних справ України зустрівся із Федеральним міністром з питань 
європейських і міжнародних справ Австрії Александером Шалленбергом. 

Міністри обговорили амбітні проекти в галузях інфраструктури та енергетики, які 
здатні посилити економічну взаємодію, збільшити обсяги торгівлі та інвестицій між 
Україною та Австрією. Дмитро Кулеба висловив вдячність Австрії за незмінну підтримку 
суверенітету і територіальної цілісності України, тверду позицію щодо продовження 
санкційної політики ЄС проти Російської Федерації до повного виконання нею своїх 
зобов’язань за Мінськими домовленостями. Він позитивно відзначив взаємодію двох 
держав на цьому напрямі, зокрема, у рамках міжнародних організацій. Відзначимо, в межах 
офіційного візиту до Республіки Австрія Президент України Володимир Зеленський разом з 
Федеральним Президентом Австрії Александром Ван дер Белленом взяли участь в 
українсько-австрійському бізнес-форумі у Федеральній палаті економіки Австрії. Володимир 
Зеленський закликав до активізації двосторонньої торговельно-економічної співпраці та 
відзначив історії успіху австрійських компаній в Україні. Президент України закликав 
учасників зустрічі взяти участь у реалізації проектів Національної програми «Велике 
будівництво» та відродження культурно-архітектурної спадщини. Особливо цікавими для 
них мають стати сфери, у яких австрійські компанії володіють сучасними технологіями та 
передовим досвідом: банківський і страховий сектори, енергетика та деревообробна галузь, 
автодорожня та гірськолижна інфраструктура, зокрема в Карпатському регіоні. 
Федеральний президент Австрії наголосив, що австрійський бізнес представлений в усіх 
країнах Східної Європи. «Нас пов’язує давня інтенсивна економічна співпраця. 200 філій 
австрійських компаній існують в Україні. Вдячний усім компаніям, які бажають знайти 
місце на українському ринку», – зазначив Александр Ван дер Беллен. Під час відкритого 
діалогу керівники австрійських компаній поділилися з президентами планами 
започаткування та розширення своєї присутності в Україні в таких сферах, як фінанси, 
нерухомість, легка промисловість, охорона здоров’я, органічне сільське господарство. 
Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під 
час зустрічі у Відні обговорили активізацію торговельно-економічної та інвестиційної 
співпраці між двома країнами. Виступаючи перед представниками ЗМІ за підсумками 
переговорів з Себастіаном Курцом, Глава Української держави зазначив, що обсяги 
двосторонньої торгівлі України та Австрії щороку зростають і у 2019-му досягли майже $1,5 
млрд. Тож Президент висловився за необхідність відновлення докризового рівня 
торговельно-економічних відносин. 
 

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

Читайте також: Інтерв’ю Володимира 
Зеленського виданню Wiener Zeitung >>> 

 
 

Україна та Німеччина домовились відновити консультації між МЗС  
з широкого спектру двосторонніх відносин 

18.09.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів 
двосторонні консультації з державним секретарем Федерального 
міністерства закордонних справ Німеччини Мігелем Бергером. 

Співрозмовники приділили увагу питанням торговельно-економічної та 
інвестиційної співпраці, домовились про взаємодію з організації та змістовного наповнення 
4-го Українсько-німецького економічного форуму, який планується провести в Берліні у 
березні 2021 року. Державний секретар Мігель Бергер позитивно оцінив зусилля України у 
здійсненні реформ, а також запропонував організувати двосторонні експертні консультації 
з метою вивчення німецького досвіду у сфері формування сприятливого бізнес-середовища, 
захисту іноземних інвестицій, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва. 
Василь Боднар підкреслив впливову роль ФРН у Нормандському форматі та важливість 
подальшої тісної координації позицій між Києвом та Берліном з питань, що стосуються 
припинення російської агресії на Донбасі. З українського боку висловлено сподівання щодо 
приєднання ФРН до Кримської платформи, яку невдовзі буде представлено. Василь Боднар 
поінформував про пріоритети та очікування України від запланованого на 1 жовтня 2020 
року Саміту Україна-ЄС, який проходитиме у рамках німецького головування в Євросоюзі. 
Український дипломат привернув увагу до важливості фахового та об’єктивного вивчення 
спільних сторінок історії, висловивши сподівання на підтримку офіційного Берліна у 
питанні вшанування пам’яті українців, загиблих в ході Другої світової війни, а також 
визнання ФРН Голодомору в Україні геноцидом. 

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

 
 
 
 
 
 

Необхідно активізувати співробітництво між Україною та Болгарією 
 в економічній та гуманітарній сферах 

18.09.2020 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч із 
Віце-прем’єр-міністром з питань судової реформи, Міністром закордонних 
справ Республіки Болгарія  Єкатериною Захарієвою.  

Під час заходу сторони обговорили питання щодо поглиблення українсько-
болгарського співробітництва в економічній та гуманітарній сферах. Голова Парламенту 
висловився за необхідність активізації співробітництва на рівні парламентів обох країн. 
Голова Верховної Ради відзначив важливість спільної роботи на міжнародній арені. 
«Українська делегація високо оцінює роль Болгарії на майданчиках Ради Європи, - сказав 
він і підкреслив: - Спільна позиція допоможе відстояти важливі принципи й спільні 
інтереси як у Європі, так і у світі». Дмитро Разумков також наголосив на важливості 
продовження санкційного тиску з боку Болгарії по відношенню до країни-агресора, а також 
підтримки України у боротьбі за відновлення територіальної цілісності та її русі в 
європейському напрямку. За словами Голови Парламенту, зважаючи на значні зміни 
режиму економічної співпраці, пов’язані з боротьбою з COVID-19, держави більше 
концентруються на розвитку національних економік. Водночас Дмитро Разумков закликав 
продовжити спільні інвестиційні проекти, які підуть на користь обом країнам. Свою чергою 
Єкатерина Захарієва підкреслила незмінну позицію Болгарії  щодо збереження 
територіальної цілісності України та підтримки євроінтеграційних прагнень нашої 
держави. Вона також подякувала Українському Парламенту за те, що під час проведення 
адміністративної реформи було не лише збережено Болградський район, а й розширено 
його межі. У зустрічі також взяли участь члени групи дружби з Болгарією: Тетяна Плачкова, 
Олександр Мережко та Олександр Копиленко. 

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

 
Дмитро Сенік закликав норвезький бізнес до  

активізації діяльності в Україні 
22.09.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік 22 
вересня 2020 року прийняв посла Королівства Норвегія в Україні Еріка 
Сведала. Про це повідомляє МЗС України. 

Під час зустрічі співрозмовники високо оцінили українсько-норвезьке двостороннє 
партнерство та обговорили низку перспективних проєктів у сферах торговельного, 
інвестиційного та наукового співробітництва. Заступник міністра розповів про процес 
запровадження цифрових технологій та висловив прохання до норвезької сторони 
поділитися досвідом електронного врядування. Як зазначив Дмитро Сенік, «Головна мета 
цифрових трансформацій в МЗС – це підвищення ефективності роботи міністерства та 
спрощення процедур надання консульських послуг для громадян України». 
Співрозмовники також обговорили питання проведення 3-го засідання Українсько-
Норвезької Міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва 
та економіки у листопаді цього року. Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба 4 вересня провів віртуальну зустріч з міністром закордонних справ Норвегії Іне 
Еріксен Сьорейде. Міністри констатували інтенсивний характер співробітництва й активну 
взаємодію у міжнародних організаціях. У контексті обрання Норвегії непостійним членом 
РБ ООН на 2021-2022 роки керівники зовнішньополітичних відомств домовилися про 
координацію зусиль з метою підтримки в рамках ООН українських ініціатив для протидії 
агресії РФ проти України, а також привернення уваги міжнародної спільноти до ситуації в 
окупованому Криму. Глава МЗС України окремо зупинився на суті і цілях «Кримської 
платформи» як інструмента деокупації Криму. Іне Сьорейде відзначила налаштованість 
уряду Норвегії продовжити всебічну підтримку України у проведенні системних реформ. 
Очільники МЗС погодилися надавати пріоритетного значення торговельно-економічній та 
інвестиційній сфері. Дмитро Кулеба запропонував відкрити офіс спеціалізованого агентства 
Innovation Norway в Києві як важливий ресурс для реалізації потенціалу українсько-
норвезької співпраці, здатний збагатити ділове партнерство змістовними проєктами.  

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

 
Володимир Зеленський зустрівся з Головою Національної ради  

Словацької Республіки 
24.09.2020 

У Братиславі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з 
Головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом 
Колларом. Про це повідомляє president.gov.ua 

Президент України відзначив, що ефективному розвитку українсько-словацьких 
відносин має сприяти двосторонній міжпарламентський діалог. Він висловив сподівання на 
подальший активний розвиток контактів на рівні голів парламентів України та 
Словаччини, депутатських груп дружби та парламентських комітетів. Володимир 
Зеленський також відзначив важливість ефективної взаємодії постійних делегацій 
Верховної Ради України та Національної ради Словацької Республіки в Парламентській 
асамблеї ОБСЄ та Парламентській асамблеї Ради Європи. Відзначимо, в межах офіційного 
візиту до Словацької Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з 
Прем’єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем. Основна увага під час зустрічі була 
приділена обговоренню шляхів розширення взаємодії у таких сферах, як двостороння 
торгівля, транспорт, енергетика, прикордонна співпраця. Володимир Зеленський висловив 
сподівання, що спільними зусиллями урядів України та Словаччини сторони зможуть 
активізувати роботу за всіма напрямами, що важливо також для мінімізації негативних 
наслідків пандемії COVID-19 для економіки двох країн. Він відзначив пріоритетну 
важливість для України підписання Угоди щодо відновлення повноцінного функціонування 
Міжнародного аеропорту «Ужгород». Досягнуто домовленості, що в жовтні буде завершено 
роботу над технічними питаннями, пов’язаними з імплементацією цієї угоди. Володимир 
Зеленський та Ігор Матович погодилися, що максимальне використання транзитного 
потенціалу України та Словаччини має бути стратегічним пріоритетом співпраці між двома 
країнами. Сторони обговорили перспективи співробітництва в організації комбінованих 
перевезень за маршрутом Азія (КНР) – Європа (Словаччина), а також створення 
мультимодальних логістичних центрів (терміналів) з обробки вантажів на згаданому 
маршруті. Співрозмовники привітали підписання під час візиту Меморандуму між 
Міністерством інфраструктури України й Міністерством транспорту та будівництва 
Словаччини, який має сприяти реалізації транзитного потенціалу наших країн. Також 
відбувся обмін думками з питань співпраці України та Словаччини у сфері енергетики та 
енергетичної безпеки. Було констатовано спільне бачення сторін, що «Північний потік – 2» 
має розглядатися як політичний проект, який підриває енергетичну солідарність країн 
Європи. Сторони обговорили подальші кроки щодо реалізації європейської та 
євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський окреслив ключові пріоритети 
співпраці між Україною та ЄС. 
 

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

Читайте також: Інтерв'ю Президента 
України виданню Hospodarske noviny >>> 
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З керівником Державного секретаріату економіки Швейцарії обговорили  
пріоритетні напрями двосторонньої співпраці 

25.09.2020  

В Берні заступник Міністра економіки та Посол України зустрілися з 
Керівником підрозділу економічних відносин Державного секретаріату 
економіки Швейцарії Послом Ервіном Боллінгером. 

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
Олександр Романішин та Посол України у Швейцарії Артем Рибченко обговорили 
позитивну динаміку україно-швейцарської співпраці, адже Швейцарія – одна із 
пріоритетних торговельно-економічних партнерів України в Європі. Зокрема, у 2019 році 
торгівля товарами та послугами зросла на 2,7% до 2,6 млрд дол. США. Учасники відзначили 
потенціал нової Програми співробітництва з Україною на 2020-2023 роки, реалізація якої 
стартувала у ході нещодавнього візиту Президента Швейцарії в Україну. Олександр 
Романішин прокоментував, що задоволений розвитком політичного діалогу між 
Швейцарією та Україною, проте потенціал економічної співробітництва не використаний 
максимально. «Хочу виділити пріоритетні напрямки нашої співпраці. Зокрема, ми готові до 
розширення співробітництва в енергетичній сфері, до реалізації спільних проєктів у сфері 
професійної освіти та «Розумного міста», обміну технології в галузях фінтех, фарми, 
медичних технологій та масштабних інфраструктурних і туристичних проєктів в Україні. Та 
сподіваємося, що Україна буде включена у новий етап програми SIPPO, що підтримує 
експортний потенціал України», - зазначив заступник Міністра. Крім того, Олександр 
Романішин подякував швейцарській стороні за незмінність політики невизнання анексії 
Росією Криму та Севастополя і за те, що Швейцарія зберігає запроваджені обмежувальні 
заходи у відповідь на російську агресію. Також на зустрічі було обговорено питання 
підготовки до Тринадцятого засідання Українсько-швейцарського спільного Комітету з 
питань економічного співробітництва.  

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

 
Україна і Кіпр відновлюють активний політичний діалог  

та торговельно-економічну співпрацю 
28.09.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 вересня 2020 
року провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Кіпр Нікосом 
Хрістодулідісом. Про це повідомляє kmu.gov.ua 

Керівники зовнішньополітичних відомств України та Кіпру домовились 
активізувати політичний діалог між двома країнами і надати нового імпульсу розвиткові 
двостороннього співробітництва в економічній та інвестиційній сферах. Міністри 
обговорили модальності підготовки до проведення наступного засідання Міжурядової 
українсько-кіпрської комісії як важливого спільного органу зі сприяння розвиткові 
торговельно-економічної співпраці. “Я дуже зацікавлений у розвиткові торгівлі та нових 
інвестиційних проектах. Переконаний, що Україна і Кіпр залишатимуться надійними 
партнерами у цих сферах,” - зазначив глава МЗС України. Дмитро Кулеба висловив 
вдячність за незмінну підтримку Республікою Кіпр суверенітету та територіальної 
цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, як на двосторонньому рівні, 
так і в рамках ЄС. Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями 
здійснити візити після покращення епідемічної ситуації. 

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

 
 ЄВРАЗІЯ 
 

Україна налаштована вивести співпрацю українських та  
туркменських компаній на якісно новий рівень 

 

18.09.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і заступник 
Голови Кабінету Міністрів, Міністр закордонних справ Туркменістану 
Рашид Мередов провели переговори у режимі відеозв’язку. 

«Відносини між країнами завжди розвивалися у дружньому та конструктивному 
ключі. Я хочу, аби темп і тон діалогу зберігалися та розвивалися. Туркменістан займає 
особливе місце на нашій мапі світу. Ми готові політично та економічно рухатися вперед”, - 
наголосив Дмитро Кулеба.  Рашид Мередов запросив українського міністра відвідати з 
візитом Ашгабат. Дмитро Кулеба із задоволенням прийняв запрошення та запропонував у 
рамках візиту провести також зустріч українських і туркменських компаній. Глава МЗС 
Туркменістану позитивно відзначив надскладні високотехнологічні інфраструктурні 
проєкти, які українські компанії успішно реалізували в Туркменістані. Співрозмовники 
відзначили потребу розвивати цю взаємодію, а також шукати нові галузі взаємовигідної 
співпраці, зокрема у сфері ІТ. Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна налаштована виводити 
співпрацю українських та туркменських компаній на якісно новий рівень. Глави МЗС 
обговорили подальшу співпрацю та взаємну підтримку ініціатив у рамках міжнародних 
організацій. Дмитро Кулеба привітав Туркменістан із набуттям статусу спостерігача у СОТ. 
Міністри домовилися якнайшвидше провести засідання Спільної міжурядової українсько-
туркменської комісії з питань економічного і культурно-гуманітарного співробітництва. … 

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

 
Україна продовжує підтримувати територіальну  

цілісність Азербайджану 
30.09.2020 

Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність 
Азербайджану і цей принцип є незмінним. Про це повідомив міністр 
закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає interfax.com.ua 

"Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка 
територіальної цілісності держав. І ми послідовно підтримували територіальну цілісність 
Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у 
міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", 
- сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу. За його словами, на Кавказі наразі головне "не 
розпалювати додатково і без того дуже високі емоції". Необхідно працювати на зниження 
емоцій і припинення кровопролиття, додав міністр. "Ви можете згадати, що МЗС України 
було одним із перших, хто висловив свою позицію щодо загострення. Продовжуємо 
відстежувати ці події, ведемо переговори з нашими партнерами для того, щоб мати 
скоординовану позицію. У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ 
Азербайджану. Наша позиція дуже чітка: війна - це завжди горе, жертви, руйнування, і ми 
щиро шкодуємо з приводу того, що нині на Кавказі відбуваються ці події", - пояснив міністр. 
Нагадаємо, Президент України провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану 
Ільхамом Алієвим. Глава Української держави розповів Президентові Азербайджану про 
безпекову ситуацію на Донбасі. Ільхам Алієв заявив про підтримку з боку Азербайджану 
суверенітету й територіальної цілісності України й наголосив, що Азербайджан ставиться 
до України як до близького стратегічного партнера. Президенти обговорили перебіг 
виконання низки масштабних інфраструктурних та інвестиційних проектів, які за активної 
участі великого бізнесу та інвесторів з Азербайджану реалізуються в Україні. Президент 
України відзначив динаміку політичного діалогу та запросив азербайджанські компанії до 
участі у великій приватизації. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua, president.gov.ua 
 

 АЗІЯ 
 

Розвиток всебічної співпраці з Малайзією - один  
з пріоритетів нашої політики 

 

08.09.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 8 
вересня 2020 року зустрівся з послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза 
Раджа Заїб Шахом. Про це повідомляє МЗС України. 

Сторони високо оцінили рівень українсько-малайзійського співробітництва та 
наголосили на необхідності подальшої розбудови всебічної співпраці у перспективних 
сферах, зокрема в аерокосмічній та освітній. Співробітники  домовились продовжити пошук 
ефективних форм та шляхів забезпечення розвитку двосторонньої  співпраці на тлі 
пандемії COVID-19 з метою активізації міжурядових механізмів двостороннього 
співробітництва, а також реалізації спільних проєктів у вищезгаданих сферах. Нагадаємо, 25 
серпня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела 
зустріч з Послом Малайзії в Україні Дато Раджа Реза. Сторони домовилися активізувати 
двосторонній політичний діалог на всіх рівнях, у т.ч. в рамках міжнародних організацій, 
зокрема ООН та Організації Ісламського Співробітництва (ОІС), а також впроваджувати 
сучасні форми та шляхи співпраці на тлі пандемії COVID-19. Еміне Джапарова та Дато Раджа 
Реза висловили взаємну зацікавленість у реалізації спільних проектів у сферах освіти, 
туризму, енергетики, сільського господарства та ін. з метою розширення двостороннього 
економічного, торговельного та інвестиційного співробітництва. 

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

 
Прем’єр-міністр провів зустріч із Надзвичайним і  

Повноважним послом Індії 
24.09.2020 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із Надзвичайним і 
Повноважним послом Індії в Україні Партхою Сатпатхі. Про це повідомляє 
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Прем’єр-міністр України наголосив, що потрібно докласти зусиль для відновлення 
повноформатного двостороннього діалогу, і Україна готова активізувати його на всіх 
рівнях. Важливим чинником розвитку економічної співпраці, за словами Прем’єр-міністра, є 
Міжурядова українсько-індійська комісія з торговельного, економічного, наукового, 
технічного, промислового і культурного співробітництва. «Ми готові до взаємодії з 
індійськими партнерами з метою проведення сьомого засідання Комісії в онлайн-режимі 
або відразу після нормалізації ситуації з пандемією», - зазначив Прем’єр. Глава Уряду також 
відзначив потенціал торгово-економічного співробітництва між Україною та Індією, який 
необхідно розвивати. Зокрема, перспективними, на його думку, є співпраця в авіаційній та 
космічній сферах. «Нещодавно ми створили Міністерство з питань стратегічних галузей 
промисловості, яке комплексно займається авіакосмічною галуззю та військово-оборонним 
комплексом. Ми зацікавлені у розвитку співробітництва за цілою низкою напрямів у 
науково-технологічній сфері, а також в обміні досвідом та найкращими практиками у цій 
галузі», — сказав Прем’єр-міністр. Денис Шмигаль підкреслив, що Індія залишається одним 
з основних торговельних партнерів України в агропромисловому комплексі. «За підсумками 
минулого року Індія посіла друге місце серед країн-імпортерів української аграрної 
продукції. Тож ми готові до подальшої співпраці в аграрному секторі з метою нарощування 
обсягів експорту сільськогосподарської та харчової продукції до Індії», - наголосив Прем’єр. 
Відзначимо, індійський політолог, керівник відділу досліджень Євразії аналітичного центру 
ORF Нандан Уннікрішнан в інтерв’ю Тижню розповів, що Індія дуже чітко показує, що Україна 
є її важливим партнером у Європі, однак країна перебуває у складній ситуації через відносини 
Росії й України. «Гадаю, ми дуже чітко показуємо, що Україна є нашим важливим партнером 
у Європі. Звісно, моя країна перебуває у складній ситуації через відносини Росії й України. 
Москва — той партнер, якого Індія поки що не може ігнорувати. Майже 60% військових 
поставок і багато іншого в атомній і цивільній індустрії пов’язані зі співпрацею із РФ. Тож, 
звісно, важко порівнювати рівень відносин із Росією та Україною. Хоча ми визнаємо, що 
ваша держава в контексті площі, населення і промисловості має потенціал стати важливим 
центром Східної Європи», — сказав він. Тому Індія прагне розвивати наявні відносини. … 

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

 
Україна та Китай посилюватимуть співпрацю  

парламентів, - Дмитро Разумков 
25.09.2020 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч із 
Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в 
Україні Фань Сяньжуном. Про це повідомляє rada.gov.ua 

Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема, щодо міжпарламентського та 
торговельно-економічного співробітництва держав. Голова Парламенту подякував Послу за 
підтримку України з боку Китаю в умовах пандемії коронавірусу. Голова Верховної Ради 
висловив вдячність за незмінну позицію й повагу КНР до територіальної цілісності, 
незалежності та суверенітету України. “Китай чудово розуміє, що насправді означає 
територіальна цілісність. Це питання, яке дійсно єднає наші країни”, - зауважив Голова 
Парламенту. Дмитро Разумков також повідомив, що Україна зацікавлена у поглибленні 
торговельно-економічної співпраці між обома державами. Сторони обговорили можливості 
для відновлення інтенсивної співпраці між парламентами обох держав після остаточного 
подолання пандемії. Посол КНРвідзначив, що умови сучасного світу диктують необхідність 
єднання країн та поглиблення міждержавної співпраці для подолання різних викликів 
сьогодення. Відзначимо, 24 вересня у Мінекономіки відбулася зустріч Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з Й.В. Надзвичайним 
та Повноважним Послом КНР в Україні Фань Сяньжуном. На зустрічі були також присутні 
Заступник Міністра – Торговий представник України Тарас Качка, Радник з торговельно-
економічних питань при Посольстві КНР в Україні Лю Цзюнь, представники Мінекономіки і 
дипломати Посольства КНР в Україні. “Торгівля з КНР є стратегічно важливим напрямом 
для України. КНР - №1 за обсягом товарообігу серед партнерів України в світі (за умови, 
якщо розглядати торгівлю з ЄС як з окремими країнами). Потенціал співпраці величезний, 
тому ми всіляко підтримує поглиблення нашого торгово-економічного співробітництва”, - 
зазначив Міністр Ігор Петрашко. Сторони обговорили потенційну співпрацю і нові проекти 
у сферах інфраструктури, галузях промисловості, аграрного сектору. Щодо АПК, зокрема, 
йшлося про розширення номенклатури аграрної продукції на ринках сторін та зростання 
обсягів торгівлі між країнами. Українська сторона висловила готовність до проведення 
Четвертого засіданні Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР в «off 
line» режимі і очікує пропозиції щодо термінів від Китаю. Нагадаємо, Керівниця Офісу 
Національної Інвестиційної Ради Ольга Магалецька 9 вересня в он-лайн режимі виступила на 
Українсько-Китайському Інвестиційному Форумі, організованому Посольством України в 
КНР в рамках Китайської міжнародної виставки послуг, CIFTIS. Участь у форумі взяли 
представники Посольства України в КНР та великих китайських компаній. Під час виступу 
Ольга Магалецька проінформувала представників китайського бізнесу про інвестиційні 
можливості в Україні, останні великі інвестиційні проєкти, а також законопроєкти, які вже 
прийняті Верховною Радою. Окрему увагу під час виступу керівниця Офісу зупинила на 
законопроєкті «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» 
та його превагах для майбутніх інвесторів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rada.gov.ua, me.gov.ua, nicouncil.org.ua 
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https://tyzhden.ua/News/247354
https://tyzhden.ua/News/247354
https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-proviv-zustrich-iz-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-indiyi
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4e7ccba9-4c0d-4172-aa31-972be1b3102d&title=UkrainaIKitaiBudutPosiliuvatiTorgovoekonomichneSpivrobitnitstvo
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4e7ccba9-4c0d-4172-aa31-972be1b3102d&title=UkrainaIKitaiBudutPosiliuvatiTorgovoekonomichneSpivrobitnitstvo
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4e7ccba9-4c0d-4172-aa31-972be1b3102d&title=UkrainaIKitaiBudutPosiliuvatiTorgovoekonomichneSpivrobitnitstvo
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Еміне Джапарова зустрілася з послом  
Палестини в Україні 

 

31.08.2020 

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне 
Джапарова провела зустріч з послом Палестини в Україні Гашемом Даджані. 
Про це повідомляє прес-служба МЗС України. 

У ході зустрічі сторони відзначили важливість продовження практики проведення 
політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Палестини. 
Співрозмовники домовилися про включення до програми наступного раунду консультацій 
тематики економічного співробітництва. Посол підкреслив позитивну динаміку торгівлі 
між Україною та Палестиною, а також зацікавленість палестинської сторони у збільшенні 
обсягів поставок на палестинський ринок української аграрної продукції. У цьому контексті 
було висловлено очікування на візит делегації представників ділових кіл Палестини до 
України після нормалізації ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу. Еміне Джапарова 
привернула увагу палестинської сторони до ситуації з правами людини на території 
тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, етнічної та 
релігійної дискримінації, а також необхідності міжнародної підтримки суверенітету і 
територіальної цілісності України, протидії спробам легітимізації тимчасової окупації 
Російською Федерацією АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. 
Сторони обмінялися думками щодо останніх подій в регіоні Близького Сходу та перспектив 
врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. 

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

 
 

Інвестиції турецького бізнесу в Україні  
сягнули $3,6 мільярда 

31.08.2020 

Турецькі інвестори вклали в економіку України 3,6 млрд доларів 
США. За цим показником Туреччина входить у ТОП-3 на вітчизняному 
ринку щонайменше у 10 секторах економіки. 

Такі цифри навів президент Асоціації турецьких бізнесменів в Україні (TUID) Бурак 
Пехліван виданню Milliyet. «В Україні діють близько 700 турецьких компаній. Інвестиції 
становлять 3,6 млрд доларів США. Турецькі інвестори входять до ТОП-3 гравців на ринку як 
мінімум у 10 секторах», - сказав Пехліван під час онлайн-зустрічі на тему «Ринок та 
інвестиційно-торгові можливості в Україні», яку організувала торгово-промислова палата 
турецького міста Бурса. Він висловив переконання, що в найближчі роки Туреччина матиме 
можливість активніше інвестувати в Україну. «У найближчі п’ять років український уряд 
інвестуватиме в інфраструктуру $25 млрд. Це відкриє можливості, особливо для виробників 
та експортерів будівельних матеріалів та турецьких підрядників», - сказав голова TUID. За 
його словами, нині спостерігаються позитивні тенденції в економічних та політичних 
відносинах між Україною та Туреччиною, які відкривають нові можливості для ділових кіл 
обох країн. Як повідомлялось, тиждень тому відбулася онлайн-конференція «Україна - 
Туреччина: нові можливості для співпраці», під час якої заступник міністра економіки Тарас 
Качка повідомив, що за підсумками минулого року Туреччина посіла перше місце серед 
країн Близькосхідного регіону за обсягом товарообігу з Україною. Наступне засідання 
Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва 
заплановано провести в Одесі у вересні. За перше півріччя 2020 року товарообіг між двома 
країнами сягнув 2,27 млрд дол., що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого 
року. При цьому Україна зацікавлена в нарощуванні експорту готової продукції. Крім того, 
серед основних напрямків розвитку двостороннього співробітництва - IT, інновації, 
промисловість, енергетика та енергоефективність, логістика, транспортна інфраструктура, 
туризм. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив можливість підписання 
угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною вже цього року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

Заступник глави МЗС і посол Ізраїлю обговорили 
вільну торгівлю між країнами 

14.09.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік 14 
вересня прийняв посла Держави Ізраїль в Україні Джоелa Ліона. Про це 
повідомляє прес-служба МЗС України. 

Під час зустрічі сторони обговорили низку питань двостороннього співробітництва, 
у т.ч. активізацію двосторонніх контактів високого рівня та взаємодію України та Ізраїлю в 
рамках міжнародних організацій. Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової 
ситуації на Близькому Сході, зокрема у контексті досягнутих за посередництва США 
домовленостей про нормалізацію відносин між Ізраїлем та ОАЕ та Ізраїлем і Бахрейном. 
Д.Сенік та Дж.Ліон приділили окрему увагу співробітництву у торговельній сфері, зокрема 
наголосили на необхідності скорішої ратифікації ізраїльським урядом Угоди про вільну 
торгівлю між Україною та Ізраїлем. Заступник міністра окреслив досягнення та виклики, 
які стоять перед зовнішньополітичним відомством України у контексті запровадження 
електронних сервісів і ресурсів. Враховуючи значний досвід Ізраїлю, сторони обговорили 
можливості реалізації спільних проєктів у цій галузі. Відзначимо, 11 вересня відбулась 
офіційна зустріч Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань стратегічних галузей 
промисловості України Олега Уруського та Посла Держави Ізраїль в Україні  Джоеля Ліона. У 
ході зустрічі сторони обговорили питання розвитку двостороннього співробітництва між 
країнами. Віце-прем’єр-міністр проінформував посла про реформування оборонної 
промисловості країни, яка відбувається на даний час, розказав про плани щодо створення 
холдингів та корпоратизації підприємств. Акцентувавши, що головною метою змін є 
створення в Україні ринкового бізнес-середовища, яке б забезпечувало ефективну роботу 
національних виробників озброєння та залучення іноземних інвестицій до країни. Однак 
для цього потрібні зміни у вітчизняному законодавстві. 

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

 

 

Еміне Джапарова провела зустріч  
з послом Іраку в Україні 

15.09.2020 

Еміне Джапарова поінформувала посла Іраку про численні 
порушення прав людини в АР Крим та наголосила, що мілітаризація 
півострову несе загрозу регіональній та світовій безпеці.  

Еміне Джапарова відзначила плани щодо запуску Україною «Кримської платформи», 
яка має посилити присутність кримського питання на міжнародному порядку денному. 
Окрім цього, перша заступниця міністра Еміне Джапарова та посол Республіки Ірак в 
Україні Бакір Ахмед Азіз Аль-Джаф обговорили питання співпраці України та Іраку в рамках 
міжнародних організацій. У ході зустрічі сторони відзначили необхідність активізації 
політичного діалогу високого рівня. Еміне Джапарова підтвердила готовність міністра 
закордонних справ України Дмитра Кулеби прийняти свого іракського колегу, а також 
підкреслила зацікавленість української сторони у проведенні політичних консультацій між 
міністерствами закордонних справ обох держав. Співрозмовники висловили обопільну 
зацікавленість у подальшому розвитку торговельно-економічного та військово-технічного 
співробітництва, а також відзначили позитивні результати візиту міністра оборони Іраку 
до України 2-6 вересня 2020 р. Посол Іраку Бакір Аль-Джаф висловив сподівання, що «цей 
візит відкриє нову сторінку у розвитку партнерських відносин між двома країнами в 
оборонній сфері». Еміне Джапарова та Бакір Аль-Джаф також обговорили можливість 
проведення в Києві у першій половині 2021 року чергового засідання Українсько-Іракської 
Спільної Комісії з торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва…. 

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

 
Еміне Джапарова провела зустріч з послом  

Ісламської Республіки Іран в Україні 
24.09.2020 

Перша заступниця міністра Еміне Джапарова 24 вересня прийняла 
посла Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехра Мораді на його 
прохання. Про це повідомляє МЗС України. 

Еміне Джапарова детально поінформувала посла щодо численних порушень Росією 
прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, 
мілітаризацію Азовсько-Чорноморського регіону та про міжнародні зусилля України щодо 
припинення окупації півострова. Іранський посол висловив розуміння політичної та 
гуманітарної ситуації в Криму, підтвердивши незмінність позиції Ірану з підтримки 
суверенітету та територіальної цілісності України. Співрозмовники також обговорили 
низку питань співпраці України та Ірану у сферах культури, освіти та шляхи підвищення 
ефективності взаємодії у рамках ООН та інших міжнародних організацій. Еміне Джапарова 
висловила сподівання на забезпечення Іраном оперативного, прозорого та об’єктивного 
розслідування причин збиття літака авіакомпанії МАУ та відповідного покарання винних, 
виплати компенсацій родинам загиблих та державі Україна, надання гарантій 
неповторення подібних трагедій у майбутньому. Посол Мораді запевнив у готовності 
іранської сторони до якнайшвидшого та взаємоприйнятного вирішення порушених питань 
у ході наступного раунду перемовин, запланованих на 18-21 жовтня в Тегерані. 

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

 
 АФРИКА 
 

Дмитро Кулеба та Нассер Буріта відновили політичний діалог  
між Україною та Марокко після довгої паузи 

 

17.09.2020 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову 
з міністром закордонних справ, африканського співробітництва та 
закордонних марокканців Королівства Марокко Нассером Бурітою. 

Сторони відзначили високий потенціал до пожвавлення політичного діалогу між 
країнами після довгої перерви та погодилися якнайшвидше організувати політичні 
консультації між двома державами. Міністри також обмінялися запрошеннями здійснити 
взаємні візити. Сторони домовилися докласти зусиль для проведення до кінця року 
засідання Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного, науково-технічного та 
культурного співробітництва. Дмитро Кулеба виокремив важливість збільшення обсягів 
торгівлі сільськогосподарською продукцією, залучення інвестицій у модернізацію портової 
інфраструктури та суднобудування. Окремо міністри відзначили необхідність всебічного 
сприяння і заохочення до навчання в Україні марокканських студентів. Остання зустріч 
міністрів закордонних справ України та Королівства Марокко відбулася 6 років тому, у 2014 
році, під час 15-го саміту Міжнародної організації франкофонії у Дакарі, Сенегал. Під час 
церемонії вручення копій вірчих грамот новопризначеною пані Послом України Оксаною 
Васильєвою 26 серпня 2020 року, Міністр закордонних справ Марокко Нассер Буріта 
зауважив, що його відомство зацікавлене у пожвавленні двостороннього політичного 
діалогу, зокрема організації візитів високого рівня. В свою чергу перше і єдине засідання 
Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного, науково-технічного та 
культурного співробітництва відбулося у 2009 році, більше 10 років тому.  

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

 
Україна та ПАР домовились про створення Українсько- 

південноафриканської бізнес-ради 
23.09.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік 23 
вересня прийняв посла Південно-Африканської Республіки в Україні Андре 
Гроеневальда. Про це повідомляє МЗС України. 

На зустрічі, сторони відзначили необхідність активізації торговельно-економічного 
співробітництва. З метою просування української продукції на ринки ПАР домовились про 
створення Українсько-південноафриканської бізнес-ради, а також про започаткування серії 
ділових онлайн-заходів за участі українських та південноафриканських бізнесменів. «Ми 
розглядаємо Південно-Африканську Республіку одним із ключових партнерів в контексті 
підтримки вітчизняних виробників у виході на ринки країн Африки», - наголосив Дмитро 
Сенік. Співрозмовники також обговорили питання посилення співробітництва обох держав 
у рамках міжнародних організацій. Відзначимо, Україна та ПАР ведуть переговори про 
розвиток двосторонньої торгівлі продовольчими товарами. Це питання було обговорено 
під час зустрічі компетентних органів обох країн. Після цього у Держпродспоживслужбі 
повідомили, що невдовзі українські виробники отримають можливість експортувати м’ясо 
птиці та свинину до ПАР. А в Україну зможуть імпортувати м’ясо крокодилів. “Вперше за 
історію двосторонніх консультацій з компетентними органами іноземних країн, на зустрічі 
були присутні особисто Надзвичайні і Повноважні Посли обох держав. Сторони обговорили 
можливості експорту українського м’яса (м’яса птиці та свинини) до ПАР, а також яєць та 
яєчної продукції, зокрема умови доступу на ринки. Окрім того, у ході розгляду питання 
експорту свинини учасники обговорили можливості визнання регіоналізації в частині АЧС 
враховуючи ситуацію у світі. За підсумками зустрічі було досягнуто домовленостей 
продовжити комунікацію на рівні компетентних органів з піднятих питань. Сторона ПАР в 
свою чергу висловила зацікавленість в експорті до України шерсті, м’ясної продукції, 
зокрема м’яса крокодилів”, – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mfa.gov.ua, meat-inform.com 
 

https://mfa.gov.ua/news/emine-dzhaparova-zustrilasya-z-poslom-palestini-v-ukrayini
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3090247-investicii-tureckogo-biznesu-v-ukraini-sagnuli-36-milarda.html
https://www.kmu.gov.ua/news/vice-premyer-ministr-oleg-uruskij-proviv-zustrich-z-nadzvichajnim-ta-povnovazhnim-poslom-derzhavi-izrayil-v-ukrayini-dzhoelem-lionom
https://www.kmu.gov.ua/news/vice-premyer-ministr-oleg-uruskij-proviv-zustrich-z-nadzvichajnim-ta-povnovazhnim-poslom-derzhavi-izrayil-v-ukrayini-dzhoelem-lionom
https://www.kmu.gov.ua/news/vice-premyer-ministr-oleg-uruskij-proviv-zustrich-z-nadzvichajnim-ta-povnovazhnim-poslom-derzhavi-izrayil-v-ukrayini-dzhoelem-lionom
https://mfa.gov.ua/news/dmitro-senik-mi-zadovoleni-nashimi-dvostoronnimi-vidnosinami-z-izrayilem-i-nadali-pracyuvatimemo-nad-yihnim-rozvitkom-na-usih-rivnyah
https://mfa.gov.ua/news/emine-dzhaparova-provela-zustrich-z-poslom-iraku-v-ukrayini
https://mfa.gov.ua/news/emine-dzhaparova-provela-zustrich-z-poslom-islamskoyi-respubliki-iran-v-ukrayini
https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-ta-nasser-burita-vidnovili-politichnij-dialog-mizh-ukrayinoyu-ta-marokko-pislya-dovgoyi-pauzi
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/ukraina-mozhe-pochaty-eksport-ptytsi-ta-svynyny-do-par.html
https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/ukraina-mozhe-pochaty-eksport-ptytsi-ta-svynyny-do-par.html
https://mfa.gov.ua/news/ukrayina-ta-par-domovilis-pro-stvorennya-ukrayinsko-pivdennoafrikanskoyi-biznes-radi
https://tusib.org/language/uk/golovna/
http://turkey.mfa.gov.ua/ua
http://israel.mfa.gov.ua/ua
http://iraq.mfa.gov.ua/ua
http://iran.mfa.gov.ua/ua
http://morocco.mfa.gov.ua/ua
http://rsa.mfa.gov.ua/ua
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 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Україн та Республіка Чилі на рівні Держпрод- 
споживслужби посилює співпрацю 

 

15.09.2020 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів та представники компетентних органів Республіки 
Чилі обговорили питання посилення співпраці між країнами. 

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко, за участі начальника Упра-
вління Міжнародного співробітництва Олени Куряти та начальника Управління здоров'я та 
благополуччя тварин Миколи Сонька провели відео зустріч з представниками компетен-
тних органів Чилі. У рамках зустрічі розглянуто поточну діяльність компетентних органів 
двох країн, а також напрацьовано можливі подальші алгоритми співпраці між Україною та 
Республікою Чилі. Ольга Шевченко відзначила, що посилення комунікації між Україною та 
Чилі дає змогу не тільки показати певні результати роботи Держпродспоживслужби та 
компетентних органів Республіки Чилі, а й у подальшому обмінюватися фаховим досвідом 
та напрацюваннями між нашими країнами. 

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

 

Україна та Бразилія спільно працюватимуть над  
розробками в оборонній сфері 

25.09.2020 

Під час міжнародної відеоконференції щодо ключових напрямів 
співпраці України та Бразилії у сфері оборонної промисловості обговорили 
з бразильськими колегами можливість спільних проєктів. 

"На конференції обговорено стан співпраці між оборонними промисловостями та 
шляхи її активізації. Кожна зі сторін представила своє бачення потенційних тем для 
подальшого діалогу. Директор "СпецТехноЕкспорт", окрім пропозицій щодо постачання 
сучасних зразків озброєння та техніки, розповів про перспективи співпраці у сфері спільних 
розробок та озвучив пропозиції української сторони щодо можливих напрямів такого 
співробітництва", - йдеться в повідомленні Укроборонпрому. Сторони домовились про 
подальше підписання двох меморандумів - про взаєморозуміння щодо розвитку вироб-
ництва та комерційного використання оборонного виробництва та про взаєморозуміння з 
питань науково-технічного співробітництва в оборонній галузі. Підписання заплановано у 
рамках наступного етапу діалогу, який відбудеться під час візиту бразильської делегації в 
Україну у жовтні поточного року. Представники Бразилії відвідають українські виробничі 
підприємства та випробувальні полігони. Під час переговорів Бразилію представили 
директор секретаріату з питань оборонної продукції міністра оборони Бразилії Маркус 
Розас Дего Понтіс, директор департаменту розвитку торгівлі Луіс Антоніо Дуізіт Бріто, а 
також представники міністерства іноземних справ Бразилії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 АТЛАНТИКА 
 США  
 

Американські бомбардувальники регулярно  
патрулюватимуть небо над Україною 

 

14.09.2020 

У супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України, три 
стратегічні бомбардувальники ВВС США В-52Н патрулювали повітряний 
простір України. Про це повідомляє rbc.ua 

Бомбардувальники під прикриттям українських винищувачів взяли курс в 
акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної 
безпеки. "Такі патрулювання будуть мати регулярний характер, адже місії В-52 в небі 
України є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд 
Королівських ВПС Великобританії. Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної 
оборони для США, союзників і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для 
стримування Росії", - йдеться в повідомленні. Стратегічні партнери України в черговий раз 
натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть 
перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ. Нагадаємо, РФ розцінила 
польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів. Бомбардувальники 
США з'явилися у повітрі України вперше за 26 років. Командування американських ВПС 
заявило, що це були навчання по інтеграції з українськими винищувачами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 
 

 

 КАНАДА 
 

Президент України провів телефонну розмову з  
Прем’єр-міністром Канади 

 

22.09.2020 

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр 
Канади Джастін Трюдо обговорили можливість координації заходів для 
подолання наслідків, спричинених коронавірусом.  

Президент України та Прем'єр-міністр Канади висловилися за усунення штучних 
перешкод на шляху розвитку міжнародної торгівлі для підтримки національних економік, 
послаблених пандемією, а також забезпечення доступу всіх країн до необхідних медичних 
товарів. Президент відзначив зацікавленість української сторони у поступовій лібералізації 
Канадою візового режиму для громадян України. Володимир Зеленський поінформував 
Джастіна Трюдо про ситуацію на Донбасі та послідовні кроки України щодо мирного 
врегулювання. «Досягнення миру на Донбасі залишається ключовим пріоритетом для мене. 
Дякую за рішучу підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності нашої 
держави», – сказав Президент України. Сторони обмінялися думками щодо поточної 
ситуації в Білорусі. Також Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили перебіг 
реформ в Україні. Прем’єр-міністр Канади назвав мужніми кроки Президента України у 
напрямку реформування держави та висловив підтримку. 

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

 
 АВСТРАЛІЯ 
 

Австралія на три роки продовжила санкції  
проти РФ через агресію в Україні 

 

04.09.2020 

Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації, 
запроваджені за порушення суверенітету та територіальної цілісності 
України. Про це повідомляє видання pravda.com.ua 

"Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або 
до виконання Росією своїх зобовязань за Мінськими угодами. Ми отримали офіційну 
комунікацію від австралійського уряду і рішення є остаточним", - сказав глава МЗС України 
Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 
За словами міністра, Австралія оновила санкційний список і до нього входять російських 37 
компаній та 101 особа. "Я хочу подякувати уряду Австралії за послідовну і рішучу підтримку 
України у боротьбі з російською агресією", - сказав Кулеба. 

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

 PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS  

 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 
 

 
 

В Україні вперше оцінили ефект від запровадження  
електронних держпослуг 

14.09.2020 

Відбулась онлайн-презентація звіту «Антикорупційний та 
економічний потенціал е-послуг». Це перша спроба комплексної оцінки 
ефекту від впровадження електронних держпослуг в Україні. 

Мета дослідження – показати, скільки часу та коштів уже заощадили та, у 
перспективі, могли б іще заощадити користувачі завдяки можливості отримати послугу без 
відвідування державних органів та без залучення посередників/чиновників, а також – як 
онлайн-формат послуг може вплинути на рівень корупції. Захід відбувся за участю Олексія 
Вискуба, першого заступника Міністра цифрової трансформації, Віктора Ляха, президента 
Фонду Східна Європа, та Олексія Дороганя, виконавчого директора Офісу ефективного 
регулювання BRDO. Звіт підготовлений Офісом ефективного регулювання BRDO на 
замовлення Міністерства цифрової трансформації України та за підтримки USAID/UK aid 
проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», 
швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та 
участі громади» (EGAP) і Фонду Східна Європа. Аналіз засвідчив, що потенційний 
економічний ефект у семи сферах, що аналізували, становить майже 495 млн грн на рік, що 
означає зниження витрат майже на дві третини порівняно з офлайн-форматом. В 
абсолютному вимірі це  економія близько 514 людино-років на рік, адже більшість витрат 
(58%) на отримання державних послуг офлайн припадає на витрати часу користувачів: 
логістику, очікування в черзі, заповнення документів тощо. Потенціал економії 
розрахований за умови повного переходу на онлайн-формат отримання послуг усіма 
користувачами. Поки ж реальна економія становить 36,7 млн грн на рік через усе ще 
незначний відсоток користувачів, що обрали онлайн-процедуру. Зафіксовано і значний 
антикорупційний ефект. Потенційна економія на хабарах у сферах, що аналізували, 
становить 841 млн грн на рік, що більше за економічний ефект, тоді як реальна – 32 млн грн 
на рік. Більшість (дві третини) зафіксованих випадків ймовірних корупційних ситуацій 
стосуються класичного (офлайн) способу надання адміністративної послуги. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами BRDO 
 

 
 
 ІНТЕРВ’Ю 
 

Директор місії USAID: ми продовжимо підтримку  
ключових реформ в Україні 

14.09.2020 

Агентство США з міжнародного розвитку витрачає на проекти 
допомоги в Україні $200 млн на рік. Про досягнення та плани USAID в Україні 
"Голосу Америки" розповів новий директор Місії USAID в Україні та Білорусі 
Джим Хоуп. 

 
 

ГА: Ваш приїзд до України співпав із пандемією COVID. Як це вплинуло на роботу USAID? 
Джим Хоуп: Я прибув до України п'ять тижнів тому, і так співпало, що я почав свою 

роботу у розпал пандемії COVID-19, яка вразила багато країн світу. В Україні ми дуже тісно 
співпрацюємо із українським урядом, щоб допомогти у пошуку відповіді на цю пандемію. 
Разом з іншими ініціативами американського уряду ми вже надали допомоги на майже 50 
мільйонів доларів. З них 29 мільйонів доларів було виділено з бюджету USAID, щоб 
допомогти українським установам протистояти цій жахливій пандемії. Для прикладу, що 
ми підтримуємо: ми працюємо із клініками, лабораторіями і медичними установами, які 
працюють над недопущенням поширення інфекції, проводять тестування. Ми підтримали 
інформаційні кампанії в соціальних мережах і ЗМІ, щоб люди краще розуміли, як не 
заразитися цією хворобою. В українських школах з’явилися плакати і інші інформаційні 
матеріали на цю тему. Але ми допомагаємо не лише медикам, бо пандемія шкодить не 
тільки здоров’ю, а й завдає збитків економіці. Ми допомагаємо невеликим українським 
бізнесам відновитися від шкоди, завданої COVID-19. В одному з випадків ми допомогли 
переорієнтувати підприємство роботу з матеріалів та обладнання для захисту. Вони 
освоїли ремонт апаратів штучної вентиляції легень та готуються запустити їх виробництво.  

 

ГА: Яку роль Агенція відіграє у програмі допомоги Сполучених Штатів Україні? 
Джим Хоуп: USAID – лише одна з частин значно більшої програми допомоги 

Сполучених Штатів Україні. США також допомагає в сфері розвитку, оборони, дипломатії. 
Наша агенція – частина цього великого пакету. Місія USAID в Україні – одна із найбільших в 
світі. До неї прикута велика увага і керівництво приділяє велику увагу програмам в Україні. 
Наші пріоритети – це пріоритети України. Ми працюємо в рамках стратегічного 
партнерства з урядовими інституціями, громадянським суспільством, приватними 
компаніями. Ми відповідаємо на потреби, визначені українцями. Насамперед наш головний 
фокус – процес реформування. В особливості демократичних реформ, а також тих, що 
спрямовані на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату та підтримку 
українського бізнес-середовища. Щоб бізнеси могли випускати товари кращої якості і 
конкурувати на світових ринках. Ми також тримаємо фокус на проектах сприяння охороні 
здоров’я громадян. Ну і зрештою, ми дуже активні на Сході України, де намагаємося 
допомогти постраждалим від конфлікту. Наприклад, ми дуже активно працюємо в 
енергетичному секторі. Ми допомагаємо створити надійну, доступну і безпечну енергетику 
в Україні. Енергія дуже дорога в Україні. Домогосподарства витрачають значні кошти на 
тепло і енергію. Мета наших проектів – сприяти створенню більш конкурентного, 
диверсифікованого, доступного сектору, який би відповідав світовим стандартам. На цьому 
шляху дуже важливо зробити енергетику більш прозорою та викорінити звідти корупцію. 
Ми наполегливо працюємо над різними реформами, які продовжуються.  

 

ГА: А які приклади вважаєте найбільш успішними, де допомога спрацювала найкраще? 
Джим Хоуп: Як я сказав, я в Україні лише п’ять тижнів, але вже встиг познайомитися 

із успішними історіями партнерства України і США. Насамперед, я вважаю успішним наші 
проекти із громадянським суспільством і ЗМІ. Громадянське суспільство в авангарді 
реформування та виступають агентами змін. Ми пишаємося партнерством із ЗМІ та 
громадськими активістами. Я гадаю наші спільні багаторічні зусилля вже принесли 
результати і сподіваємося продовжити цей успіх. Ще один приклад – сектор освіти. Десять 
років разом з українськими партнерами ми працювали над запровадженням системи 
тестування для вступу до університетів. І як наслідок ця система працює, вона прозора, 
студенти вступають до університетів за здібностями та продемонстрованими знаннями. Це 
важливе і велике досягнення. Я вважаю, що це успіх. Ми працювали над ним разом з 
українцями, USAID допоміг із фінансуванням. Але зараз цей проект повністю утримується 
українським урядом. Це і є приклад успішного результату, на який ми всі розраховували. Ми 
ним пишаємося. Але звичайно, є багато інших історій успіху. І я розраховую за чотири 
наступних роки, які я проведу в Україні, побачити ще більше таких досягнень і сподіваюся 
ми напишемо нові історії успіху. Без сумніву ми продовжимо підтримку ключових реформ в 
Україні, таких як реформа правосуддя, чи сектору охорони здоров’я. Це залишається для нас 
найвищим пріоритетом. Водночас, ми бачимо величезний економічний потенціал для 
розвитку, особливо для малого та середнього бізнесу в Україні. … 

 

Читати повністю (відео) >>>                                             © Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко  
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 БЛОГИ 

Чотири Кабінети Міністрів після Євромайдану:  
шлях реформ 

16.09.2020 

За той час, що ми відстежуємо економічні реформи, а це з грудня 2014 
року, в Україні встигло змінитися чотири Кабінети Міністрів. Усі вони 
починали з амбітних планів та обіцянок реформ.  

 

Та чи збіглися їхні пріоритети на словах та на ділі?  
Який Кабмін можна назвати найбільш реформаторським? 

 

Спочатку було слово. З моменту отримання незалежності в Україні змінилося 20-ть 
Кабінетів Міністрів. Зараз при владі перебуває вже 21-й Кабмін під керівництвом Дениса 
Шмигаля, який до того місяць пропрацював у Кабміні Олексія Гончарука на посаді Віце-
прем’єр-міністра – Міністра розвитку громад та територій України. Середній час 
перебування Кабміну при владі (від моменту призначення прем’єр-міністра) становить 487 
днів. Кабміном-довгожителем став Уряд Гройсмана (2016—2019), який пропрацював понад 
1200 днів, на другому місці перший уряд Миколи Азарова (2010—2012) — трохи менше 
1000 днів, всі інші протрималися у керма менше тисячі днів. 

 

За все хороше проти всього поганого. На початку своєї каденції новий Кабмін 
протягом місяця має подати до парламенту свою програму діяльності. Якщо Рада її 
затверджує, рік після цього уряд не можна відправити у відставку. Другий уряд Арсенія 
Яценюка у грудні 2014 р. підготував Програму діяльності, окремі пункти якої сягали аж 
2020, а в 2016 - ухвалив План дій з виконання цієї програми у 2016 р. Програма акцентувала 
увагу на євроінтеграції та безвізовому режимі. В економічній сфері ключовими напрямками 
були енергетична незалежність, реформа банківського сектору, боротьба з корупцією, 
децентралізація та реформа державного управління, дерегуляція та демонополізація 
економіки, а також нове трудове законодавство, медреформа, нові правила фінансування 
науки та підвищення якості освіти. В день приходу до влади Уряд Гройсмана вже 
опублікував свою Програму. ЇЇ пріоритети були схожі на пріоритети програми Яценюка: 
гармонізація систем технічного регулювання з вимогами ЄС та стимулювання експорту, 
енергонезалежність і реформа ЖКГ, реформа фінансового сектору, антикорупційна 
реформа, децентралізація та реформа публічної адміністрації, забезпечення 
збалансованості Державного бюджету України, земельна та інфраструктурна реформи, 
адресність та монетизація пільг, підвищення якості освіти, зокрема створення освітніх 
округів, медреформа. У 2019 р. президентські вибори виграв Володимир Зеленський, а на 
парламенських президентська партія «Слуга народу» отримала 254 мандати. Це дозволило 
партії отримати монобільшість у Верховній Раді. 29 серпня Президент та 
пропрезидентський парламент сформували Кабінет Міністрів на чолі з Олексієм 
Гончаруком.  Новий прем’єр-міністр використав увесь відведений законом місяць, щоб 
представити програму дій уряду та затвердити її у Верховній Раді. Документ суттєво 
відрізнявся від попередніх, адже мав чітко визначені цілі, вимірювані показники 
ефективності та підзавдання для досягнення цілей. Програма робила акцент на розширенні 
економічної свободи, залученні інвестицій, досягненні високих соціальних стандартів та 
рівних правил гри для всіх. На найближчі 5 років Кабмін Гончарука запланував зростання 
ВВП на 40%, створення 1 млн нових робочих місць, залучення $50 млрд прямих іноземних 
інвестицій, приріст населення за рахунок підвищення народжуваності та повернення 
трудових мігрантів. Але довгострокове планування виявилось непотрібним. Уряд 
Гончарука пропрацював лише 188 днів. Наступний уряд – Дениса Шмигаля – підготував 
власну програму, яку Верховна Рада не змогла затвердити з двох спроб – не вистачило 
голосів депутатів. Наступне подання Програми за регламентом можливе лише через рік. До 
того часу уряд Шмигаля вирішив працювати за незатвердженою програмою. Програма 
визначила такі економічні пріоритети уряду: стимулювання розвитку малого та середнього 
бізнесу, забезпечення зайнятості та державних замовлень, «регуляторна гільйотина», 
оптимізація податкового навантаження та адміністрування, перезапуск промислового 
сектору, вихід з енергетичної кризи та розвиток енергетичного сектору, реформування 
транспорту та інфраструктури, розвиток міжнародної торгівлі, цифрова трансформація та 
розвиток ІТ сектору, євроінтеграція.  

 

Вікно можливостей… закрилося? Після Революції Гідності частина «старих» 
політичних діячів відійшли від влади чи навіть втекли з країни (як Віктор Янукович, 
Микола Азаров чи Андрій Портнов), а мобілізація громадян досягла піку. Окупація Криму та 
Донбасу, економічні складнощі та різке падіння курсу гривні тиснули на владу і 
стимулювали до швидкого ухвалення реформ, щоб розпочати нову програму з МВФ. У 2015 
році, коли запит на зміни був відчутним і нагальним, значення Індексу реформ досягало 
рекордних величин. Велика частина цих реформ були ініційовані Кабміном (Графік 2). На 
графіку видно, що найбільший поступ відбувся під час уряду Яценюка. За час каденції уряду 
Гройсмана реформи суттєво сповільнилися. Оновлення влади та «турборежим» у 2019 році 
дещо підвищили темп реформ. Однак, до рівня початку 2015 року йому ще далеко. 
Починаючи з січня 2017 середня лінія тренду не піднімалася вище +5 балів за всі реформи 
Кабміну, ухвалені протягом двох тижнів, тоді як у першій половині 2015 року вона 
перевищувала 10 балів. 

 

Урядова «скринька» з інструментами здійснення реформ. Найбільш значні зміни 
«правил гри», як правило, забезпечують закони. При цьому процедура ухвалення урядового 
законопроекту доволі складна – його мають затвердити усі зацікавлені міністерства та 
схвалити на Кабміні, а перед внесенням законопроекту до Ради він мусить щонайменше 
місяць знаходитися на сайті профільного міністерства, щоб представники громадськості 
могли подати до нього пропозиції. Тому іноді законопроекти розроблені урядом чи 
окремими міністерствами подають до ВР депутати. Наприклад, під час каденції Олексія 
Гончарука кілька реформаторських законів були подані до Верховної Ради депутатами та 
Президентом, хоча уряд був їхнім ініціатором та основним, якщо не єдиним, автором. Це 
закон про трансплантацію, про скасування держмонополії на виробництво спирту та інші. 
Така тактика подачі законопроектів, ймовірно, була більш ефективною для цього уряду не 
лише через пришвидшення процедури ухвалення, але й через низьку підтримку Радою 
проєктів законів Кабміну Гончарука. Оскільки об’єктивно оцінити внесок Кабміну у такі 
закони не видається можливим, у цій статті ми аналізуємо законопроекти, у яких Кабмін є 
офіційним ініціатором. Окрім розробки законопроектів, уряд може ухвалювати постанови 
та розпорядження. Окремі міністерства можуть видавати накази, давати доручення 
підлеглим органам влади чи підприємствам та створювати спільні ініціативи з іншими 
органами влади. Такі документи теж мають шанс стати реформами, однак, звісно, нижчий, 
ніж закони, оскільки зазвичай підзаконні акти розробляються для впровадження реформ. 
Уряд Яценюка спромігся ухвалювати реформи використовуючи різні інструменти. Зокрема 
значна частина реформ була проведена Арсенієм Яценюком через закони, які згодом були 
проголосовані Верховною Радою (Графік 4). Цікаво, що інші уряди значно менше 
використовували цей інструмент навіть попри те, що у 2019-2020 роках три головні органи 
влади – президент, парламент і уряд – фактично були представниками однієї політичної 
сили, а отже, можна було б сподіватися на швидке проходження законопроектів через Раду. 
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Ризики інституційного хаосу: як трансформації міністерств  
та держорганів впливають на бізнес 

30.09.2020 

За останній рік кілька великих міністерств пережили перебудову: їх 
спершу об'єднали, а потім роз'єднали або планують роз'єднати. Про це 
пише Анна Родічкіна на порталі epravda.com.ua 

 

Кожна нова політична команда переформатовує державні органи, перетасовує їхні 
функції, змінює структуру Кабінету міністрів. Але останнім часом, здається, це стається 
вкрай часто. ЕП вирішила з'ясувати, як почувається бізнес і що відбувається з регуляторною 
політикою під час постійної перебудови структур.  

 

Минув рік відтоді, як Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну з 15-ма 
міністерствами замість 19-ти і 17-ма міністрами замість 25-ти, як було раніше. Коли у 
червні 2019 року майбутній прем'єр і на той час заступник голови Офісу президента 
Олексій Гончарук анонсував скорочення кількості міністерств, експерти і політики почали 
коментувати, яких міністерств можна позбутися. Ідеї, кого з ким об'єднати, були настільки 
різними, що принципи зміни структури Кабміну взагалі не проглядалися. Наприклад, 
ексміністр фінансів і на той час секретар РНБО Олександр Данилюк допустив об'єднання 
міністерств за блоками. "Я завжди був прибічником об'єднання Міністерства економіки та 
Міністерства фінансів. Можна розглядати об'єднання Мінсоцполітики і МОЗ, тому що 
охорона здоров'я – це також певна соціальна функція", – сказав він. Урешті, найбільшими 
об'єднаннями стали два. Міністерство розвитку економіки та торгівлі "одружили" з 
Мінагрополітики та перетворили на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства, а Мінприроди та Міненергетики – на Міністерство енергетики та 
захисту навколишнього середовища. Проте через чотири місяці президент заявив: ці 
об'єднання не довели ефективність, потрібен новий концепт. У травні Мінекології та 
Міненергетики розділили, а восени, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, планується 
розлучення аграрного та економічного міністерств. Це лише один приклад перестановки, а 
їх історія українських інституцій знає багато. "Реорганізації міністерств і відомств стали 
"хорошою традицією" кожної нової влади. Зазвичай така тактика нічого не несе, натомість 
бюрократія та адміністративні зміни позначаються на роботі бізнесу", – каже виконавча 
директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова. 

 

Економіка з ухилом в агро. Структурні зміни в міністерствах – це не зміна табличок, 
а велика бюрократична тяганина, яка іноді триває роками. Створюються ліквідаційні 
комісії, вносяться зміни до бюджетного фінансування, щоб виділити кошти з бюджету на 
нову структуру, передаються повноваження новому органу, із штату в штат переводять 
співробітників… Тимчасом у підприємця закінчується ліцензія і він звертається до нового 
органу. "Часто в перехідний період неможливо отримати підпис ні керівника, що залишає 
службу, ні нового, тож підприємець чекає і втрачає кошти", – коментує Глазкова. Однак у 
Спілці українських підприємців визнають: позитивні зміни від об'єднання аграрного та 
економічного міністерств були. "Об'єднання мало пришвидшити реалізацію ключових 
реформ, і позитивні зрушення сталися: ринок земель сільськогосподарського призначення 
запроваджено, спільно з бізнесом напрацьований законопроєкт щодо лібералізації 
трудових відносин", – каже Глазкова. Експерший заступник міністра економіки, а нині 
керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта пояснює: логіка 
приєднання Мінагрополітики полягала в корумпованості цього міністерства, а злиття 
структур дозволяло його очистити. "Це була дуже корумпована інституція. У державного 
секретаря міністерства є кілька квартир і машин класу "люкс", а це людина, яка все життя 
пропрацювала на державній службі. Мінагрополітики були підпорядковані сотні державних 
підприємств, на яких була шалена корупція: хабарі, тіньова оренда", – розповідає Кухта. "У 
нас була жорстка трансформація. Ми звільнили більше половини керівного складу 
міністерства буквально за день. Це було доручено мені, – веде далі він. – Була п'ятниця, 
отже, був ризик, що в понеділок міністерство буде гірше працювати. Але ні". Документообіг 
пришвидшився, каже Кухта. Кількість документів зменшилася, а їх якість поліпшилася. "Ми 
не встигли провести фундаментальну трансформацію в нову структуру, набрати нових 
людей, але робота міністерства покращилася одразу", – підсумовує він. Однак зараз 
агробізнес наполягає на недоцільності такого об'єднання. Найчастіше запити компаній, 
особливо пов'язані з експортом, не отримують необхідної уваги та реакції міністерства, 
кажуть у СУП. "Видається логічним мати профільне міністерство в країні, де майже 
половину експорту становить агропродукція", – підкреслює виконавча директорка бізнес-
асоціації. На думку Кухти, моделі дійсно можуть бути різні. Роз'єднання розвантажить 
Мінекономіки від галузевих функцій і перетворить на міністерство, яке займається 
регулюванням ринку і формуванням політики. "Але нове міністерство аграрного сектору 
точно не має бути старим Мінагро", – наголошує він. 

 

Нелогічні об'єднання. Найбільша проблема інституційних трансформацій – їхня 
непослідовність і непродуманість, вважає заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка. 
Перед будь-якими реорганізаціями слід детально проаналізувати функції кожного 
міністерства та відомства. Натомість вони видозмінювалися хаотично, вважає вона. 
"Побічним ефектом таких непослідовних дій є безвідповідальність міністерств за свої 
рішення. В управлінській вертикалі – повний хаос. Про це свідчить велика кількість 
заступників міністрів", – пояснює Коротка. Зараз у міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства Ігоря Петрашка дев'ять заступників та державний секретар. Їхні 
повноваження протягом року кочували від одного до іншого. "Років п'ять тому Мінфін 
ініціював обмеження кількості заступників для кожного міністра. Це мало стати 
запобіжником від роздування штату. Оптимізація заступників збільшує їхню 
відповідальність за напрямки, які вони курують. Роздування міністерств призвело до того, 
що обмеження зняли", – розводить руками Коротка. Крім того, нелогічність об'єднань може 
впливати на державну політику. Наприклад, Міненергетики займається використанням 
природних ресурсів, що шкодить природі, а Мінприроди мало протилежну функцію – 
формувати державну політику щодо захисту природних ресурсів. "У колишньому 
об'єднаному міністерстві міністр вів сферу енергетики, а питання захисту навколишнього 
середовища спустили на рівень його заступників. Тобто екологія стала вторинним 
питанням", – кажуть у бізнес-омбудсмена. Як це впливає на регуляцію? Коли міністерства 
не проводять послідовної політики щодо державної служби, годі чекати послідовної 
регуляторної політики. Відсутність послідовності позначається не тільки на міністерських 
трансформаціях, але й на реформі держорганів. Державна фіскальна служба чи не 
найчастіше переживає зміни. Торік її розділили на податкову і митницю. При цьому 
залишилося ще одне формування – податкова міліція. Працівників довго переводили у нові 
структури, довго не створювалися департаменти, що впливало на бізнес. Наприклад, на 
підприємстві не могли провести перевірку, коли воно подавало заяву на відшкодування 
коштів. Найбільше ж підприємці обурювалися саме податковою міліцією. "Проблема роботи 
ДФС не в роз'єднанні чи об'єднанні, а в методах роботи", – каже Глазкова. Функції 
податкової міліції, згідно з реформою, повинен був увібрати новий орган. Він також мав 
забрати повноваження з розслідування економічних злочинів в СБУ та Національної поліції, 
але його не створили. Законопроєкт про Бюро економічної безпеки чекає на друге читання. 
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Чому в Україні росте споживання товарів,  
коли економіка падає 

04.09.2020 

Економіка росте, чи падає? Ми досягнули дна і відштовхнулись, чи 
перебуваємо в депресії? БізнесЦензор проаналізував низку економічних 
показників, щоб зрозуміти, що відбувається з економікою. 

 

В І половині 2020 р. економіка України (ВВП) впала на 6,5%. В І кварталі падіння ВВП 
становило 1,3%, а в ІІ – аж 11,4%. В ІІІ кварталі НБУ очікує уповільнення спаду ВВП до 7,4%, 
а в IV кварталі - до 3,8%. В цілому прогноз зниження ВВП по року - 6%. Якщо коротко, 
промислове виробництво в Україні знижується, обсяги імпорту та експорту також, як і 
перекази від заробітчан. Водночас економіка показує ознаки відновлення, обсяги 
споживання зростають і, в деяких категоріях, навіть перевищують до карантинні. Але 
причиною цьому може бути відкладений попит з боку населення, який скоро закінчиться.  

 

Промислове виробництво – новий антиректор. В січні-липні 2020 року обсяги 
промислового виробництва знизилися на 7,7%. В тому числі у добувній промисловості і 
розробці кар'єрів - на 5,5%, у переробній промисловості - на 9,2%, в постачанні електро-
енергії та газу - на 5,3%. Це антирекорд за останні п'ять років. Гірше було тільки в 2015 р., 
коли промвиробництво обвалилося на 16% через розв'язану РФ війну в Україні та окупації 
Криму і частини промислового Донбасу. Імпорт-експорт також падає. Обсяги експорту 
з України товарів та відповідно імпорту також падають. Порівняно з аналогічним періодом 
2019р. експорт товарів зменшився на 6,36%, а імпорт – на 14,24%. Вони також значно нижчі 
від 2018 року. Водночас обсяги експорт-імпорту перевищують показники за аналогічний 
період 2017 р. Серед товарів, які займають значне ТОПове місце в структурі українського 
експорту, найбільше впали поставки металів та прокату (20% всього експорту) – на 18,5% 
та машинобудівної продукції – на 23%. Менше переказів від заробітчан. Закриття кордо-
нів та карантин в країнах Європи вплинули на обсяги грошових переказів від українських 
заробітчан. Це третій ключовий канал надходження валюти в Україну після експорту про-
дукції металургії, зернових та рослинних жирів. Загалом в січні-липні 2020 р. перекази від 
заробітчан, порівняно з аналогічним періодом 2019 р., зменшилися на 5,3% або на $350 млн 
до $6,3 млрд. Водночас це на 300 млн більше, ніж в січні-липні 2018 р. Безробітних стає 
менше. В травні-червні кількість безробітних українців досягла піку – більше півмільйона 
офіційних безробітних громадян України. З січня по червень 2020 року кількість офіційних 
безробітних зросла на 38,9% до 518 тис. чоловік. Однак в липні їхня кількість почала 
повільно зменшуватися. Не зважаючи на позитивну динаміку в цифрах картина виглядає не 
так обнадійливою: на кінець серпня офіційних безробітних було зареєстровано 478 тис. 
чоловік, з них 400 тис. отримувало фіндопомогу від держави. Водночас реєстрація нових 
компаній в липні та серпні майже повернулися до рівня, який був на початку карантину, а в 
липні перевищила ці цифри. Теж саме стосується і реєстрації нових фізичних осіб-підприєм-
ців. Інфографіка від ОпендатаБот яскраво ілюструє цю динаміку. Відновлюється і робота 
закладів сфери КаБаРе (кафе, бари та ресторани). В квітні більше 60% закладів харчування 
тимчасово закрилися, в травні та червні вони почали відновлювати свою роботу і на поча-
ток вересня, за даними компанії Poster, працювало 87% закладів КаБаРе. Обіг закладів на 
початок вересня становив 95% від до карантинного показника. Податків більше ніж в 
березні. Зростають і обсяги сплати податків порівняно з березнем, коли вся економіка 
пішла на карантин. Так в липні податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів 
було сплачено на 4,16% більше, ніж в березні. Акцизів з вироблених в середині країни 
товарів на 20% більше. Водночас відшкодовано ПДВ експортерам на 14,2% менша, податку 
на доходи фізосіб було зібрано на – 1,46% менше. Ми почали споживати більше. Не 
зважаючи на погіршення макроекономічних показників, споживання товарів та послуг в 
Україні росте з кожним місяцем. В деяких категоріях обсяги перевищують до карантинні 
показники. Поки зарано говорити про майбутній ріст економіки через ріст обсягів 
споживання домогосподарствами. Скоріш за все поточне пожвавлення пов'язане з 
відкладеним попитом, коли населення через жорсткі карантинні заходи відклало покупки 
на майбутнє. Окрім того, в сегментах товари для дому та електротехніка ріст пов'язаний з 
переходом значної кількості працівників на віддалену роботу - їм довелося оновлювати 
техніку та обладнувати у своїх домівках робочі місця. Пожвавлення в B2B сегменті. В 
червні бізнес активність почала відновлюватися. Це видно по обсягам постачання товарів 
та послуг між платниками ПДВ, які агрегує сервіс "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах". 
Зокрема, обсяги торгівлі між платниками ПДВ досягли дна і почали зростати, перевищивши 
в липні до карантинні показники. Населення відновлює споживання ключових товарів. 
Споживчий попит на товари повільно але відновлюються. Організація Info Sapiens, яка 
фіксує динаміку споживчих настроїв населення, констатує поступовий ріст цього індексу. 
Тенденція підтверджується і обсягами продажів товарів через касові апарата. Зокрема, в 
липні в Україні виросли обсяги продажів продуктів харчування, пального, фармпрепаратів, 
товарів для дому, електроніки та побутової техніки. При цьому за деякими категоріями 
вони перевищили докарантинні обсяги, особливо це стосується продуктів харчування, 
пального (на літо припадає автомобільний сезон), товарів для дому та техніки. Ріст 
останніх двох категорій пов'язаний з переходом значної частини населення на віддалений 
режим роботи, який спричинив попит на оновлення товарів для дому, електроніки та 
побутової техніки. Продаж автомобілів. Ринок йде вниз. Якщо вище ми спостерігали 
відно-влення обсягів споживання, то на автомобільному ринку навпаки – падіння. З 
початку року продажі нових легкових автомобілів зменшились на 4%, порівняно з 
аналогічним періодом 2019 р. – в січні-серпні українці придбали і поставили на облік 52,5 
тис. нових легкових автомобілів. Водночас ринок нових комерційних автомобілів обвалився 
на 17% - за 8 місяців поточного року в Україні було зареєстровано майже 6,4 тис. нових 
комерційних автомобілів, повідомляє Укравтопром. Імпорт нових та б\у автомобілів в 
Україну за шість місяців 2020 р. впав на 36%. Нерухомість. Ціни ростуть. Відновлюється і 
ринок нерухомості, з травня ціни на квадратні метри – стабільно зростають. В період дії 
найбільш жорсткого карантину обсяги продажів нового житла впали на 40-60%. За цим 
показником ринок нерухомості України встановив рекорд за останні п'ять років. Однак у 
травні-червні продажі почали відновлюватися. У травні зростання становило 35%, а в черні 
- 15%. При цьому ринок так і не повернув докризові показники, але ціни ростуть. Що далі? 
У випадку збереження динаміки швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та 
повернення частини території України до більш жорсткого карантину споживання товарів 
та послуг знову може впасти. Водночс Україна має певний запас міцності – обсяг валютних 
резервів перебуває на рекордно високому рівні в $28,8 млрд. 
 

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

© Юрій Віннічук 

 
Читайте також! РЕЙТИНГ: 
Бізнес в офіційних цифрах >>> 

 

ю 

 МАКРОЕКОНОМІКА 
 

 
 

 

Уряд офіційно розпочав створення Національної  
економічної стратегії-2030 

07.09.2020 

Під головуванням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Ігоря Петрашка відбулося установче засідання 
робочої групи з розробки Національної економічної стратегії-2030. 

Стратегія є ініціативою Президента та Прем'єр-міністра України. Згідно з 
дорученням голови Уряду, Центр економічного відновлення є платформою та 
координатором з її розробки. “Україні невідкладно треба відійти від моделі розвитку, в якій 
конкурентні переваги зумовлені переважно використанням природних ресурсів та дешевої 
робочої сили. Натомість ми маємо побудувати інноваційну модель, пріоритетами якої є 
розвиток виробництва та торгівлі продукцією з вищою доданою вартістю, високий 
технологічний рівень виробництва, кваліфікована високооплачувана робоча сила, економія 
енергії та інших видів природних ресурсів і новаторський стиль управління. Саме на такий 
шлях розвитку й має бути направлена наша стратегія”, - заявив Міністр. Він додав, що 
офіційному старту передувала відповідна робота експертних організацій, наукових установ 
і урядових інституцій. Сама робота над Стратегією розпочнеться з визначення конкретних 
економічних показників, яких потрібно буде досягти країні. Національна економічна 
стратегія – це головні вектори, за якими буде розвиватися Україна: стимули для 
промисловості, стимули для агросектору, стимули для видобування, транспортні коридори, 
стимули для IT та R&D, стимули для інфраструктури та внутрішніх перевезень, стимули для 
енергетичного сектору. Ініціативи, закладені у стратегії, будуть виділені у державні цільові 
програми і почнуть реалізовуватися вже з 2021 року. Акселераторами переходу до 
інноваційної моделі мають стати: Зміни у підходах до державного управління. Необхідно 
забезпечити чіткий розподіл відповідальності, усунути дублювання повноважень, 
викорінити корупцію, забезпечити верховенство права; Зміни у якості економічного 
зростання. Без економічного зростання неможливо подолати бідність та забезпечити 
підвищення рівня життя широких верств населення. Необхідними є зміни саме у якості 
економічного зростання - воно має стати інноваційним, інклюзивним та стійким; Зміни у 
політиці зайнятості – зайнятість із гідною оплатою праці скорочує як абсолютну, так і 
відносну бідність, зменшуючи завдяки цьому нерівність; Зміни у сферах охорони здоров’я і 
освіти. Освітні процеси сьогодні мають враховувати тенденції майбутнього. Мають 
оновлюватися освітні стандарти, освітній процес повинен будуватися на основі 
інклюзивності та цифровізації, формуватися та розвиватись освітньо-наукові кластери. 
“Економічне благополуччя країни напряму залежить від сфери охорони здоров’я. Пандемія 
коронавірусу показала, що необхідно вкладати ресурси як у побудову сильної системи 
охорони здоров’я та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, 
так і налагодження власного виробництва критично необхідної продукції”, - зауважив Ігор 
Петрашко. Задля успішної розробки Стратегії на платформі Центру економічного 
відновлення буде створене 20 робочих груп із залученням фахівців Уряду, Міністерств, 
аналітичних центрів, інститутів, міжнародних організацій, бізнесу та бізнес-асоціацій. 
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Fitch підтвердив рейтинг України  
на рівні "B" 

05.09.2020 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило 
довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті 
на рівні "B" зі стабільним прогнозом. 

"Рейтинги України відображають її макроекономічну політику, що заслуговує 
довіри, яка дозволила знизити інфляцію і звузити бюджетний дефіцит до викликаного 
коронавірусом шоку, а також історію міжнародної підтримки", - наголошується в релізі 
агентства. Водночас, зазначає Fitch, цим сильним сторонам протиставляються низька 
зовнішня ліквідність при високих потребах у фінансуванні, пов'язаних із виплатами 
великих суверенних боргів, уразливий, хоча і вдосконалюваний банківський сектор, і слабкі 
показники корпоративного управління. "Шок через коронавірус, принаймні тимчасово, 
повернув назад поліпшення, досягнуті Україною за останні роки в плані зниження 
боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичної та економічної 
кризи 2014-2015 років ...", - додає агентство. За оцінками Fitch, Україна задовольнила майже 
68% своїх потреб у фіскальному фінансуванні на 2020 рік у розмірі $ 23,5 млрд США. 
Агентство очікує виділення цього року ще одного траншу за програмою stand by МВФ ($ 0,7 
млрд) і першого траншу нової позики макрофінансової допомоги ЄС на EUR1,2 млрд, що 
разом із доступною внутрішньою ліквідністю і залишками Держказначейства надають 
можливості задовольнити фінансові потреби, що залишилися. Fitch прогнозує міжнародні 
резерви України на кінець 2020 року $ 27,4 млрд у порівнянні з $ 29 млрд на початку 
вересня. "Продовження взаємодії з МВФ є ключовим для України для збереження доступу 
до зовнішнього фінансування. Однак ризики реалізації програми stand by МВФ значні, 
враховуючи погану репутацію України щодо виконання попередніх програм і потенційні 
судові рішення і законодавчі ініціативи, які ведуть до відкоту реформ", - йдеться в релізі. На 
думку Fitch, несподівані і часті зміни в уряді на початку року, особливо на ключових 
економічних постах, таких як міністр фінансів, і політичний тиск на НБУ, що призвело до 
відставки глави в липні, створюють політичну невизначеність. "Окрім підриву насилу 
заробленої довіри до політики, зниження незалежності центрального банку може привести 
до відкоту в макроекономічній та фінансовій стабільності, обмежити доступ до 
зовнішнього фінансування і підвищити вразливість України перед потрясіннями", - 
зазначає агентство. Агентство очікує, що інфляція до кінця 2020 року наблизиться до 
цільового показника НБУ 5%, у наступному складе 5,3%, а в 2022 році - 5,7%. Fitch зберіг 
свій квітневий прогноз, згідно з яким у 2020 році економіка України скоротиться на 6,5, 
проте в 2021 році зростання складе 3,8%, а в 2022 році - 3,5%. "Однак ризики погіршення 
наших прогнозів зберігаються, з огляду на невизначеність щодо масштабів і тривалості 
спалаху коронавірусу", - зазначило агентство. Fitch прогнозує, що дефіцит зведеного 
бюджету досягне 6,5% ВВП в 2020 році і поступово скоротиться до 5,4% ВВП в 2021 і 4,2% в 
2022 році. За оцінками агентства, держборг України збільшиться з 44,4% в минулому році (з 
гарантованим боргом - 50,5%) до 57,4% ВВП (65,1%) цього року і 60% до 2022 року. 
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Инвестгруппа ICU оценивает  
спад ВВП в 5,7% 

10.09.2020 

Инвестгруппа ICU улучшила прогноз динамики ВВП в 2020 г., снизив 
оценку его падения по итогам года до 5,7% с 6,7%, сообщил глава 
департамента макроэкономических исследований Сергей Николайчук. 

"Этому, прежде всего, способствовало стремительное "включение" экономики летом 
и улучшение условий торговли благодаря высоким ценам на железную руду", – отметил он. 
Николайчук указал, что экономика Украины, как и ожидали в ICU, неплохо проходит этот 
глобальный кризис благодаря своим структурным характеристикам и проведенной 
макрофинансовой стабилизации в предыдущие годы. "Хотя результаты могли бы быть 
лучше при условии более широкого применения монетарных и фискальных стимулов, 
которые сдерживаются неопределенностью в отношении получения официального 
финансирования при ограниченности рыночного", – добавил он. Прогноз роста ВВП на 
2021 оставлен почти неизменным на уровне 5,6%. "Восстановление будет стимулироваться 
внутренним спросом, а вклад чистого экспорта снова станет отрицательным. Значительное 
повышение минимальной зарплаты придаст дополнительный импульс потребительскому 
спросу, одновременно сдерживая инвестиции", – прокомментировал прогноз Николайчук. 
Он добавил, что инвестгруппа ICU ожидает существенный рост инвестиций на фоне 
восстановления мировой экономики, смягчение кредитных условий и определенного 
монетарного ослабления. Глава департамента сообщил агентству, что обновленные 
прогнозы по другим макропоказателям инвестгруппа ICU представит на следующей 
неделе. Как ранее сообщал Госстат, падение ВВП Украины во втором квартале 2020 года 
составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года по сравнению с 1,3% в первом 
квартале. Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором 
квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%. 
Министерство, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и 
ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году. НБУ ожидает замедления спада в 
третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение 
ВВП по итогам этого года в 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%. 
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Мінекономіки: падіння ВВП за 7 місяців  

сповільнилося до 6,2% 
11.09.2020 

За оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, падіння ВВП за січень-липень сповільнилося до 6,2% 
з 6,5% за перше півріччя. Про це пише finbalance.com.ua 

За даними Держстату, реальний ВВП України в II кварталі 2020 року зменшився 
порівняно з попереднім кварталом на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно 
з II кварталом 2019 року – на 11,4%. Згідно з уточненими даними Держстату, ВВП України в 
І кварталі впав на 1,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року (попередня 
оцінка була падіння на 1,5%). МВФ прогнозує падіння ВВП України в 2020 році на 8,2%, 
Кабмін - на 4,8%, НБУ - на 6%. 

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

 
Спад экономики Украины в 2020 году 

не превысит 6% - S&P 
14.09.2020 

Падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году 
составит 6%, однако со следующего года экономика вернется к росту: в 2021 
году – на 4%, в 2022-2023 годах – по 3% ежегодно. 

Такой прогноз содержится в сообщении Международного рейтингового агентства 
Standard&Poors (S&P) о подтверждении рейтингов Украины на уровне "B/B". Согласно ему, 
агентство ожидает снижения инфляции в этом году до 3% с 7,9% в прошлом году и 
увеличения ее до 6% в 2021г и 5% в 2022-2023 годах. По его оценкам, курс гривни к концу 
этого года снизится до 29 грн/$1, к концу следующего – до 30 грн/$1, а к концу 2022 и 2023 
годов – соответственно до 30,5 грн/$1 и 31 грн/$1. В соответствии с документам, 
небольшая девальвация гривни будет сопровождаться ростом резервов: с $24,77 млрд в 
конце прошлого года до $27,73 млрд в конце этого, $30,19 млрд – в конце следующего и 
$31,39 млрд – в конце 2022 года. Такие оценки S&P построены на предположении, что 
дефицит госбюджета сократится с 7,5% ВВП в этом году до 5,3% ВВП в следующем и 3% и 
2,5% соответственно в 2022 и 2023 годах. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Чи зможе Україна обійтися без підтримки МВФ —  

головне зі звіту Goldman Saсhs 
14.09.2020 

У Goldman Sachs аналітики вирішили відповісти на питання: чи зможе 
Україна жити без підтримки МВФ? Зможе, але за це доведеться заплатити 
курсом гривні і уповільненням економічного зростання. 

У розпорядженні НВ Бізнес опинився звіт одного з найбільших інвестиційних банків 
США — Goldman Sachs. Звіт був розісланий банком клієнтам-інвесторам. У цьому документі 
аналітики інвестбанку намагаються відповісти на основне запитання — чи зможе Україна 
бути економічно стабільною без співпраці з МВФ? Україна перебувала в чотирьох 
програмах МВФ з 2014 року, і ще кількох за попереднє десятиліття. «З поліпшенням 
макроекономічних показників, великими буферами і низькою вразливістю, Україна тепер, 
ймовірно, менше потребує підтримки МВФ, ніж раніше», — йдеться звіті. У Goldman Saсhs 
відзначають, що умови співпраці з МВФ все частіше починають наштовхуватися на 
політичний опір, тоді як президент Зеленський зіткнувся зі зниженням рейтингів і 
дезертирством у його партії. «Це піднімає питання про те, як і за яких умов економіка 
України могла б працювати без МВФ», — піднімають запитання в Goldman. Незважаючи на 
те, що Україна брала участь у програмах МВФ шість років поспіль, сукупний чистий 
приплив офіційного сектора (МВФ, Світовий банк, ЄС та інші кредитори; кредити мінус 
виплати за боргами) був близький до нуля з 2016 року — це означає що гроші МВФ 
значною мірою служили політичним якорем, а не джерелом фінансування. «Завдяки 
поліпшенню макроекономічних показників і зниженню зовнішньої і фінансової уразливості 
протягом останніх шести років Україна досить добре витримала нинішній економічний 
шок», — вважають в GS. МВФ став менш критично ставитися до України з економічної 
точки зору, але пов’язані з цим політичні труднощі участі в програмі збільшилися, 
вважають в Goldman. Це особливо актуально в зв’язку з тим, що президент Зеленський і 
його партія, схоже, переживають тиск на їхні рейтинги напередодні місцевих виборів. «У 
цьому контексті ми дивимося на ступінь, в якому зовнішні та фіскальні обмеження 
вимагають того, щоб Україна залишалася в програмі МВФ. В цілому, ми вважаємо, що 
обмеження ліквідності не є особливо критичними в наступні 12-18 місяців, але в 
міркуваннях зовнішньої і фінансової стійкості за відсутності програми МВФ будуть потрібні 
значуще посилення податково-бюджетної політики і знецінення національної валюти, — 
попереджають аналітики Goldman. — Наша оцінка в цьому політичному розрахунку нині не 
сприяє виходу України з програми МВФ, навіть якщо чаша терезів поступово починає 
більше схилятися в цьому напрямі». НВ Бізнес наводить основні тези звіту Goldman Sachs ... 

Читати повністю >>>                                                                                               © Петро Шевченко 
За матеріалами nv.ua 

J.P. Morgan прогнозирует падение  
ВВП Украины на 4% 

16.09.2020 

Американский J.P. Morgan прогнозирует падение ВВП Украины на 4% 
в Украине в 2020 году при инфляции 3,5% и курсе гривны 28 UAH/USD на 
конец года. Об этом говорится в материалах банка.  

При этом аналитики банка ожидают резкий рост профицита текущего счета 
платежного баланса Украины до 5,7% ВВП. В следующем году, как ожидается, рост 
экономики может составить 6% при инфляции 4%. Курс гривны к концу четвертого 
квартала текущего года может составить 28 UAH/USD, а к концу первого квартала 
следующего года - 28,5 UAH/USD, к концу второго –29,5 UAH/USD и к концу третьего – 30 
UAH/USD. Аналитики банка полагают, что МВФ может отложить второй транш для 
Украины до утверждения госбюджета на 2021 год. В начале июля J.P. Morgan оценивал 
падение экономики Украины в этом году в 4,7% с ростом в следующем году на 6%. 

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

 
Госстат подтвердил падение ВВП  

во ІІ квартале на 11,4% 
18.09.2020 

Реальный ВВП Украины во втором квартале 2020 года по сравнению с 
предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 9,9%, 
а по сравнению со вторым кварталом 2019 г. – на 11,4%. 

По подсчетам Госстата, номинальный ВВП во ІІ квартале 2020 г. составил 867,8 млрд, 
а ВВП в расчете на одного человека – 20 744 грн. Как сообщалось, по предварительным 
данным, обнародованным в августе, Госстат также оценивал падение ВВП во втором 
квартале 2020 г. на 11,4% к аналогичному периоду 2019 года, после снижения ВВП на 1,3% 
в І квартале. Ранее Госстат откорректировал предварительную оценку снижения ВВП в 
первом квартале, улучшив ее с 1,5% до 1,3%. По данным статведомства, рост ВВП в 
четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом 
квартале – 2,9%. Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором 
квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за І полугодие – в 6,5%. НБУ 
ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в 
целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%. В то же время правительство 
пока сохраняет более оптимистический прогноз снижения экономики – в 4,8%. 

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

 
У Мінфіні вважають реалістичним зростання ВВП  

в 2021-му на рівні 4,6% 
20.09.2020 

Міністерство фінансів України очікує, що у 2021 р. Україна вийде на 
рівень зростання ВВП у 4,6 відсотка, і такий ріст є реалістичним. Про це 
сказав міністр фінансів Сергій Марченко. 

"Ми плануємо в наступному році 4,6% зростання ВВП. І по цих параметрах, я вважаю, 
у нас все досить так нормально, помірно. Цей бюджет є реалістичним. Він не надутий щодо 
доходів, не популістський за видатками. Цей бюджет збалансований. І ми намагатимемося... 
Наприклад, у 2022 році дефіцит вже буде 4,5%, а в 2023-у – 3,5%", – повідомив міністр 
фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Радіо Свобода. Марченко додав, що спільно з 
бюджетним комітетом його відомство подало "індикативи" по кожному міністерству до 
2023 року із зазначенням сум видатків, які вони можуть отримати. "Тобто, ми провели 
практику середньострокового планування, яку, на жаль, ми не змогли вчасно зробити через 
коронакризу в червні", – вказав міністр. Відзначимо, уряд виключає можливість дефолту. 
“Виключається... Я простий наведу приклад. Ви живете на майданчику із сусідами. Ви 
прийшли до них одного разу і кажете: позичте мені гроші — мені потрібно купити 
холодильник. Сусіди скинулися — ви купили холодильник”, — повідомив міністр фінансів 
України Сергій Марченко. І через якийсь час ви не можете віддати всю суму й пропонуєте 
віддати половину, продовжує міністр. “Сусіди кажуть: ти ж наш сусід, добре, вибачимо. І 
Аргентина так робила 9 разів. Як ви думаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це 
нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу 
вам просто двері не відкриють”, — додав Марченко. Він вважає, що це не та практика, яку 
варто копіювати і про яку варто говорити. “Коли про це кажуть шановні народні депутати, 
то у мене волосся стає дибки. Думаю: добре, це можна зробити раз, а потім забудьте про все 
інше років на 5. Вам не буде ніхто довіряти. Ми це вже проходили, до речі”, — зазначив 
міністр фінансів. У травні 2019 р., незабаром після інавгурації Володимира Зеленського, 
український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що 
Україні слід оголосити дефолт. Він зазначив, що Аргентина багато разів зазнавала дефолту, 
але її борги були реструктуровані і у країни “все нормально”. 

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

 
Oxford Eсonomics спрогнозировали 

падение ВВП Украины 
22.09.20200 

Oxford Eсonomics сохраняет ожидания падения валового внутреннего 
продукта Украины в 2020 году на 5,2% с дальнейшим возвращением к росту 
на 3,6% в 2021 году, сообщает stockworld.com.ua 

Это отмечают аналитики Oxford Eсonomics в материалах сентябрьского отчета. При 
этом аналитики ухудшили ожидания среднегодового курса гривни в 2021 г. до 28,4 грн/$ 
по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе, однако среднегодовой курс в этом году, как 
и ранее, ожидают на уровне 27 грн/$. "Инфляция может резко вырасти в начале 2021 года, 
поскольку спрос возобновится раньше, чем производсттво, и компании понесут дополни-
тельные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты", - указывается в 
материалах. В то же время в отчете отмечается, что промедление с проведением реформ в 
Украине может привести к натянутым отношениям между Украиной и Международным 
валютным фондом. "МВФ получил заверения в независимости НБУ, что позволило 
существенно увеличить социальные расходы в 2020-2021 гг, исходя из пессимистических 
прогнозов роста и улучшения взимания налогов. Но потеря импульса к реформам после 
недавних перестановок в КМУи НБУ может все же напрячь отношения с МВФ во время 
текущей резервной программы и вызывает сомнения в способности правительства 
проводить дальнейшие структурные реформы или меры по борьбе с коррупцией", - 
говорится в материалах Oxford Eсonomics. Неопределенность дальнейших экономических 
перспектив усиливает возобновление роста заболеваемости COVID-19, а также отсутствие 
прогресса в восстановлении мира на Донбассе. 

Читать полностью >>> 
По материалам stockworld.com.ua 
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Dragon Capital улучшил прогноз снижения  
ВВП Украины 

22.09.2020 

Компания Dragon Capital улучшила прогноз снижения ВВП Украины с -
7,2% до -5,5% в 2020 году. Об этом сообщил гендиректор компании Томаш 
Фиала в ходе онлайн встречи "EBA Global Outlook: Future Driven UA". 

"Что касается украинской экономики, то в прошлую пятницу наш главный 
экономист поменяла наш прогноз с -7,2% до -5,5% в этом году… В Украине, как и в мире, 
происходит восстановление экономики", - сказал он. При этом Томаш Фиала добавил, что 
если сравнить предыдущие ожидания компании 3-4 месяца назад, то на сегодня эти 
ожидания лучше. "У всех, и банков, и международных финансовых организаций (ожидания 
улучшились). Все улучшают свои прогнозы и по падению ВВП в текущем году и по росту в 
следующем году", - добавил он. Согласно консенсус прогнозу мировых банков мировой ВВП 
восстановится значительно быстрее чем ожидалось ранее. Это, как отметил Фиала, может 
произойти в 3-4 квартале следующего года. Ранее американский J.P. Morgan прогнозирует 
падение ВВП Украины на 4% в 2020 году при инфляции 3,5% и курсе гривны 28 UAH/USD 
на конец года. В апреле-июне 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП), по 
оперативным данным, уменьшился на 11,4% (в постоянных ценах 2016 года) по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года до 867,782 млрд гривен (в фактических ценах). 

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

 
У НБУ заявили про поглиблення падіння економіки  

в II кварталі і вказали на причини 
22.09.2020 

У Національному банку України повідомили про поглиблення падіння 
економіки у другому кварталі поточного року. Як вказує регулятор, причина 
– жорсткі карантинні обмеження та зниження попиту. 

«Основним чинником поглиблення спаду ВВП очікувано стало скорочення 
внутрішнього попиту. Вагомим фактором також було падіння інвестицій. В умовах пандемії 
громадяни зменшили споживчі витрати, а бізнес відклав нові проєкти. Обсяги експорту 
товарів та послуг скоротилися, втім значно меншими темпами, ніж імпорт. З урахуванням 
цього внесок чистого експорту у зміну ВВП був додатнім», – йдеться в повідомленні НБУ. В 
Нацбанку кажуть, що у розрізі видів діяльності у другому кварталі 2020 року погіршилися 
показники діяльності фактично усіх галузей економіки, окрім суттєвого просідання 
аграрного сектору, поглибився спад у промисловості, будівництві, IT, а також усіх секторах 
послуг. «У III кварталі 2020 року очікується поступове відновлення економіки. Цьому 
сприятимуть не тільки м’якіші умови карантину, але й пожвавлення зовнішнього попиту й 
активізація внутрішнього споживання», – додали в НБУ. За даними Державної служби 
статистики, реальний ВВП у II кварталі 2020 року скоротився на 11,4% у річному вимірі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами radiosvoboda.org 
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Україна погасила єврооблігації  

на $1,69 мільярда 
01.09.2020 

Міністерство фінансів України 1 вересня погасило другу серію 
облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час 
реструктуризації в 2015 році. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. 

"Загальна сума платежу становила понад 2 мільярди доларів США, в тому числі 1,69 
мільярда доларів США погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів США процентних 
платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2020-2027 р", - зазначили у відомстві. 
У Мінфіні зауважили, що до кінця року залишок валютних платежів за державним боргом 
становить близько 1,6 млрд доларів. Випуск ОЗДП із погашенням в 2020 році загальною 
номінальною сумою 1,78 млрд дол. було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 
7,75% на рік. У 2017 р. в рамках першої в історії активної операції з управління державним 
боргом Мінфін викупив 0,42 млрд дол. єврооблігацій. Наголошується, що у серпні 2020 року 
Мінфін здійснив дорозміщення ОЗДП із погашенням у 2020 році на суму 0,33 млрд дол., які в 
повному обсязі були використані для завершення розрахунків за викупом на відкритому 
ринку державних деривативів (ВВП-варрантів), проведення якого стало можливим завдяки 
змінам, внесеним у закон про держбюджет у квітні 2020 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Україна може випустити євробонди на $1-1,5 млрд для викупу  

ВВП-варантів та підтримки бюджету - BoFA 
08.09.2020 

Україна може розмістити ще один випуск єврооблігацій можливим 
обсягом $1-1,5 млрд для бюджетних цілей і фінансування викупу ВВП-
варантів, вважають аналітики BofA Securities. 

"Ми віддаємо перевагу варантам, а не облігаціям, враховуючи потенціал великих 
купонів у зв'язку з відновленням зростання у 2021 році та потенційними подальшими 
викупами", - йдеться в огляді BofA Securities. Аналітики нагадують, що Україна недавно 
викупила варанти і допустила можливість повторення такої операції, можливо, в суттєвих 
обсягах. На думку аналітиків, для такого викупу і для бюджетних цілей може бути 
здійснено ще один випуск єврооблігацій на додаток до розміщеного наприкінці липня 
випуску на $2 млрд. BofA Securities також вважає, що від України можна очікувати серії 
негативних новин через можливу затримку майбутнього першого огляду програми 
співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) stand by, запланованого на поточний 
місяць. На думку BofA Securities, прогрес діалогу з МВФ, ймовірно, потребуватиме повної 
ясності в питанні Національного антикорупційного бюро (Конституційний Суд України 
недавно визнав неконституційним призначення голови цього відомства Артема Ситника - 
ІФ) і з ухваленням бюджету України на 2021 рік. Водночас, на думку BofA Securities, 
знизилися побоювання щодо податково-бюджетної політики і, особливо, незалежності 
Нацбанку України після недавніх нових призначень, а також стабільності грошово-
кредитної політики та виведення банків із ринку. Як повідомлялося раніше, Україна для 
недавнього викупу частини ВВП-варантів дорозмістить єврооблігації на суму $328,8 млн, 
лід-менеджером угоди і єдиним покупцем бондів виступив JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM). 
Йдеться про дорозміщення євробондів зі ставкою купона 7,75% і погашенням 1 вересня 
2020 року. Україна в середині серпня оголосила про завершення викупу на відкритому 
ринку майже 10% своїх ВВП-варантів, випущених під час реструктуризації зовнішнього 
боргу з терміном обігу до 31 травня 2040 року на номінальну суму $3,2 млрд. Мінфін не 
наводив дані про ціну угоди, виходячи з ринкової вартості паперів вартість операції 
оцінювалася приблизно у $275 млн. Мінфін зазначав, що оприлюднена ним раніше 
Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки містить 
запобіжні операції з управління зобов'язаннями, щоб згладити профіль обслуговування 
держборгу і знизити піковий тиск на державний бюджет. Такі операції з управління 
зобов'язаннями можуть передбачати зворотний викуп державних цінних паперів за 
сприятливих ринкових умов. Згідно з такою стратегією, Мінфін ініціював викуп на 
відкритому ринку ВВП-варантів. 

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

Держборг у серпні зменшився  
до 2,34 трлн грн 

28.09.2020 

Сукупний державний борг України в серпні 2020 року в гривневому 
еквіваленті зменшився на 0,7% до 2,338 трлн грн, а в іноземній валюті зріс 
на 0,06% до $85,1 млрд. Про це пише finclub.net 

За даними Міністерства фінансів, протягом серпня сума боргу у гривневому 
еквіваленті зменшилась на 16,9 млрд грн, а у доларовому - зросла на $0,05 млрд. Зокрема 
зовнішній прямий борг склав 1,452 трлн грн (62,1% від загальної суми держборгу) або 
$52,85 млрд. Внутрішній борг становив 886,18 млрд грн (37,9%) або $32,25 млрд. 
Державний борг склав 2,061 трлн грн (88,13% від загальної суми боргу) або $75 млрд. 
Гарантований державою борг становив 277,44 млрд грн (11,87%) або $10,1 млрд. 
Державний зовнішній борг склав 1,196 трлн грн (51,15% від загальної суми державного та 
гарантованого державою боргу) або $43,53 млрд. Державний внутрішній борг становив 
864,8 млрд грн (36,99% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) 
або $31,48 млрд. Гарантований державою зовнішній борг склав 256,07 млрд грн (10,95%) 
або $9,32 млрд, гарантований державою внутрішній борг - 21,38 млрд грн (0,91%) або $0,78 
млрд. Зазначимо, що в серпні великих запозичень не було, тому рівень держборгу України 
трохи поліпшився. Нагадаємо, державний борг України в липні в гривневому еквіваленті 
зріс на 3,8% до 2,355 трлн грн, а в іноземній валюті - на 0,04%, до $85,05 млрд. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finclub.net 

 
Продаж облігацій: Мінфін поповнив  

бюджет на 2 мільярди 
29.09.2020 

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій 
внутрішньої державної позики (ОВДП) 29 вересня залучило до державного 
бюджету 2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. 

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 
вересня 2020 року до державного бюджету залучено 2 035 424 105,02 грн", - йдеться у 
повідомленні. Відзначимо: за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої 
державної позики 22 вересня 2020 року, до державного бюджету залучено 329 650 266,14 
грн; за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 
вересня 2020 року, до державного бюджету залучено 6 025 458 216,08 грн; за результатами 
проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 вересня 2020 року, до 
державного бюджету залучено 986 525 418,28 грн; за результатами проведення розміщень 
облігацій внутрішньої державної позики 1 вересня 2020 року, до державного бюджету 
залучено 2 829 203 674,43 грн. Нагадаємо, в 2021 році передбачається зростання запозичень 
для фінансування загального фонду держбюджету на 64,2 млрд грн. Згідно з презентацією 
проєкту державного бюджету України на 2021 рік, у наступному році передбачається 
зростання запозичень для фінансування загального фонду держбюджету на 64,2 млрд грн, 
до 684,7 млрд грн, з них облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) становитимуть 
549,1 млрд грн, облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП) – 86,4 млрд грн, 
надходження від приватизації очікуються у розмірі 6 млрд грн та від міжнародних 
фінансових організацій – 43,2 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ)  

 
В Україні презентовано гайд для  

іноземних інвесторів 
22.09.2020 

В Києві презентовано перший інвестиційний гайд для іноземних 
інвесторів, що стане основним джерелом інформації про інвестиційні 
можливості в Україні  – “UkraineInvest Guide”. 

«Залучення інвестицій в економіку України є пріоритетом для Уряду. Ключову роль 
в розвитку діалогу між державою та бізнес-спільнотою відіграє Урядовий офіс із залучення 
та підтримки інвестицій “UkraineInvest”, який ініціював роботу над гайдом для промоції 
інвестиційного потенціалу України», - зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. 
“UkraineInvest Guide” включає аналітику та інвестиційні проєкти в агропромисловому 
комплексі, енергетиці, виробництві, ІТ секторі, нерухомості та інфраструктурі. Окрім того, 
інвестиційний гайд містить цільові інвестиційні програми, спрямовані на розвиток 
туризму, гірничодобувної промисловості, індустріальних парків, галузі поводження з 
відходами та імпортозаміщення, а також пріоритетні об’єкти приватизації. «З метою 
підвищення інвестиційної привабливості держави, залучення потенційних інвесторів та 
створення конкурентоспроможної економіки Урядом реалізується ряд реформ. Це і 
земельна реформа,  і проведення ефективних прозорих приватизаційних процесів, і 
створення системи державної підтримки значних інвестиційних проєктів. Напрацювання 
офісу “UkraineInvest” і, зокрема, презентація гайду є частиною широкомасштабного процесу, 
спрямованого на посилення інвестиційного потенціалу України», - зазначив Міністр 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Видання 
було створене UkraineInvest у співпраці з Апаратом Прем’єр-Міністра України, 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Фондом 
державного майна України, обласними державними адміністраціями, міськими 
державними адміністраціями, проектами міжнародної технічної допомоги та бізнес-
асоціаціями. «Щоб залучити інвесторів, необхідно забезпечити дві умови: рівні правила гри 
для всіх та прозорість приватизаційного процесу. Поряд із належною підготовкою 
підприємств до приватизації, забезпечення цих умов – у пріоритеті Фонду», - підкреслив 
Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко. «UkraineInvest Guide стане відправною 
точкою для інвесторів, адже містить актуальну інформацію про потенціал України та 
аналітичні дані з різних галузей, а також промотує історії іноземних компаній, які вже 
успішно працюють у нашій країні», - зазначила Юлія Ковалів, заступниця керівника офісу 
Президента України. «Аби конкурувати за інвестиції на глобальному рівні, Україні потрібно 
застосовувати інноваційні підходи для промоції інвестиційного потенціалу. За ініціативи 
Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля та спільно з Офісом Президента України 
команда UkraineInvest розпочала збір інвестиційних проектів – з-поміж 600 було обрано 60 
найбільш привабливих. UkraineInvest Guide – це потужний інструмент для інформування 
іноземних інвесторів про ресурсний потенціал країни, інвестиційні проєкти та зміни в 
регуляторній політиці», - зазначив Виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач. 

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

 
Промислове виробництво в Україні за січень-серпень  

скоротилося на 7,4% 
23.09.2020 

За січень-серпень 2020 року обсяги промислового виробництва в 
Україні скоротилися на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. 
Про це повідомляє Державна служба статистики. 

Зокрема, у переробній промисловості за 8 місяців 2020 р. виробництво скоротилося 
на 9,0% порівняно із січнем-серпнем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні 
кар’єрів – на 4,8%. За січень-серпень 2020 року в Україні було видобуто 14,33 млн тонн 
кам’яного вугілля (на 16,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 1,12 млн тонн 
сирої нафти (на 1,6% менше), 493,4 тис. тонн газового конденсату (на 3,6% більше), 12,98 
млрд кубометрів природного газу (на 2,1% менше), 33,99 млн тонн агломерованих залізних 
руд та концентратів (на 5,6% менше). Також за 8 місяців 2020 року було вироблено 867,4 
тис. кубометрів цегли керамічної (на 24,5% менше, ніж за відповідний період 2019 року), 
6,13 млн тонн цементу (на 4,7% більше), 13,48 млн тонн чавуну (на 1,7% менше), 6,58 млн 
тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 2,1% більше). Електроенергії за 
січень-серпень 2020 року було вироблено на 10,3% менше, ніж за аналогічний період 
минулого року, – 91,44 млрд кВт-годин. Як повідомлялось, згідно із даними Держстату, за 
2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 
2018 р.; у 2018 р. зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 р. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
МЗС України запускає новий формат консультацій для  

підтримки українських експортерів 
24.09.2020 

Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ 
України започатковує новий формат взаємодії з вітчизняним бізнесом. Про 
це повідомляє прес-служба МЗС. 

З метою просування вітчизняної продукції на іноземні ринки Рада експортерів та 
інвесторів при МЗС України (РЕІ) проводитиме регулярні онлайн-брифінги за участі послів 
України та представників українського бізнесу. Нагадаємо, Міністерство закордонних справ 
провело опитування українських промисловців і визначило країни, які найбільше їх цікавлять 
щодо експорту продукції. “Ми будуємо свою роботу не на нав’язуванні власного бачення 
світу і українського бізнесу, а насамперед хочемо почути потреби бізнесу, куди він хоче 
рухатися і де йому потрібна наша підтримка. Для цього ми провели опитування українських 
експортерів, промисловців, які регіони їх найбільше цікавлять для експорту продукції. Я 
сьогодні фокусуюся саме на промисловцях, тому що є ще величезний 
сільськогосподарський блок, але українська промисловість потребує додаткової уваги, 
додаткової підтримки і ми в межах наших можливостей, Міністерства закордонних справ, 
таку підтримку хочемо надавати”, - розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 
Міністр озвучив топ-10 країн, які становлять інтереси для української промисловості. 
Кулеба зазначив, що ці країни “перебуватимуть у фокусі нашої уваги, ми будемо допомагати 
українському бізнесу, українським промисловим товарам виходити на ринки цих країн”. “Це 
список десяти країн, які найчастіше згадуються у відповідях українського бізнесу. Отже, це 
Єгипет, Оман, Саудівська Аравія, країни Латинської Америки, Китай, Австралія, 
Південноафриканська Республіка, країни АСЕАН, Туреччина і Бангладеш. Це був дуже 
корисний досвід — почути бізнес, ми відкрили для себе декілька напрямів, на які без голосу 
бізнесу не звернули би самі уваги, і надалі продовжимо працювати з українськими 
експортерами”, - зазначив очільник МЗС. Кулеба звернув увагу, що цей список не є 
рейтингом і побудований не за принципом від найбільшої уваги до найменшої. Міністр 
також запевнив, що МЗС займається питаннями підтримки українських експортерів на 
постійній основі. “Це один з моїх ключових пріоритетів — просування українського 
експорту за кордон і залучення інвестицій в Україну. Лише так ми можемо допомогти нашій 
економіці в умовах спаду, спричиненого коронакризою. Лише так ми можемо нарощувати 
свої політичні позиції в тих країнах, де зростатиме український експорт і з яких 
надходитимуть інвестиції. Все це ми робимо, зрештою, для добробуту Української держави і 
українських громадян, тому що і інвестиції в Україну, і нарощування експорту з України, 
зрештою, призводять до додаткових робочих місць в Україні, до підвищення зарплат і до 
підвищення відрахувань в державний бюджет”, - сказав Кулеба. Крім того, він розповів, що 
до Ради експортерів та інвесторів при МЗС, яку продовжують активно розвивати, наразі 
входять серед інших 14 провідних українських промислових великих компаній-експортерів. 
У рамках Ради експортерів утворені три підгрупи — металургійна промисловість, 
машинобудування, спецекспорт. 

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

 
 

 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ  

 
Уряд України приєднується до Міжнародної коаліції  

за рівну оплату праці (EPIC) 
16.09.2020 

Кабмін прийняв розпорядження щодо приєднання Уряду України до 
Міжнародної коаліції за рівну оплату праці, започаткованої на 72-й сесії ГА 
ООН 18 вересня 2017 року в місті Нью-Йорк (США). 

Після отримання відповіді від секретаріату Міжнародної коаліції за рівну оплату 
праці Уряд України стане членом цієї коаліції разом з Конфедерацією роботодавців України, 
Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань 
профспілок на національному рівні, Київським інститутом гендерних досліджень. Наразі, за 
оцінкою, наданою в аналітичному огляді Міжнародної організації праці «Україна. 
Відповідність національного законодавства, політики та практик критеріям взаємодії 
Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC)», проведеного у травні 2019 року, Уряд 
України відповідає семи із одинадцяти визначених критеріїв для вступу до Коаліції. 
Приєднання до Коаліції є важливим кроком у виконанні зобов’язання щодо зменшення 
розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, взятого Україною в межах участі в міжнародній 
ініціативі «Партнерство Біарріц», до якої Україна приєдналася у серпні 2020 р. Позитивний 
досвід держав, які приєдналися до Коаліції, є важливим для України з огляду на вибраний 
нею курс на євроінтеграцію та необхідність консолідації зусиль органів виконавчої влади, 
об’єднань профспілок, об’єднань роботодавців, організацій громадянського суспільства, а 
також наукових кіл, спрямованих на усунення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків. На 
початку 2020 р. в Україні середньомісячна заробітна плата чоловіків на 22 % перевищувала 
середньомісячну заробітну плату жінок. Порівняно з 2019 роком цей показник покращився 
на 0,4 пункту (у 2018 році – 22,3 відсотки). Попри загальну позитивну динаміку в деяких 
сферах економічної діяльності (наприклад, у фінансовій та страховій діяльності) розрив в 
оплаті праці жінок і чоловіків становить до 35 відсотків. Майже однаковим є рівень оплати 
праці жінок і чоловіків у тих сферах, де заробітна плата невисока (адміністративне та 
допоміжне обслуговування, функціонування бібліотек, освіта). 

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

В Україні зростають борги по зарплатах, а рівень  
безробіття зріс до 9,9% 

29.09.2020 

Заборгованість підприємств із виплати заробітної плати в серпні 2020 
року зросла на 0,6%, порівняно з липнем. На 1 вересня вона становить 3,42 
млрд грн., повідомляє видання gazeta.ua 

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня 
поточного року склала 2,2 млрд грн. Це на 0,8% більше показника на 1 серпня, передає 
Державна служба статистики. Найбільше заборгували у Харківській - 546,1 тис. грн, 
Дніпропетровській областях - 460,7 тис. грн і Києві - 335,3 тис. грн. Дані наводять без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а 
також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях. Реальна 
заробітна плата в серпні 2020-го порівняно з липнем впала на 2,8%, а порівняно з серпнем 
2019 року - зросла на 6%. В той же час, Державна служба статистики опублікувала дані де в 
II кварталі 2020 року (квітень-червень) рівень безробіття в Україні склав 9,9%, що на 1,3% 
більше, ніж у I кварталі (8,6%). Це рекордний показник безробіття починаючи з кінця 2017 
року. Так, в IV кварталі 2017 року безробітних в країні було стільки ж, скільки і зараз, - 9,9%. 
Після цього рівень безробіття почав знижуватися аж до III кварталу 2018 р. (8%). У IV 
кварталі цього ж року безробітних стало 9,3% від загальної кількості працездатного 
населення країни. У період з I по III квартал 2019 р. безробіття знову почала знижуватися і 
досягла показників в 7,3%. Після вересня 2019 р. зі кожним кварталом безробітних ставало 
все більше. "За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 
15 років і старше в II кварталі склала 15,7 млн осіб, а у віці від 15 до 70 років - 15,6 осіб", - 
йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що кількість безробітного населення у віці 
15 років і старше, а також у віці від 15 до 70 років склало по 1,7 млн осіб. У II кварталі рівень 
зайнятості населення від 15 років і старше становив 49%, а серед населення у віці від 15 до 
70 років - 55,2%. Рівень безробіття серед робочої сили від 15 років і старше становить 9,8%, 
а у віці 15-70 років - 9,9%. Спостереження охоплює всі регіони України, окрім першої та 
другої зони радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Відзначимо, 
з початку дії карантину (з 12 березня 2020 року) статус безробітного отримали 444,4 тис. 
українців, загалом на 31 серпня кількість безробітних становила 477,7 тис. громадян, що на 
73% більше, ніж станом на цю саму дату минулого року. "Найбільше українці знайшли нове 
робоче місце в сільському господарстві - 45% від усіх працевлаштованих, далі - переробна 
промисловість (14%) і сфера торгівлі (13%). Слід зазначити, що останнім часом зростання 
кількості зареєстрованих безробітних припинилося. Так, у квітні статус безробітного 
отримали 149 тис. осіб, у травні їхня кількість становила 97 тис., у червні - 75 тис., у липні - 
68 тис.", - йдеться в повідомленні Держстатистики. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gazeta.ua, 112.ua 

 

 ДЕРЖАВНО ЕКОНОМІЧНИЙ КЛАСТЕР 
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Бюджет 2021 року буде сконцентрований на соціальному напрямі, -  
заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев 

09.09.2020 

Державний бюджет України на 2021 рік має бути збалансованим та 
буде сконцентрований на соціальному напрямі. Про це наголосив заступник 
Міністра фінансів Роман Єрмоличев. 

«Держбюджет ще остаточно не сформований. Тривають консультації. Водночас ми 
маємо враховувати нестабільну економічну ситуацію в країні. Так, передбачається дефіцит 
держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022 році та 3% у 2023 р. В цьому році він на 
рівні 7,5% ВВП», - повідомив Роман Єрмоличев під час зустрічі з представниками різних 
галузей профспілок та роботодавців. Він зазначив, що прийняття рішення про збільшення 
МЗП – це суттєвий додатковий ресурс, який необхідно врахувати в державному бюджеті. 
«Додаткові видатки становлять близько 47 млрд грн. Адже з 1 січня 2021 року мінімальна 
заробітна плата буде збільшена до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тис. гривень. 
Також при розрахунках до проекту бюджету на 2021 рік передбачається збереження 
співвідношення між розмірами посадового окладу працівника І-го тарифного розряду ЄТС 
та мінімальної заробітною платою, що склалося у поточному році», - зазначив заступник 
Міністра. Загалом під час зустрічі представники сторін соціального діалогу обговорили 
ефективність спрямування та використання бюджетних коштів, наголосили на основних 
проблемах галузей. «Всі профспілкові організації надіслали пропозиції щодо збільшення 
видатків. Для Мінфіну головне – збалансоване та ефективне використання бюджетних 
коштів. Усі пропозиції щодо фінансування різних сфер детально опрацьовуються з 
урахуванням пріоритетів», - повідомив наприкінці зустрічі Роман Єрмоличев. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МінФіну 

 
Кабмін затвердив проєкт Дербюджету-2021.  

Названі його основні показники 
14.09.2020 

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 14 вересня 2020 
року затвердив проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Про це йдеться у 
повідомленні на сайті уряду. 

«Уряд подасть проєкт Держбюджету на 2021 рік до Верховної Ради. Основна увага: 
підтримка громадян та бізнесу, новий поштовх розвитку регіонів, продовження оновлення 
інфраструктури. В проекті бюджету збільшені як соціальна складова, так і видатки 
розвитку», — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Основні показники проекту 
Державного бюджету на 2021 рік: ВВП – 4,5 трлн грн; зростання ВВП – на рівні 4,6%; доходи 
– на рівні 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки – на рівні 1350 млрд 
грн; середньомісячна зарплата – 13,6 тис грн; споживча інфляція – 7,3%; державний борг до 
ВВП – 64,6%. Головні цифри проекту Державного бюджету на 2021 рік: Видатки на безпеку 
та оборону – 267 млрд грн (+21 млрд до плану зі змінами на 2020 рік). Зокрема, на зарплати 
військовим та правоохоронцям – 131 млрд (+8,3 млрд грн); Видатки на освіту – 174 млрд 
грн (+34 млрд до плану 2020 року). Зокрема, на доплати зарплат вчителям +21,2 млрд грн 
(це збільшення зарплат на 30%); Видатки на медицину – 156 млрд грн (+27,5 млрд грн). 
Зокрема, на збільшення зарплат медиків на 30%, на програму медичних гарантій – 123,4 
млрд; На боротьбу з коронавірусом – 19,4 млрд (з яких 2,6 млрд грн на вакцинацію); 
Видатки на соціальний захист населення – 324 млрд грн (+7,5 млрд до плану 2020 року). 
Зокрема, видатки для пенсійного фонду 204 млрд грн.; Програма «Велике будівництво» 
(розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 млрд грн (+20,7 млрд грн); Зростання МЗП до 6 
тис. грн з 1 січня 2021 року та з 1 липня – до 6,5 тис. грн (+41,4 млрд грн); Програми 
підтримки малого та середнього бізнесу – 12 млрд грн. Зокрема, на реалізацію програми 
портфельних гарантій планується виділити 10 млрд грн, на компенсацію відсотків за 
кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 млрд грн.; Фінансова підтримка 
регіонів (ДФРР) – 9,4 млрд грн (+4,5 млрд до плану 2020 року); Видатки на культуру – 7,5 
млрд грн (+2,8 млрд до плану 2020 року)… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105190-promislove-virobnictvo-v-ukraini-za-sicenserpen-skorotilosa-na-74.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3073522-mzs-viznacilo-kraini-aki-najbilse-cikavlat-sodo-eksportu-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3073522-mzs-viznacilo-kraini-aki-najbilse-cikavlat-sodo-eksportu-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3073522-mzs-viznacilo-kraini-aki-najbilse-cikavlat-sodo-eksportu-produkcii.html
https://mfa.gov.ua/news/mzs-ukrayini-zapuskaye-novij-format-konsultacij-dlya-pidtrimki-ukrayinskih-eksporteriv
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-ukrayini-priyednuyetsya-do-mizhnarodnoyi-koaliciyi-za-rivnu-oplatu-praci-epic
https://ua.112.ua/ekonomika/u-ii-kvartali-2020-roku-riven-bezrobittia-v-ukraini-zris-do-99-551130.html
https://ua.112.ua/ekonomika/u-ii-kvartali-2020-roku-riven-bezrobittia-v-ukraini-zris-do-99-551130.html
https://ua.112.ua/ekonomika/za-chas-karantynu-status-bezrobitnoho-otrymaly-ponad-444-tys-ukraintsiv-548639.html
https://ua.112.ua/ekonomika/za-chas-karantynu-status-bezrobitnoho-otrymaly-ponad-444-tys-ukraintsiv-548639.html
https://gazeta.ua/articles/economics/_borgi-po-zarplatah-zrostayut/987279
https://www.mof.gov.ua/uk/news/biudzhet_2021_roku_bude_skontsentrovanii_na_sotsialnomu_napriami_-_zastupnik_ministra_finansiv_roman_iermolichev-2408
https://business.ua/uk/node/11031
http://mfa.gov.ua/ua
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 ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЮЮЧІ ІНІЦІАТИВИ (ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ) 
 

Уряд визначив основні завдання  
Мінстратегпрому 

07.09.2020 

КМУ  визначив основні завдання діяльності Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості з урахуванням виключення їх з переліку 
завдань інших центральних органів виконавчої влади. 

"Урядовці прийняли проєкт постанови про "Деякі питання Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості України", якою визначаються та законодавчо 
врегульовуються основні завдання діяльності Мінстратегпрому з урахуванням виключення 
їх з переліку завдань інших центральних органів виконавчої влади та недопущення 
дублювання завдань та функцій в органах виконавчої влади", - повідомив представник 
уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії "Слуга народу"). За його словами, 
Мiнстратегпром визначається головним органом у системі ЦОВВ, що формує та реалізує 
державну промислову та військово-промислову політику, політику у сфері оборонного 
замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, літакобудівної галузі та у сфері 
космічної діяльності. Основними завданнями Мінстратегпрому визначено, зокрема, 
забезпечення формування та реалізацію державної політики у сферах державної 
промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей 
промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому 
комплексі; у сфері державного оборонного замовлення, інноваційної діяльності у 
стратегічних галузях промисловості; у сфері космічної діяльності. Відомство також має 
брати участь в межах повноважень у забезпеченні формування та реалізації державної 
політики у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності 
з питань забезпечення функціонування та розвитку стратегічних галузей промисловості 
України, державної інвестиційної політики у стратегічних галузях промисловості, науково-
технічної діяльності у стратегічних галузях промисловості, політики з імпортозаміщення та 
цінової політики у стратегічних галузях промисловості. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Федоров хоче запустити нацпроект з ліквідації  
непотрібних довідок 

16.09.2020 

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 
планує запустити окремий нацпроект з ліквідації непотрібних документів 
для отримання послуг. Про це повідомляє interfax.com.ua 

"Думаю запустити окремий нацпроект з масової ліквідації непотрібних документів 
для отримання послуг. Ми робимо це і так, але немає сфокусованого комунікаційного 
сигналу, який частіше сильніше впливає на чиновників, ніж закон. Навіть прискорено-
еволюційним шляхом чекати довго. Треба радикально", - написав віце-прем'єр у вівторок 
увечері на своєму Telegram-каналі. Він також повідомив, що скасована Верховною Радою 
довідка про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцеві вибори 
створювала постійні черги в офлайні та велике навантаження на сайт. "Такі рудименти 
треба викорінювати максимально з нашого з вами життя. Бігати мають дані, а не люди", - 
вважає Федоров. Він також поділився інформацією про те, що в серпні цю довідку отримало 
54,69 тис. людей (онлайн+офлайн), а у вересні за половину місяця - 244,1 тис. Із них: 106,67 
тис. в електронному вигляді та 137,42 тис. в аналоговому. 

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

 

Мінекономіки презентувало проєкт змін  
в інспекційне законодавство 

28.09.2020 

В інспекційне законодавство планується внести зміни щодо 
підвищення прозорості перевірок, зменшення навантаження на доброчес-
ний бізнес і вдосконалення процесу оскарження. 

"Система державного нагляду побудована таким чином, що її дії направлені, в першу 
чергу, на виявлення порушень та застосування санкцій до суб’єктів господарювання. Через 
швидкість змін в законодавстві, відсутність інформації в потрібний час, а також відсутність 
продуктивного діалогу між бізнесом і органами державного нагляду, ця система радше 
виглядає каральною. Наше завдання - перевести її з каральної на превентивну та сервісну", 
- зазначив директор департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства 
економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Олександр Палазов. 
Пропонований законопроєкт є, по суті, новою редакцією Закону "Про основні засади 
державного нагляду (контролю)". Документ спрямований на створення превентивної і 
ризик-орієнтованої системи державного нагляду, що дозволить зменшити регуляторне 
навантаження на доброчесний бізнес та запровадити додаткові інструменти забезпечення 
прав громадян на безпечне середовище. Крім того, за словами учасників презентації, 
розроблені зміни до інспекційного законодавства передбачають підвищення прозорості 
перевірок і вдосконалення процесу оскарження незаконних дій інспекторів. Відзначимо, 
КМУ скасував 36 нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади у сферах державного цінового регулювання, енергетики та ліцензування 
видів господарської діяльності. Рішення уряду дозволяє очистити правове поле від 
неактуальних та застарілих нормативно-правових актів, що сприятиме створенню 
сприятливих умов для ведення бізнесу та удосконалення регуляторного середовища. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Комітет Ради рекомендує ухвалити в цілому законопроєкт  
про Бюро економічної безпеки 

29.09.2020 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує 
Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт про Бюро економічної 
безпеки. Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 28 вересня. 

Проєкт розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та 
чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення 
дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України з метою 
запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
кримінальних правопорушень, віднесених законом до їх підслідності. "Дискусія щодо цього 
законопроєкту триває понад рік і має значну аналітичну складову. Ми розглянути понад 1 
500 правок, з них 1 100 враховано", - зазначила народна депутатка Ольга Василевська-
Смаглюк, представляючи законопроєкт. Члени Комітети обговорили спірні питання щодо 
складу конкурсної комісії для призначення директора Бюро, вимог до освіти директора, 
доцільності створення тренінгового центру, обов’язковості застосування поліграфа в 
роботі, доступу до інформаційних джерел, стратегії роботи, граничної чисельності та 
проведення аудиту Бюро. Народні депутати підтримали рішення, що конкурсна комісія з 
відбору директора Бюро економічної безпеки має складатися з трьох осіб від Кабміну, 
трьох осіб від РНБО, трьох осіб від Верховної Ради. Проєкт закону визначає мету, принципи, 
правові та організаційні засади створення та діяльності Бюро економічної безпеки як 
правоохоронного органу, на який покладається виявлення, припинення, розслідування та 
розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки, що створюють загрозу життєво 
важливим інтересам України, а також запобігання їх вчиненню у майбутньому. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 ДЕРЖАВНІ КОРПОРАТИВНІ ПРАВА 
 

Рада ухвалила закон про парламентський контроль  
за приватизацією держмайна 

02.09.2020 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про 
приватизацію державного і комунального майна" (щодо парламентського 
контролю за приватизацією державного майна)" (№3552). 

Ухвалений документ доповнює закон "Про приватизацію державного і комунального 
майна" статтею 9 "Парламентський контроль за приватизацією державного майна". Так, 
парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється Комітетом 
Верховної Ради, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і 
комунального майна. Комітет в межах своєї компетенції здійснює контрольну функцію 
шляхом прийняття відповідних рішень, підготовки висновків та надання рекомендацій 
щодо: здійснення державної політики у сфері приватизації; здійснення приватизації та 
аналізу її наслідків; додержання законодавства України про приватизацію; діяльності 
Фонду державного майна України; створення державними органами умов для проведення 
приватизації; дотримання встановленого порядку приватизації об'єктів державної 
власності; виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна; перерахування 
коштів, що надійшли від приватизації об'єктів державної власності та інших надходжень, 
безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів, до державного бюджету... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Мінекономіки оновить форму фінплану для  

підприємств держсектору із 2021 р. 
18.09.2020 

Мінекономіки планує оновити порядок складання, затвердження та 
контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання 
державного сектору економіки (наказ від 02.03.2015 р. № 205). 

Підготовлено відповідний проект наказу. У разі його прийняття він запрацює з 
01.01.2021 р. Проте до фінпланів на 2020 рік та звітності за 2020 рік застосовують порядок, 
який діяв до набрання чинності цим наказом. Міністерство має намір привести відповідний 
наказ у відповідність до законодавства та вдосконалити процес складання, затвердження 
та контролю виконання фінпланів суб'єктів господарювання держсектору економіки. 
Фінплан підприємства складають за відповідною формою на кожний наступний рік з 
поквартальною розбивкою і відображають очікувані фінансові результати в запланованому 
році. Ця форма документа також буде оновлена. Проект фінплану підприємства разом з 
пояснювальною запискою подають з використанням програмного забезпечення для збору, 
обробки та зберігання звітності суб'єктів господарювання держсектору економіки, а також 
його реєструють, приймають, аналізують та зберігають за допомогою системи електронної 
взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням засобів кваліфікованого електронного 
підпису (печатки), та одночасно надсилають у форматі Microsoft Excel на електронну пошту 
суб'єкту управління об'єктами державної власності до 01 червня року… 

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

 
Рада відтермінувала запуск електронної торгової системи  

для концесійних конкурсів 
29.09.2020 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що передбачає 
відтермінування до 1 січня 2022 року введення в дію електронної торгової 
системи (ЕТС) для проведення концесійних конкурсів. 

За прийняття законопроєкту №3961 передбачалася можливість проведення 
концесійних конкурсів із використанням електронної торгової системи. Відповідно до 
пункту 1 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” закону, положення щодо 
використання ЕТС для проведення концесійного конкурсу мали набрати чинності не 
пізніше 01.10.2020 р. За законом, ЕТС є дворівневневою інформаційно-телекомунікаційною 
системою, що включає центральну базу даних та електронні майданчики. ЕТС забезпечує 
можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в 
електронному вигляді, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а 
також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного 
майна, що передається в концесію. Однак проєктування, розробка, тестування та 
запровадження такої ЕТС потребує значних додаткових ресурсів, а в державному бюджеті 
на 2020 рік коштів на створення ЕТС не було передбачено. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Фонд держмайна отримав 530 підприємств  

для приватизації у 2020 р. 
30.09.2020 

Фонд державного майна України (ФДМУ) для приватизації у 2020 році 
отримав 530 підприємств. Про це на пресконференції розповіла в. о. 
начальника РВ  Фонду державного майна України по м. Києву. 

«Наприкінці 2019 року до Фонду держмайна було передано для приватизації 530 
підприємств. Ці підприємства були з певними обтяженнями, майно з арештами або яке 
знаходиться у занедбаному стані. І команда Фонду держмайна розпочала копітку роботу по 
підготовці та реалізації вказаного майна», – розповіла на пресконференції в. о. начальника 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву Яна Матієва. За 
її словами, донедавна робота Фонду була закритою та незрозумілою, зараз змінено 
концепцію та філософію приватизації державного майна. ФДМУ створив спеціальний сайт 
privatization.gov.ua, на якому здійснити покупку можуть і фізичні особи. Він містить 
відомості про все майно, яке є у продажу. Також Матієва повідомила, що протягом цього 
року вже відбулося понад 1 500 успішних аукціонів малої приватизації. … 

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

 

Прем'єр-міністр провів зустріч із головами наглядових рад  
державних підприємств 

30.09.2020 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з головами наглядових 
рад підприємств, суттєва частка яких знаходиться у володінні держави. Про 
це повідомляє kmu.gov.ua 

Під час зустрічі учасники порушили питання заробітних плат, доукомплектації 
наглядових рад та фінансових планів підприємств. Прем’єр-міністр запевнив голів 
наглядових рад, що Уряд продовжить реформу корпоративного управління.  «Ми точно 
найближчим часом визначимо пули підприємств, які будемо корпоратизувати й у яких 
будемо утворювати наглядові ради», — наголосив Денис Шмигаль. Також Прем'єр-міністр 
подякував членам наглядових рад за роботу під час коронакризи, коли країна потребувала 
мобілізації зусиль та була вимушена скоротити заробітні плати всім чиновникам, 
держслужбовцям, членам правління та наглядових рад. Денис Шмигаль нагадав, що 
Конституційний Суд частково зняв обмеження стосовно державних службовців. «Щодо 
наглядових рад такого рішення не було. Тому пропоную нам перейти до пропозицій та 
спільно напрацювати рішення», - сказав Прем’єр-міністр. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-proviv-zustrich-iz-golovami-naglyadovih-rad-derzhavnih-pidpriyemstv
https://thedigital.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/ua/


 

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

 

 КОРПОРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КЛАСТЕР 

 ОСОБИСТОСТІ 
 В ЦІЛОМУ 
 

 
 

 
Ахметов снова возглавил рейтинг самых  

богатых украинцев 
11.09.2020 

Рейтинг ТОП-100 самых богатых людей Украины по версии 
журнала "Фокус" по итогам 2019 года вновь возглавил владелец 
группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составило $7,2 млрд.  

Согласно рейтингу, второе и третье места занимают владелец "Интерпайп" Виктор 
Пинчук ($2,4 млрд) и собственник Group DF Дмитрий Фирташ ($1,7 млрд). Экс-акционеры 
ПриватБанка Игорь Коломойский ($1,1 млрд) и Геннадий Боголюбов ($0,9 млрд), 
занимавшие в последние годы второе и третье места, по итогам 2019 года опустились на 
восьмое и девятое соответственно. На четвертое место с пятого поднялся владелец "Смарт-
Холдинга" Вадим Новинский ($1,5 млрд). А занимавший в прошлом году четвертую 
позицию в рейтинге акционер Ferrexpo Константин Жеваго ($0,5млрд) опустился на 20-е 
место. На пятую с 12-й строчки поднялся экс-президент Украины, владелец Roshen Петр 
Порошенко ($1,3 млрд). Собственники группы "Эпицентр К" супруги Гереги ($1,2 млрд) с 
10-ой позиции поднялись на шестую. Седьмое место в списке занимает владелец "Днепро-
спецстали", глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор 
Медведчук ($1,1 млрд), который вошел в рейтинг впервые. Кроме того, на 10-е место с 13-
го поднялся владелец Fozzy Group Владимир Костельман ($0,85 млрд). Экс-акционер 
ПриватБанка Алексей Мартынов ($0,82 млрд) занял 11-строчку рейтинга. По итогам года 
владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк ($0,61 млрд) потерял несколько 
позиций в рейтинге и опустился с седьмого места на 17-е, а акционер Kernel Андрей 
Веревский ($0,3) – с восьмого на 32-е место. Также в 2020 году опустились в рейтинге 
собственник Burisma Holdings Николай Злочевский (с 11-го на 15-е, $0,64 млрд), владелец 
группы "ТАС" Сергей Тигипко (с 15-го на 21-е, $0,5 млрд), девелопер Вагиф Алиев (с 16-го на 
30-е, $0,35 млрд) и собственник "Галнафтогаза" Виталий Антонов (с 18-го на 29-е, $0,37 
млрд). В первую двадцатку также вошли собственники фармкомпании "Дарница" Владимир 
и Глеб Загорины (12-е место, $0,76 млрд), владелец "Нибулона" Алексей Вадатурский (13-е, 
$0,76 млрд), владелец группы DCH Александр Ярославский (14-е, $0,68 млрд), акционеры А-
Банка Игорь и Григорий Суркисы (16-е, $0,63 млрд), владелец компании "Фармак" Филя 
Жебровская (18-е, $0,59 млрд) и Виталий Хомутынник (19-е, $0,55 млрд). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Рейтинг 2020: 100 самых богатых украинцев.  

Полный список 
14.09.2020  

Выход из экономического кризиса во многом зависит от того, какую 
политику строит государство в отношении бизнеса. Об этом пишет Наталия 
Богута, редактор рейтинга ТОП-100 самых богатых украинцев. 

 

В том числе активов самых богатых украинцев, посчитать которые хоть и трудно, но 
возможно. В этом убедился Фокус, который в 2020 году применил новую методику оценки 
богатства при составлении рейтинга. 

 

Как на дрожжах. ВВП Украины по итогам 2019 г. составил $410 млрд, а состояние 
сотни богатейших из рейтинга Фокуса — $42,1. Номинальная средняя зарплата по стране 
— $427 в месяц, то есть чуть выше $5 тыс. в год. Среднее же состояние долларового 
миллионера из нашего списка — $248,6 млн. Много это или мало — не столь важно. Как и 
то, платят ли они в полном объёме налоги и как вообще заработали капитал. Для 
украинцев куда важнее то, как именно толстосумы влияют на экономику страны и сможет 
ли рост их благосостояния вывести Украину из экономического кризиса. Но расклад пока 
не меняется: большая часть денег остаётся у тех, кто сколотил состояние на политических 
играх и договорённостях. Чем ближе к власти — тем больше шансов нарастить мощь. 
Плохая новость в том, что многие бизнесы, отстроенные в связке с политическим 
истеблишментом, продолжают зарабатывать исключительно на государственных потоках 
и внесении специальных законодательных изменений, выгодных горстке миллиардеров. 
Это ключевой признак развивающейся экономики, зиждущейся на схеме «построить 
правила игры под нужных людей». Из этого порочного круга страна до сих пор не вышла. 
Но сделать это придётся, ведь цивилизованная экономика не может строиться для 
обслуживания пары десятков человек. Эффективная модель подразумевает понятный 
рынок с одинаковыми правилами игры для всех — больших, маленьких и гигантов. Пока 
речь идёт о том, чтобы зажать тех, кто ещё дышит, и предоставить льготы тем, у кого и так 
всегда были особые права, никакого европейского подхода к развитию страны не будет. 
Почти половина из рейтинга богатейших украинцев либо сами были в большой политике, 
либо спонсировали её, получая за это «плюшки». Притом 40% списка используют фабрики-
заводы-пароходы, полученные в результате политических договорённостей и дикой 
приватизации 1990-х. Из них собственники выжимают по максимуму, стараясь взамен 
людям и государству отдать как можно меньше.  

 

Как мы оценивали. В этом году при подготовке рейтинга "100 самых богатых 
людей Украины" Фокус применил новую методику оценки их активов. Сначала мы 
определили приблизительное состояние 150 человек, изучив данные наших предыдущих 
рейтингов, а также обратив внимание на тех, кто, согласно открытым данным, в последние 
два года активно наращивал капитал. Затем из рейтинга исключили лиц, связанных с 
санкциями, находящихся под следствием, стражей или "в бегах". Также вычеркнули имена 
тех, чьи репутационные риски — на предельно высоком уровне (например, за участие в 
рейдерстве). Не попали в список и те, чье состояние не превышает $30–35 млн. Оценку 
стоимости активов Фокус проводил на основе показателей всех ключевых компаний, 
находящихся в собственности участников рейтинга. Акцент сделан на украинских бизнес-
активах. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и они. При 
наличии декларации об имущественном состоянии в расчет брались принадлежащая 
участнику недвижимость, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнеса. При 
оценке семейных бизнесов в некоторых случаях проводился анализ долей совладельцев 
(если они действительно вместе управляют компаниями). Но если бизнес-активы записаны 
на членов семьи, а управление идет единолично, то все их Фокус причислил одному 
конечному бенефициару. Если компания публичная и ее акции котируются на 
международных фондовых биржах, то оценка проводилась в соответствии со стоимостью 
акций на 3 августа 2020 года. Частные предприятия оценивались по нескольким формулам 
на основании финансовых показателей: доходов, чистой прибыли и активов по итогу 2019 
года. При оценке учтены деньги на счетах компании и вычтены суммы кредитов, которые 
на конец 2019-го были в процессе выплаты. Активы, по которым не было внятной 
финансовой информации, оценивались на основе аналогичных, где такие данные 
доступны. Недвижимость — по рыночной стоимости квадратного метра на 3 августа 2020 
года. Данные по финансовым показателям компаний получены в системе YouControl — 
комплексном сервисе для анализа деятельности предприятий. Если компания 
ликвидируется, то ее оценка шла из расчета стоимости активов по ликвидационной цене. .. 

 

Читать полностью >>>                                                                © Наталия Богута, редактор рейтинга  

 

По материалам focus.ua 
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Коломойський збіднів, але залишився у рейтингу  

найбагатших ізраїльтян 
03.09.2020 

Ігор Коломойський зайняв 57 місце в рейтингу ізраїльських 
мільярдерів з розміром статків у $1 млрд. Про це повідомляє liga.net з 
посиланням на ізраїльське економічне видання The Marker. 

У попередньому рейтингу статки Коломойського оцінили в $1,2 млрд. "З моменту 
першої публікації в рейтингу 500 найбагатших ізраїльтян в 2003 році кількість мільярдерів 
зросла в 15 разів - до 57 сімей (121 осіб) зі статком понад $1 млрд. За останній рік більшості 
сімей вдалося збільшити капітал, не дивлячись на кризу", - пише видання. Перше місце в 
рейтингу зайняла Міріам Адельсон ($ 17,8 млрд), яка разом зі своїм чоловіком Шелдоном 
володіє мережею казино і готелів в Лас-Вегасі, Сінгапурі, Макао і інших містах. У п'ятірку 
найбагатших ізраїльтян також входять медіа-магнат Патрік Драхам ($ 12,2 млрд), власник 
футбольного клубу Челсі Роман Абрамович ($ 11,5 млрд), власник круїзних компаній і 
фінансист Еяль Офер ($ 9 млрд), і дебютант рейтингу олігарх Віктор Вексельберг. Сукупний 
капітал 500 найбагатших ізраїльтян в 2020 році склав $246 млрд, 73% з цієї суми припадає 
на частку мільярдерів. Мінімальний поріг для попадання в рейтинг топ-500 - $ 110 млн.За 
останній рік кількість ізраїльських мільярдерів скоротилася на сім чоловік. 

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

 
Алексей Вадатурский освоил Днепр. На очереди – Африка. 

 7 фактов из украинского Forbes 
04.09.2020 

В сентябрьском номере журнала Forbes опубликована история 
одного из крупнейших зернотрейдеров Украины – компании Нибулон 
Алексея Вадатурского. Он - идеолог развития речной инфраструктуры 
для грузовых перевозок внутри страны.  

 

В прошлом году один из проектов Вадатурского – баржа с арбузами, проплывшая 
750 км из Херсона в Канев – заставила поверить в перспективность речного грузопотока не 
только логистов, но и простых обывателей.  Арбузы - только начало. Как развивается и чем 
еще планирует удивить владелец крупнейшего зернотрейдера Украины? LIGA.net выбрала 
семь интересных фактов о Нибулоне и его проектах.  

 

Американский опыт. Нибулон начал изучать перспективы речных перевозок еще 
20 лет назад. В условиях жесткой конкуренции с мировыми зернотрейдерами и тотального 
дефицита вагонов-зерновозов, когда Укрзализныця пыталась давить на трейдеров, 
неравномерно распределяя вагоны, Вадатурский обратил внимание на речную логистику. 
Нибулон разработал целую стратегию перехода на реку. Вадатурский назвал ее шагом к 
независимости компании. Изучать опыт организации речной логистики он поехал в США, 
где по реке Миссисипи ежегодно сплавляется 175 млн т грузов.  

 

Бой старому флоту. В 2008 году Вадатурский купил у американской корпорации 
Cargill четыре 30-летних баржи и три буксира. После этого бизнесмен решил не брать 
"ветошь", а покупать только новые суда. Первые 20 новых барж и несколько буксиров 
Нибулон заказал на николаевском заводе Океан. Предприятие с заказом не справилось – 
несколько судов Нибулону пришлось достраивать самостоятельно. Для этого Вадатурский 
купил судоремонтный завод Лиман, где и наладил судостроительное производство. 
Инвестиции в Лиман Вадатурский оценивает в $35 млн. 

 

Цель - 100 барж. Нибулон планировал за 10-12 лет ввести в эксплуатацию 100 
единиц флота. Сейчас в активе Нибулона уже 82 баржи, а также буксиры и плавучие краны. 
Для достижения цели осталось построить 18 судов. Сотни барж должно хватить для 
перевозки всего урожая агрокомпании, которая обрабатывает 82 000 га земли. Кроме 
флота, Нибулон уже построил 27 речных перевалочных терминалов на 2 млн т зерна. 
Каждый из них сооружен не далее, чем в 60 км от поля, где Нибулон берет зерно.  

 

Экспортер №1. Сейчас Нибулон - крупнейший экспортер зерна с оборотом $1,5 
млрд. В прошлом сезоне компания Вадатурского экспортировала 4,9 млн т зерна, из 
которых 3,8 млн т отправились к морю по реке.  

 

27 кредиторов и сотни милионов. Всего в речную инфраструктуру Нибулон 
инвестировал $650 млн. Большую часть этих денег ему давали в кредит 27 институций, 
среди которых международные финансовые организации IFC, ЕБРР, ЕИБ. Деньги компания 
привлекает только под конкретные проекты. Долговая нагрузка Нибулона в каждом сезоне 
не превышает 700-900 млн грн. Вадатурский уверяет, что ни разу ни на день не просрочил 
выплаты, потому ему и доверяют кредиторы.  

 

Когда Нибулон будет катать пассажиров? Летом 2020 года Нибулон подписал 
контракт с французскими судостроителями – компанией OCEA на 136,5 млн евро. За эти 
деньги в Николаеве по французским чертежам построят пять скоростных катеров для 
украинских пограничников. После этого Вадатурский планирует взяться за развитие 
пассажирских речных перевозок - на судостроительном заводе Лиман уже оборудовали 
отдельный цех для создания скоростных катамаранов. 

 

Покорение Нила. На следующие 10 лет у владельца Нибулона амбициозные планы. 
Он намерен инвестировать $1,1-1,2 млрд в развитие речной логистики по египетскому 
Нилу, чтобы поставлять туда украинское зерно. Старт проекта намечен на 2021 год. 

 

Читать полностью >>>                                                                          © Мария Бровинская, Liga.net  
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ВАКС разрешил заочное следствие в отношении  
Николая Злочевского 

07.09.2020 

Высший антикоррупционный суд разрешил НАБУ проводить 
заочное расследование в отношении бывшего министра экологии 
Николая Злочевского по делу о предоставлении $5 млн 
неправомерной выгоды руководителям НАБУ и САП.  

Такое решение 2 сентября принял следственный судья ВАКС. Об этом “ОЛИГАРХ” 
узнал из сообщения «Слово и дело» со ссылкой на САП. Напомним, НАБУ и САП заочно 
сообщили о подозрении Злочевскому в организации дачи неправомерной выгоды 
руководителю САП Назару Холодницкому. Также его вызвали на допрос. Позже экс-
министра объявили в розыск, ВАКС заочно взял под стражу Злочевского. НАБУ задержало 
трех человек по подозрению в даче взятки Холодницкому и директору Бюро Артему 
Сытнику в размере 6 млн долларов. По версии следствия, указанные лица пытались 
подкупить руководителей антикоррупционных органов за то, чтобы они закрыли 
уголовное производство, в котором сообщено о подозрении бывшему министру экологии 
Николаю Злочевскому. Речь идет о деле завладения средствами стабилизационного 
кредита Национального банка Украины, выданного подконтрольному Сергею Курченко 
Реал банку, и легализации этих средств. Сначала ВАКС взял под стражу бывшего менеджера 
Burisma Group Андрея Кичу с альтернативой 40 млн грн залога, которые за него внесли. 
Также суд арестовал первого замначальника киевской налоговой Николая Ильяшенко с 
залогом в 84 млн грн. Кроме того, ВАКС отправил в СИЗО Мазурову, установив ей 
альтернативой аж 120 млн грн залога. Недавно за нее тоже внесли залог. Как сообщалось 
ранее, суд заочно арестовал экс-министра Николая Злочевского. … 

Читать полностью >>>                                                                                        © Павел Полтавченко 
По материалам oligarh.media 
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Медведчук скупився на 20 млн євро на узбережжі Болгарії  
після звільнення з АП Кучми 

10.09.2020 

П’ять болгарських компаній родини українського олігарха 
Віктора Медведчука володіють землею на узбережжі Чорного моря 
в Болгарії. Повідомляє Bihus.Info з посиланням на витяги з 
болгарських реєстрів.  

Ділянки розташовані на узбережжі Чорного моря, в муніципалітетах Несебир, 
Поморіє і Царево. Це популярні курортні регіони в Бургаській області Болгарії. Частина 
землі має призначення під вілли та курортно-рекреаційні будівлі, частина – під сільське 
господарство. Майже 23 гектари на болгарському узбережжі компанії з орбіти Медведчука 
скупили у 2007 році. Тобто через два роки після того, як він залишив впливову посаду глави 
Адміністрації президента Леоніда Кучми. У той час Медведчук був членом Вищої ради 
юстиції – важливого органа в українській судовій системі, який має вплив на кар’єру суддів. 
Для купівлі закордонної нерухомості в Болгарії заснували п’ять фірм. В їхній капітал 
загалом влили близько 37 млн лев – це майже 19 млн євро за нинішнім курсом. Болгарські 
фірми мають складну структуру власності, яка через Кіпр приводить в Україну. Кінцевим 
власником цих фірм у болгарському реєстрі компаній зараз зазначена дружина Медведчука 
телеведуча Оксана Марченко. Разом з тим, у 2018 році Медведчук визнавав, що змушений 
був оформити бізнес на Марченко через американські санкції, введені щодо нього у 2014-
му. Ідеться про такі болгарські фірми: Перфект Ленд Пропертіз, Анаптіксіс Девелопмент, 
Ескафеас Констракшнс, Хр. Атанасіо Констракшнз та Девелопментс, Політімі Джіай 
Пропертіз. Усі вони створені для купівлі-продажу, будівництва і здачі в оренду нерухомості. 
Про те, що ці фірми контролює родина Медведчука, стало відомо у 2020 році. Тому що після 
обрання народним депутатом у 2019-му Медведчук потрапив під обов’язок подавати 
електронні майнові декларації. Дані з майнового реєстру Болгарії редакція Bihus.Info 
отримала завдяки компанії Schmidt & Schmidt, яка допомагає журналістам відкривати 
інформацію в закордонних реєстрах. Нагадаємо, нещодавно Bihus.Info підтвердили, що 
родина Медведчука володіє однією з найдорожчих у світі яхт Royal Romance за $200 млн 
через офшорну компанію Fregata Marine Ltd (Маршаллові острови). Раніше про те, що цю 
яхту у 2015 році збудували для Медведчука, повідомляв Сергій Лещенко з посиланням на 
власні джерела. Сама яхта, як і земля на болгарському узбережжі, в декларації Медведчука 
відсутні. Нещодавно програма “Схеми” також з’ясувала, що родина кума Путіна володіє 
часткою в українських телеканалах 1+1, 2+2 і ТЕТ, де основним власником є олігарх Ігор 
Коломойський. Адвокат Медведчука пояснив, що у 2012-2016 роках частками в каналах 
володів Медведчук, а з 2016-го – його дружина Марченко. Також стало відомо, що 
Медведчук – партнер Коломойського в трьох українських обленерго, двох металургійних 
заводах та низці інших фірм.  

© Аліса Юрченко 
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Хмельницкий и Иванов оказались  
быстрыми со зданиями 

11.09.2020 

В начале сентября банк “Хрещатик” не смог аннулировать в 
Северном апелляционном суде договоры о финпомощи одних 
структур Хмельницкого – другим, благодаря чему тем в свое время 
удалось провернуть нехитрую операцию по выемке застрявших в 
обанкроченном банке депозитов. 

Это уже второй круг, по которому рассматривается дело, инициированное банком 
еще в 2018 году. Его обстоятельства позволяют в деталях рассмотреть то, как ограничение 
на возврат депозитов в размере 200 тыс грн действует исключительно для обычных 
граждан, а не олигархов. В июле 2014 года между банком “Хрещатик”, который тогда 
контролировали бизнесмены Андрей Иванов, Василий Хмельницкий и 
Киевгоргосадминистрация, выдал ООО “Меридиан Инвест” кредит на 103 млн грн. Заемщик 
принадлежал ПАО “Агрофирма “Троянда”, конечным бенефициаром которого до сих пор 
указан Василий Хмельницкий – один из богатейших киевских бизнесменов, владелец 
девелоперского холдинга Ukrainian Development Partners (UDP) и технопарка Unit.city. В 
залог банку связанное ООО “Центр-Инвестресурс” передало 10 тыс кв метров 
недвижимости на ул Мазепы, 1 (возле метро Арсенальная) и три земельных участка в 
центре города площадью 1,9 га. Спустя почти два года, 5 апреля 2016 года, НБУ признал 
“Хрещатик” неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию. В ночь до этого 
банк практически был опустошен. 5 апреля с 4 по 08.39 часов утра упомянутое “Троянда” и 
ООО “Экспоран Стрим” перекинули свыше 116 млн грн со своих депозитов на счета 
“Меридиан Инвеста”, который в свою очередь в 08.39 погасил свои обязательства перед 
банком. Накануне краха таким образом забирали деньги не только структуры 
Хмельницкого, но и коммунальные предприятия Киева. И с пользой для бизнеса олигарха: 
на них КП прикупили около 100  квартир в ЖК “Паркове місто”. Указанные операции 
временная администрация “Хрещатика” признала фиктивными, в том числе потому, что 
“Троянда” была отнесена к связанным лицам, но получила свои депозиты вне очереди, 
тогда как должна была стать в последнюю, девятую очередь.  “Меридиан Инвест” 
попытался отменить в суде решение администрации, но проиграл в декабре 2017 года 
Киевский апелляционный хозсуд. Признание администрацией фиктивным договоров не 
означало их аннулирование. Банк затеял новый спор именно с этой целью, но, как 
упоминалось выше, в начале сентября потерпел поражение в Северном апелляционном 
хозсуде. Развалились и уголовные производства, открытые по следам описанных событий. 
Уголовное производство, связанное с изъятием денег с депозитов через “Троянду” 
коммунальными предприятиями (№52017000000000202 от 2017 года) расследовало НАБУ 
и закрыло в 2019 году. В феврале этого года апелляционная палата Высшего антикорсуда 
отказала Фонду гарантирования вкладов физлиц в возобновлении дела. Второе уголовное 
производство (№4201600000000068) было открыто по эпизодам вывода структурами 
Хмельницкого собственных депозитов. Его расследованием занималось Главное 
следуправление Нацполициии. Летом 2020 года “Хрещатик” обратился в Печерский райсуд 
с жалобой на следователя Горохова О.Г., который в декабре 2019 года вынес постановление 
о закрытии дела. Даже теоретический успех в судах вряд ли будет иметь значение для 
банка. Как писал “ОЛИГАРХ”, недвижимость на Мазепы, которая была залогом, сразу же 
перепродали ООО “Войткон”, которое в свою очередь летом 2020 года договорилась о ее 
продаже фонду “Ритейл Капитал”, принадлежащего совладельцу ритейлера Fozzy Group 
Владимиру Костельману. Там, где конвертировать депозиты в погашенные кредиты не 
удалось, последние были выкуплены за копейки на аукционах ФГВФЛ по продаже 
проблемных долгов. Весной 2020 года на Prozorro.sale пул кредитов на 3,9 млрд грн с 
залогами в виде сотен гектар земли под Киевом всего за 37 млн грн выкупили посредники, 
уступив его в итоге ФК “Асума”, не чуждой Хмельницкому. 

Читать полностью >>>                                                                                 © Владислав Боровиков 
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Проти Петра Порошенка відкрили 15  
нових проваджень 

11.09.2020 

Адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор 
Головань та Ілля Новіков заявили, що проти колишнього глави 
держави відкрили 15 нових проваджень. Про це вони повідомили під 
час свого брифінгу. 

«4 вересня з’явилося 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти п’ятого 
президента України Петра Порошенка», — заявив Головань. На його думку, справи 
сфабриковані. Адвокат додав, що їх відкрили в СБУ. За словами Голованя, у провадженнях 
йдеться про статті 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність), 109 ККУ (повалення 
конституційного ладу, захоплення державної влади), державна зрада, привласнення 
власності, фінансування тероризму, втручання в роботу електронно-обчислювальних 
машин комп’ютерних мереж. Він додав, що справи дублюють попередні. Зокрема, 
провадження щодо Кузні відновили за рішенням Печерського суду. Захисник Порошенка 
припускає, що суддя Світлана Смик проявила «лояльність до Портнова», адже більше року 
розглядає справу щодо порушень самого Портнова. Також Головань бачить у провадженнях 
слід колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського, оскільки у фабулах справ 
багато йдеться про банківську справу. Окрім цього, адвокат Ілля Новіков наголосив, що всі 
попередні фейкові провадження проти Порошенка зайшли в глухий кут, тож тепер за 
командою з Офісу президента силовики «наплодили нові провадження». «Найбільш 
примітне в останній активності СБУ — це не те, що заведені нові 15 справ стосовно 
Порошенка — ми до цього вже звикли. Як те, що не порушено жодного кримінального 
провадження проти депутата Деркача. При тому, що і Державний Департамент, і 
Міністерство фінансів США Деркача чітко, і я б навіть сказав, у непритаманній їм чіткій 
манері висловились про те, що вони вважають цю людину активним співробітником 
російських спецслужб. На цьому тлі особливо помітно, що СБУ ця ситуація не цікавить», — 
зауважив Новіков. Адвокат наголосив, що є чіткі докази координації переслідування проти 
Петра Порошенка між Офісом президента, ДБР, Офісом Генпрокурора та людьми з команди 
Портнова. «Ми бачимо, що єдине рішення, яке було прийняте за підсумками того сорому, за 
яким ми спостерігали в червні-липні цього року при спробі обрати запобіжний захід 
Порошенкові, яка відомо чим закінчилася, закінчилося диким скандалом. Єдине рішення, 
яке було прийняте — це кадрове рішення. Судячи з того що нам відомо, зараз пан Татаров 
виконує той функціонал, який до нього виконував в Офісі президента пан Смірнов», — 
додав Новіков. Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань закрило кілька справ 
щодо ймовірних злочинів екс-президента України Петра Порошенка. Про це повідомив 
заступник директора відомства Олександр Бабіков в інтерв'ю "Українським новинам". 
Зазначається, що закрито 2 або 3 кримінальних провадження. "Є справи, в яких заявники 
вказували його, як особу, причетну до скоєння злочину. Ряд таких справ були закриті", – 
сказав Бабіков. Водночас, чиновник не повідомив, які саме кримінальні виробництва 
закрито і хто виступав заявниками по ним. Що стосується можливого примусового приводу 
Порошенка на допит, якою ДБР жодного разу не користувалося, то Бабіков заявив, що 
такими діями займається Нацполіція. "Доручення про привід виконує не ДБР, а органи 
поліції. Після отримання судового рішення про примусовий привід, воно було направлено 
до виконання в Національну поліцію. Нам важливий факт прибуття людини на 
процесуальні дії. Прийшов він сам або в супроводі дільничного - справа десята", – 
висловився чиновник. Раніше повідомлялося, що суд повторно наклав арешт на колекцію 
картин колишнього президента України Петра Порошенка, а також на завод "Кузня на 
Рибальському". Заарештовані картини наразі перебувають в музеї, оскільки ці речі 
потребують особливих умов зберігання, а всі бажаючі можуть  побачити твори мистацтва. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua, zik.ua 

 
 

Жеваго не смог заплатить за квартиру в Лондоне,  
которую искал восемь лет 

20.09.2020 

В конце августа Высокий суд правосудия Англии и Уэльса 
разорвал договор на покупку пяти апартаментов в лондонском 
пентхаусе на центральной площади Гросвенор-Сквер, заключенный 
между украинским бизнесменом Константином Жеваго и британской 
девелоперской компанией Lodha Group.  

Причина – отсрочка выплаты аванса и потеря доверия к Жеваго. Общая сумма 
сделки должна была составить 106 млн фунтов стерлингов ($137 млн), следует из 
материалов дела.Договор на покупку недвижимости с лондонской Lodha Group Жеваго 
подписал в июне 2018-го. Спустя три месяца, договор переписали, согласно ему Жеваго 
должен был внести трехразовый аванс по 10,5 млн фунтов стерлингов ($13,6 млн). В ноябре 
2019-го Жеваго попросил девелопера отсрочить срок выплаты третьего аванса на четыре 
месяца  – с 2 декабря до 2 апреля 2020. В своих свидетельских показаниях Жеваго уверял, 
что у него было достаточно денег для выплаты третьего аванса в установленный срок 2 
декабря – так как в 2019 г. он получил $70 млн дивидендов от компании Ferrexpo. 
Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от “Блока 
Юлии Тимошенко” (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в 
парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл “слуге народа” Алексею 
Мовчану. Проблема, по словам Жеваго, лежала в законодательном поле – он не хотел 
указывать сумму аванса в налоговой декларации 2019 г. “Ему посоветовали избегать 
перевода этих денег до конца марта 2020-го, чтобы избежать негативного политического и 
общественного внимания”, – говорится в материалах судебного дела. Однако внести аванс 2 
апреля Жеваго снова не смог. На этот раз из-за карантина в Украине. Жеваго якобы ждал 
одобрения Минфина Украины на проведение операции, но не смог его получить, так как 
министерство не работало в условиях жесткого карантина. В компании Lodha Group говоря, 
что потеряли доверие к Жеваго, поэтому 1 апреля перезаключили договор с новым 
покупателем. По мнению Жеваго, главная причина расторжения договора заключается в 
том, что новый покупатель предложил девелоперу бОльшую сумму – 120 млн фунтов, 
вместо 106 млн фунтов, предложенных Жеваго. По словам адвоката Жеваго, эта 
недвижимость была важна для его клиента, который потратил около восьми лет на поиск 
подходящей резиденции в Лондоне. Суд пока не рассматривал вопрос возвращения суммы 
двух авансов Константину Жеваго, следует из материалов дела. Отметим, Хозсуд Киева 9 
сентября открыл производство о банкротстве ООО "Инициатор-Риэлти" (по инициативе 
ЧАО "F & C Realty"). Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор. По данным 
госреестра, учредителями ООО "Инициатор-Риэлти" является ЧАО "F & C Realty", ПАО 
"Киевсоюзшляхпроект", ООО "Нефтехимимпекс", которые связывали с Константином 
Жеваго (ЧАО "F & C Realty" и ООО "Нефтехимимпекс" фигурировали в структуре 
собственности обанкротившегося банка "Финансы и кредит", который принадлежал 
Жеваго). Ранее Хозсуд гКиева удовлетворил иск НБУ к ООО "Инициатор-Риэлти" и в счет 
частичного погашения задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию 
обратил взыскание на предмет ипотеки - нежилое здание площадью 2551,6 кв. м. по адресу 
Киев, ул. Кудрявская, 3/5. "Установить способ реализации предмета ипотеки путем 
продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, 
предусмотренной Законом Украины "Об исполнительном производстве", с начальной 
стоимость 58 млн 608 тыс 903 грн", - говорилось в судебном решении. … 
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Казахський мільйонер Сейсембай зустрівся із Зеленським і заявив, що 
буде працювати над реформами в Україні 

22.09.2020 

Інвестор і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сейсембай 
зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та заявив що буде 
працювати над підвищенням ефективності реформ і законодавства 
України. Про це він повідомив в Facebook. 

"Поговорили з ним (президентом - ЕП) і його командою близько години. Я 
презентував йому свою пропозицію щодо підвищення ефективності процесу впровадження 
реформ та законодавства. Йому все дуже сподобалося. Він сказав що це настільки потрібно і 
важливо, що це їм потрібно ще "вчора". Попросив прискорити.Я пообіцяв приступити до 
роботи негайно. Так що найближчим часом приїхати в Казахстан не вийде. Відчуваю, що 
можу застрягти тут надовго. Робота велика, цікава і кропітка", - пише Сейсембай. Також він 
зазначив, що зараз почне вирішувати багато побутових питань, планувати всю роботу і 
збирати команду. Сейсембаєв також попросив не політизувати свою співпрацю з 
українською владою. "Прошу своїх передплатників і друзів не політизувати мою роботу, а 
то все ботоферми і анонімні телеграм канали збудилися прямо. Я тут буду допомагати 
Україні.Мова не йде ні і про який експорт кольорових революцій, ні про певний досвід 
опозиційної діяльності. Я тут займаюся своєю улюбленою справою - ефективністю процесів. 
Для мене це професійний виклик. У бізнесі я це впроваджував багато разів, тепер хочу 
спробувати впровадити це в роботу держапарата", - резюмує бізнесмен. Нагадуємо, в серпні 
глава Національного комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі повідомив, що інвестор і 
громадський діяч з Казахстану Маргулан Сейсембаєв відповідатиме за міжнародну 
діяльність Офісу простих рішень і результатів. Довідка: Маргулан Сейсембаєв - засновник 
компанії, що управляє Seimar Investment Group. Він бере участь в структурах групи 
венчурних фондів Asadel Group (Сінгапур), де партнером, разом з американським і 
іспанськими колегами, є його брат Ерлан Сейсембаєв. Член ради Almaty Management 
University, засновник благодійного фонду Seimar Social Fund, ініціатор і керівник 
експедиційної команди Nomad Explorer. Станом на 2019 рік він №33 в списку 
найвпливовіших бізнесменів Казахстану за версією журналу Forbes. За словами Сейсембая, 
за рік він заробив понад мільярд доларів після сплати податків. 

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

 
Руслан Шостак, EVA і Varus: Треба шукати можливості  

для виходу на міжнародні ринки 
23.09.2020 

Засновник роздрібних мереж EVA і Varus про роботу бізнесу в 
період карантину, менеджмент та прийняття антикризових рішень, 
а також про розвиток компанії в Україні та на міжнародних ринках. 

 

Засновник і співвласник торгових мереж EVA і Varus Руслан Шостак став одним з 
хедлайнерів IV міжнародної спеціалізованої виставки рітейлу і девелопменту RAU EXPO 
2020, яка відбулася у Києві в середині вересня. В ході однієї з панельних дискусій заходу 
бізнесмен розповів про роботу компанії в карантин та вжиті антикризові рішення, а також 
поділився подальшими планами розвитку бізнесу в Україні та за кордоном. Редакція RAU 
підготувала головні тези підприємця. 

 

Про втрачені можливості та літні продажі. Вважаю, що на початковому етапі 
епідемії коронавірусу ми впустили деякі можливості. Наприклад, першу партію захисних 
масок ми закупили ще 1 лютого за ціною в 50 копійок за штуку. Однак ми купували маски 
тільки на декілька місяців і для захисту наших співробітників. А якби закупили тоді 100 
млн штук, то могли б забезпечити всю країну доступними масками по 60-70 копійок. 
Насправді, цей крок повинна була зробити держава: заздалегідь закупити засоби захисту і 
обмежити їх експорт. Але влада зайняла позицію обвинувача, заявляючи про те, що рітейл 
завищує ціни на ці товари. Вважаю, що це помилка держави, яка взагалі не підготувалася до 
епідемії. Багато хто вважає, що в карантин рітейлери заробили шалені гроші. Однак у всіх 
роздрібних магазинів, в тому числі й продуктових, спостерігалося істотне просідання 
продажів. Якщо говорити про мережу EVA, то влітку ми змогли відновити продажі до рівня 
минулого року. На жаль, в так званих топових місцях (у великих торгових центрах, біля 
станцій метро та інших жвавих транспортних розв’язок), нам не вдалося повернутися на 
докризовий рівень. Такі локації просіли приблизно на 30%. Розуміємо, що рано чи пізно 
покупці повернуться в ці точки, але поки що люди переорієнтувалися на магазини ближче 
до дому. Тому такі локації демонструють планові показники, а в деяких випадках навіть їх 
перевищують. В цілому, план продажів, який ми заклали на 2020 рік, зараз виконується. У 
продуктовому рітейлі ситуація приблизно така ж: магазини Varus у великих ТЦ втратили 
товарообіг, але в малих ТЦ продажі повернулися на докризові показники.  

 

Про менеджмент та антикризові рішення. У нас в кожному окремому бізнесі є 
генеральний директор. Всі вони створили досить сильні управлінські команди. Коли ми 
зрозуміли, що кризи не уникнути, прийняли рішення організувати штаби в кожному з 
бізнесів. Їх очолювали наші СЕО, а я, як власник, контролював їхню роботу. Такі штаби 
повинні працювати 24\7 під час будь-якої кризи для швидкого узгодження та прийняття 
тих чи інших антикризових заходів. Тому у всіх топ-менеджерів були мої прямі телефони і 
можливість дзвонити в будь-який час дня і ночі. Кожен з керівників бізнесу почав 
розробляти гіпотези і систему розвитку кризи. За великим рахунком, всі варіанти розвитку 
епідемії коронавірусу тоді були лише гіпотезами, і ніхто не розумів, як буде насправді. І я 
вважаю, що роль лідера – допомагати топ-менеджерам приймати рішення на підставі 
гіпотез. Ми припускали, що карантину не уникнути, тому ще з 1 березня перевели всі офіси 
на віддалену роботу. Розуміли, що будуть потрібні засоби захисту, тому ще в лютому 
закупили маски. Однак всі ці припущення грунтувалися не на порожньому місці, а на зборі 
даних з інших країн, які вже зіткнулися з пандемією. Ми знайшли людей в Ухані, які 
розповіли, як працювали їх державний апарат і система охорони здоров’я, як працював 
рітейл. Потім знайшли людей в Іспанії, Італії та США, які щодня ділилися з нами 
інформацією, на підставі якої ми корегували роботу наших штабів. Дуже часто криза 
починається за кордоном, а в Україну приходить лише через деякий час. Тому в будь-яку 
кризу власники або топ-менеджери повинні аналізувати зарубіжний досвід і шукати 
можливості для зниження ризиків. Найчастіше, варіанти розвитку кризи, як і хвороби – це 
гіпотеза. Як буде просуватися хвороба, що потрібно зробити, щоб пацієнт не помер? У таких 
ситуаціях консиліум лікарів неминучий.  

 

Про уроки кризи та нові можливості. Ця криза навчить нас лише тому, як 
потрібно діяти в період пандемії. Ми вже проходили кризи 1998 року, 2000-го, 2004-го та 
2008-го, і завжди вони були різними. Близько двох років тому я був у Сполучених Штатах, і 
тоді місцеві хлопці, які працюють в Google, мені говорили, що вони готуються до криз 
постійно. Але коронавірус – це криза, до якої неможливо було підготуватися – ні в Китаї, ні 
в США, ні в Україні. І попереду нас чекають нові катаклізми та колапси. Все що ми можемо 
зробити – так це підготувати свою команду. Все інше – це вже тактичні сценарії. Скорочуйте 
витрати, вмійте оптимізувати, завжди готуйте песимістичні сценарії. Нехай потім кращий 
сценарій здасться святом кризи. Топ-менеджери повинні бути готовими до цього – 
скорочуйте витрати й шукайте нові можливості. Будь-яка криза – це колосальні можливості 
і ваша команда повинна про це пам’ятати. У глибині душі я чекаю кризи. Тому що я 
оптиміст, але при цьому ще й бізнесмен. Я завжди чекаю на нові можливості. Коли все 
гладко – то гладко у всіх, а коли штормить – починається найцікавіше. І ми, хороші 
бізнесмени, повинні весь час бути на межі шторму. 

 

Про плани розвитку в Україні та за кордоном >>> 

 

За матеріалами rau.ua 

Сеть аптек, 62 ТЦ и завод кормов. Герега озвучил планы  
по развитию "Эпицентра" 

25.09.2020 

Владелец компании "Эпицентр-К" Александр Герега в течение 
ближайших лет намерен купить сеть из 100-200 аптек. Об этом он 
сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".  

 
 

Первая аптека уже открыта в Виннице, но инвестиций, который Герега готов 
потратить на аптечный бизнес, он не раскрывает. Также компания, по словам Гереги, 
готова открыть в Украине еще 50 ТЦ Эпицентр площадью 4000-6000 кв.м в районных 
центрах и 12 центров оптимального формата в больших городах. Гендиректор "Эпицентр-
К" Петр Михайлишин добавил, что компании интересны также для приобретения участки 
под строительство торговых центров. "Мы планируем и в дальнейшем заходить в 
районные центры. Кроме того, рассматриваем крупные города", - поясняет он. также в 
планах компании строительсвто завода по производству кормов. Помимо этого, одна из 
целей компании - нарастить земельный банк в агросекторе. Годовые инвестиции 
Михайлишин оценивает в $300 млн. Михайлишин сообщил, что за последний год компания 
переформатировала детский магазин Эпик, планируется обновление магазинов косметики 
Мон Шери, а также открыты пять центров выдачи заказов интернет-магазина epicentr.ua. 
Компания "Эпицентр" - крупнейший строительный ритейлер на украинском рынке. В 2019 
году совокупный товарооборот ООО Эпицентр К составил 54,8 млрд грн, Новой Линии - 6,3 
млрд грн. Владеют компанией Александр и Галина Гереги. Компания также развивает 
аграрное направление через компанию Эпицентр-Агро. Она работает в Украине с сентября 
2015 года в Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Тернопольской и Винницкой областях. 
Бенефициарами компании через венчурный фонд Оферент числятся Галина и Александр 
Гереги. Официально агрокомпания Герег называется Агрохолдинг 2012, но Гереги 
употребляют название Эпицентр Агро. 
 

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

Читайте также! Александр Герега: купили бы 
Amazon, если бы продавали >>> 

 
 

 КОМПАНІЇ 

 
Україна зацікавлена у фінансуванні швейцарською UBS  

проєктів "Великого будівництва" 
03.09.2020 

Міністр фінансів Сергій Марченко обговорив з головою правління 
швейцарської фінансової компанії UBS Сержіо Ермотті підтримку групою 
UBS інфраструктурних проєктів "Великого будівництва". 

«Наш пріоритет - розвиток інфраструктури та доріг в Україні. UBS має прекрасний 
досвід у фінансуванні подібних проєктів. Нам також важливо, аби швейцарські банки 
повертались до України», - відзначив Марченко. Водночас, голова правління UBS group 
Сержіо Ермотті наголосив на великій зацікавленості до України. Зокрема, UBS слідкували за 
успіхом України під час транзакції з випуску нових 12-річних євробондів та викупу старих, 
адже UBS традиційно інвестував в українські суверенні єврооблігації. «Це була дійсно дуже 
успішна транзакція, що викликала величезний інтерес зі сторони міжнародних інвесторів. 
Це ознака позитивних структурних зрушень в Україні і прогресу у впровадженні реформ», - 
зазначив Сержіо Ермотті. Міністр фінансів Сергій Марченко перебуває з робочим візитом у 
Швейцарській конфедерації. UBS — швейцарська глобальна фінансова компанія з штаб-
квартирами у Базелі і Цюриху. Працює у сферах інвестиційного банкінгу, управління 
активами для приватних, корпоративних та інституціональних клієнтів по всьому світу. 
Компанія працює у більш як 50 країнах і має близько 65 тис. співробітників по всьому світу. 
UBS вважається другим за величиною у світі накопичувачем приватних активів, з більш ніж 
2.2 трильйонів швейцарських франків, провідним постачальником роздрібних банківських і 
комерційних банківських послуг в Швейцарії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором  

української Кремнієвої долини у Харкові 
08.09.2020 

Харків блискавично відреагував на ініціативу президента 
Володимира Зеленського щодо створення в місті української Кремнієвої 
долини. Про це повідомляє прес-служба компанії DCH. 

Міська рада видала розпорядження № 173 від 07.09.2020 р. про початок роботи над 
відповідним проєктом "розвиненої інформаційно-технічної та технологічної місцевості 
"Українська Кремнієва долина". Відповідна ініціатива президента України Володимира 
Зеленського вчора з’явилася на його офіційній сторінці в соцмережі Facebook. "Харків часто 
називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й 
столицею оборонпрому, машинобудування та IT, своєрідною українською Кремнієвою 
долиною", – написав президент. Генеральним інвестором і координатором створення у 
Харкові української Кремнієвої долини стане Олександр Ярославський, власник і президент 
групи DCH. Проєкт буде реалізований на базі бізнес-парку високих технологій "Екополіс 
ХТЗ". Олександр Ярославський уже успішно виступав у ролі генерального інвестора та 
координатора важливого для регіону мегапроєкту – підготовки Харкова до Євро-2012. Тоді 
він вклав більш ніж $300 млн у будівництво в місті нового стадіону, аеропорту, першого 
luxury-готелю під штаб-квартиру УЄФА, інших необхідних інфраструктурних об'єктів. Його 
діяльність одержала високу оцінку УЄФА, а Харківський національний університет міського 
господарства надав йому звання Почесного доктора. Загальна сума інвестицій 
Ярославського в економіку Харкова та Харківщини перевищила $1 млрд. Ще приблизно $1 
млрд заплановано витратити на розвиток "Екополіса ХТЗ" до 2033 року. Для роботи над 
створенням української Кремнієвої долини при міськраді сформували робочу групу, а сам 
проєкт реалізуватимуть як частину Стратегії розвитку Харкова до 2030 року, у якій уже 
закріплений пріоритетний для міста статус "Екополіса ХТЗ". До складу групи увійшли 
представники місцевої влади, корпорації DCH, провідних технологічних вишів і науково-
дослідних організацій регіону. Нагадаємо, що майже 14% усіх IТ-фахівців України базується 
у Харкові. Місто традиційно вважають інтелектуальною столицею України: тут щорічно 
випускають приблизно 30 тис. студентів. Харківський національний університет ім. В. Н. 
Каразіна займає найвище місце в міжнародних рейтингах серед українських вишів. 
Кремнієва долина – частина американського штату Каліфорнія неподалік від Сан-
Франциско. Відома як світовий центр науково-технічного потенціалу та технологічне 
"серце" США в галузі розробок і виробництва комп'ютерної техніки, її комплектуючих і 
компонентів, особливо мікропроцесорів і програмного забезпечення, пристроїв і 
технологічних рішень для мобільного зв'язку, біотехнологій, а також один зі світових 
центрів венчурного інвестування. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами DCH 
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OKKO збільшила обсяги продажу  
мінеральних добрив на 44% 

10.09.2020 

За підсумком першого півріччя 2020 р. обсяги продажу мінеральних 
добрив ОККО виросли на 44% у порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

«Ми вже 4 роки інвестуємо у сільське господарство. У нас є форвардна програма, яку 
активно розвиває наш спеціалізований оператор «ОККО Агротрейд». Суть її полягає у тому, 
що ми надаємо фермерам пальне, мінеральні добрива, природний газ, а вони 
розраховуються з нами вирощеним врожаєм. Отриману продукцію ОККО реалізує 
здебільше на експорт. Проєкт з постачання мінеральних добрив стартував ще у 2017 році. 
Другий рік поспіль імпортуємо міндобрива з Литви. Був також досвід імпорту морським 
транспортом з Болгарії»,– коментує віцепрезидент ОККО Юрій Кучабський. Компанія вже 
переобладнала дві свої колишні нафтобази у Хмельницькій та Рівненській областях під 
склади для зберігання сипких мінеральних добрив з місткістю 6 тисяч тонн добрив кожен. 
Крім того, відкрила у Вінницькій області додатковий склад для зберігання рідких 
мінеральних добрив типу КАС. Присутність у Сумській та Тернопільській областях 
забезпечено за рахунок відповідального збереження у партнерів. Географія продажів 
продовжує розширюватися. Протягом 2017-2019 років ОККО придбала 45 автомобілів для 
перевезення добрив. Загалом інвестиції у ці інфраструктурні проєкти на сьогодні склали 
111 мільйонів гривень. Нагадаємо, що влітку цього року ОККО отримала два довготермінові 
кредити від Європейського банку реконструкції і розвитку та Міжнародної фінансової 
корпорації у сукупному розмірі 70 мільйонів USD. Частину отриманих коштів компанія 
планує спрямувати на розширення програми забезпечення агровиробників пальним та 
добривами, на розвиток мережі складів та автопарку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами OKKO Group 

 
Колишній топ-менеджер Нафтогазу перейшов  

в приватний бізнес 
11.09.2020 

Олег Прохоренко, який до березня 2019 р. був головою правління АТ 
Укргазвидобування (УГВ), а також входив до правління НАК Нафтогаз 
України, очолив групу компаній, які займаються інвестиціями в Україні. 

"Я генеральний директор компанії Ефективні Інвестиції, яка є головним акціонером і 
інвестором Фіднова", - розповів Прохоренко журналісту НВ Бізнес, відповідаючи на 
запитання про його зв'язок з Фідова. Згідно з офіційною звітністю компанії, Прохоренко був 
призначений на цю посаду 5 липня 2020 року, змінивши Олега Вітика. Ефективні інвестиції 
належить бізнесменові Ігорю Ліскі. Компанія залучає прямі інвестиції в економіку України. 
Разом з партнерами компанія здійснює діяльність в таких сферах: healthcare, паперової, 
харчової (зокрема виробництво і експорт меду) і деревообробної промисловості, газовій 
трейдингу, постачання сільськогосподарської продукції та ін. Один з нових напрямків 
діяльності компанії - будівництво у Львівській області заводу Фіднова, який буде 
виробляти кормові добавки і тваринні жири. Олег Прохоренко з 2007 по 2015 рр. працював 
у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company. Під час роботи в 
Укргазвидобуванні з червня 2015 року по березень 2019 р займався трансформацією 
компанії, модернізацією її виробничих активів, розробкою і впровадженням, так званої, 
стратегії-2020 по збільшенню видобутку природного газу в Україні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
Компания «Смарт-Холдинг» планирует построить  

в Николаеве индустриальный парк 
13.09.2020 

Компания «Смарт-Холдинг» намерена реализовать в Николаеве 
проект создания индустриального парка, частью которого станет новая 
железнодорожная станция – сообщает delo.ua.  

Будущий индустриальный парк должен будет занять территорию 200 га, из которых 
около 40 га будет отдано под портовый терминал. «Вторая услуга – железнодорожная. Мы 
планируем построить у себя на территории железнодорожную станцию, способную 
значительно увеличить грузооборот николаевского жележнодорожного узла, с 
возможностью предоставления услуг грузополучателям и за границами индустриального 
парка. К примеру, в морском и речном портах. Мы планируем привлечь инвесторов – 
резидентов парка, и не только зернотрейдеров и зернопереработчиков, а и из других 
отраслей», – рассказал Александр Юрков, директор компании «Наваль Логистик», входящей 
в структуру «Смарт-Холдинга». Ранее представители топ-менеджмента «Смарт-Холдинга» и 
China Railway Construction Corporation Ltd (Китай) обсудили возможности сотрудничества и 
реализации совместных инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры 
и логистики. В ходе встречи китайским гостям был представлен инвестиционный проект 
развития индустриального парка на базе логистического хаба, управляемого компанией 
«Наваль-Парк» в Николаеве, а также проект развития существующего порта «Очаков». 
Китайская сторона высказала заинтересованность в проектах и продолжит более глубокое 
их изучение. Стороны договорились о продолжении диалога и организации посещения 
обсуждаемых объектов. «Смарт-Холдинг» – украинкая промышленно-инвестиционная 
группа. Предприятия инвестируют в объекты горно-металлургического и нефтегазового 
комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, судостроения и недвижимости. 
Девелоперское направление представлено компанией Smart Urban Solutions. 

Читать полностью >>> 
По материалам commercialproperty.ua 

 
Ігор Петрашко провів робочу зустріч з представниками  

японської корпорації «Марубені» 
18.09.2020 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Ігор Петрашко зустрівся з Головою представництва «Марубені 
Корпорейшн» в Україні Акіяма Тецуо.  

На зустрічі також були присутні заступник Міністра Ірина Новікова, директор 
Департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства 
Олексій Рожков, представники «Марубені Корпорейшн». Учасники зустрічі обговорили 
перспективи співпраці та реалізації інвестиційних проектів, зокрема, на умовах державно-
приватного партнерства. Міністр наголосив, що наразі Міністерством напрацьовано 
стимули для інвестиційної привабливості України. Зокрема, було вдосконалено 
законодавство щодо державно-приватного партнерства. Також Мінекономіки приймало 
безпосередню участь у розробці законопроекту «Про державну підтримку інвестиційних 
проектів зі значними інвестиціями». «Інвестиції є важливою частиною розбудови 
економіки України. При активній взаємодії і співпраці з міжнародними партнерами, 
зокрема, японськими, ми зможемо реалізувати важливі й масштабні проекти національного 
значення і які сприятимуть підвищенню рівня життя населення України», - зазначив Ігор 
Петрашко. Окремо було акцентовано на підтримці реалізації проектів в рамках програми 
співпраці між Японією та Україною «ODA» (Офіційна допомога розвитку). Також сторони 
висловили готовність до проведення Українсько-японського бізнес-форуму. 

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

 
 

В Group DF Фирташа отрицают использование стабкредита НБУ  
банку "Надра" для покупки 49%-ной доли в ООО "ЗТМК" 

25.09.2020 

Group DF Дмитрия Фирташа опровергает использование 
стабилизационного кредита Нацбанка Украины, выданного банку "Надра", для 
оплаты приобретения 49%-ной доли ООО "ЗТМК". 

Согласно распространенному в пятницу Group DF комментарии адвоката компании 
Tolexis Trading Limited Романа Чишинского, "информация о том, что стабилизационный 
кредит, выданный Нацбанком банку "Надра" в 2014 году, якобы был потрачен на 
обеспечение сделки по ЗТМК в интересах частного акционера ООО "ЗТМК", является 
недостоверной". Поясняется, что стабкредиты НБУ начали выдаваться банку "Надра" в 
рамках рефинансирования, начиная с 31 марта 2014 года. Сделка по приобретению 49% 
ООО "ЗТМК" осуществлялась в 2013 году. По состоянию на март 2014 года основная часть 
денежных средств уже была внесена частным инвестором. Появление и распространение 
данной информации юристы Tolexis Trading Limited расценивают как попытку давления на 
суд через СМИ накануне рассмотрения двух решающих судебных дел, касающихся ЗТМК. 
Так, 30 сентября 2020 года в Хозяйственном суде Запорожской области состоится слушание 
по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о расторжении 
договора о создании ООО "ЗТМК". 28 сентября, 1 октября и 10 октября 2020 года в 
Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) состоятся судебные 
заседания по уголовному производству в отношении Владимира Сивака - экс-директора 
ООО "ЗТМК". Как сообщалось, в Апелляционной палате ВАКС продолжается рассмотрение 
апелляционной жалобы прокуроров САП на вынесенный 29 мая 2019 года Заводским 
райсудом Запорожья оправдательный приговор по делу в отношении директора ООО 
"ЗТМК" Сивака по обвинению в растрате средств предприятия в особо крупных размерах 
(492 млн грн). При этом коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуроров САП 
относительно повторного исследования всех доказательств, заявленных в суде первой 
инстанции, а также повторного допроса всех свидетелей по делу. Ранее САП сообщала, что 
Сивак обвиняется в том, что в бытность директором ЗТМК в 2014 году, имея прямой 
умысел и злоупотребляя служебным положением, растратил $110 млн. Уголовное 
производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами 
ЗТМК было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано в НАБУ 8 июня 2016 года. 
Следствием установлено, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Group DF компания 
Tolexis Trading Limited выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако 492 млн грн из 
этих средств директор перечислил в пользу третьих лиц. В частности, вместо 
финансирования расходов на модернизацию средства были направлены ОАО "Холдинговая 
компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез 
Ресурс" в счет погашения задолженности ЗТМК. ЗТМК - единственный в Украине и Европе 
производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в 
год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может 
выпускать 10 тыс. тонн губки. Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", 
структуры Group DF – 49%-й долей. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Результаты торгов ФБ «Перспектива»  
за август 2020 года 

01.09.2020 

В августе 2020 года на ФБ «Перспектива» заключено 585 сделок на 
сумму 17,18 млрд грн. (+20% к июлю 2020 г.), с начала года – 4 461 сделка на 
сумму 124,39 млрд грн (-1% к январю- августу 2019 г.). 

Совокупно на фондовых биржах Украины объем заключенных сделок в августе т.г. 
составил 27,7 млрд грн (+1% к июлю 2020 г.), с начала года - 212 млрд грн (+3% к январю- 
августу 2019 г.). В структуре торгов на фондовых биржах с начала года традиционно доми-
нируют долговые инструменты: гособлигации и госдеривативы – 98,5%, корпоративные и 
муниципальные облигации - 1,2%, акции, ценные бумаги ИСИ и опционные сертификаты – 
0,3%. ФБ «Перспектива» занимает первое место по объему торгов в августе с долей 
совокупного биржевого оборота 62%, с начала года - 59%, в т.ч. в сегменте гособлигаций – 
62% и 60% соответственно. Объем торгов на ФБ «Перспектива» в августе вырос на 20%, 
количество сделок - на 11%. При этом 28,15% торгов проведено на рынке РЕПО, 71,62% - на 
адресном рынке. Объемы торгов гособлигациями на ФБ «Перспектива» и общий объем 
торгов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года уменьшились менее чем на 1%. По 
состоянию на 31.08.2020 количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, 
допущенных к торгам на ФБ «Перспектива», составляло 278, из них 184 - листинговые. 
Структура выпусков (серий) по видам финансовых инструментов: 187 – гособлигации и 
госдеривативы, 22 - облигации предприятий, 2 – облигации местных займов, 21 – акции, 2 - 
акции КИФ, 7 - инвестиционные сертификаты, 23 - опционные сертификаты, 14 - 
фьючерсные контракты. В августе сделки на ФБ «Перспектива» заключались по 39 
финансовым инструментам, с начала 2020 года – по 73 финансовым инструментам. 

Читать полностью >>> 
По материалам cbonds.info 

 
Годовой отчет НКЦБФР: ICU — крупнейший торговец ОВГЗ  

по итогам 2019 года 
03.09.2020 

Согласно опубликованному годовому отчету Национальной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам 2019 года компания ICU 
стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке.  

По данным комиссии, объем биржевых сделок с ОВГЗ, проведенных компанией, 
составил 98 млрд грн или 16,07% от общего объема биржевых контрактов. Таким образом, 
согласно официальным данным, ICU сохраняет беспрерывное лидерство на этом рынке на 
протяжении уже 10 лет. "Мы стояли у истоков цивилизованного рынка ОВГЗ в Украине и 
росли вместе с ним, активно участвуя в развитии инфраструктуры рынка и финансовой 
грамотности потенциальных инвесторов. Поэтому особенно приятно, что плоды наших 
усилий ежегодно видны по самым точным показателям - в отчетных цифрах", - 
комментирует Константин Стеценко, соучредитель ICU. По данным НКЦБФР, операции с 
ОВГЗ превалировали на рынке ценных бумаг в течение последних трех лет, если 
сравнивать с объемами контрактов по другим финансовым инструментам. Общий объем 
торгов ОВГЗ в 2019 г. вырос на 55,04% в сравнении с предыдущим годом, составив 630,07 
млрд грн. Из них почти половина - это торги на биржевом рынке. "Немаловажную роль в 
росте рынка ОВГЗ в прошлом году сыграла активность физических лиц. Все больше людей 
стали понимать, что это за инструмент, и стали диверсифицировать свои вложения. В этом 
и заслуга активной коммуникационной политики непосредственного эмитента - 
Министерства финансов Украины. Также, безусловно, в пользу ОВГЗ играет отсутствие 
налогов, которые люди платят при размещении средств на депозите - ближайшем 
сравнимом с облигациями инструменте. Так, с дохода на ОВГЗ не нужно платить военный 
сбор и НДФЛ, что очень привлекательно сказывается на конечном заработке", - 
комментирует Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания ICU. … 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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В Украине к обращению допущены 16 выпусков ценных бумаг 14  
иностранных эмитентов, - НКЦБФР 

11.09.2020 

В Украине к обращению допущены 16 выпусков ценных бумаг 14 
иностранных эмитентов. Об этом Українським Новинам сообщили в 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

По состоянию на 7 сентября НКЦБФР предоставлены допуски на обращение ценных 
бумаг 16 иностранных эмитентов: 3 выпуска облигаций Biz Finance PLC; (Великобритания); 
облигации U.S. Treasury (США); акции Apple INC (США); акции Ferrexpo PLC 
(Великобритания); акции MHP S. E. (Кипр); акции Ukrproduct Group LTD (Нормандские 
острова); облигации Rail Capital Markets PLC (Великобритания); акции Kcell Join Stock 
Compani (Казахстан); акции Kernel Holding S.A. (Люксембург); акции Industrial Milk Company 
S.A. Люксембург); акции BlackRock Fund Advisors iShares Trust (США); акции Equity 
Residential (США); инвестпаи инвестфонда State Street Global Advisors Trust Company (США); 
акции Freedom Holding Corp (США). На биржевом рынке физлицами было куплено: 47 акций 
Apple 15 физлицами, 300 облигаций одного выпуска Biz Finance PLC – 1 физлицо, 210 
облигаций другого выпуска Biz Finance PLC – 2 физлица, 60 акций Kcell Join Stock Compani – 
1 физлицо, 52 849 акций MHP S. E. – 107 физлиц, 337 облигаций U.S. Treasury – 2 физлица. На 
внебиржевом рынке физлицами были куплены: 11 акций Apple 11 физлицами, 200 
облигаций одного выпуска Biz Finance PLC – 1 физлицо, 105 облигаций Biz Finance PLC 
другого выпуска – 1 физлицо, 4 677 облигаций U.S. Treasury – 3 физлица. Как сообщали 
Українські Новини, в апреле текущего года компания Apple (США), занимающаяся 
разработкой и реализацией смартфонов IPhone, зарегистрировала свое представительство 
в Украине. Компания Apple Distribution International Limited (Ирландия) является 
основателем ООО "Эппл Украина" (Киев). В реестре "Эппл Украина" была зарегистрирована 
15 апреля. Основным видом деятельности указана оптовая торговля компьютерами, 
периферийным оборудованием и программным обеспечением. Руководителем данной 
компании является Роман Гуменюк. 

Читать полностью >>> 
По материалам cbonds.info 

 

Екссекретар РНБО Данилюк очолив наглядову раду  
Національного депозитарію 

25.09.2020 

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України 
Олександр Данилюк став директором Національного депозитарію України, 
заявляє пресслужба НДУ 25 вересня.  

Відповідне рішення наглядова рада ухвалила на засіданні 24 вересня, йдеться в 
заяві. «Головою Наглядової ради ПАТ «НДУ» було обрано незалежного директора – 
Олександра Данилюка, який має значний професійний досвід, знання та компетенцію, 
необхідні для ефективної роботи Наглядової ради НДУ. В 2019 р. Олександр займав посаду 
Секретаря РНБОУ, а з квітня 2016 р. по червень 2018 року обіймав посаду Міністра фінансів 
України. Заступником голови Наглядової ради обрано представника акціонера НБУ – 
Миколу Селехмана», – повідомляє НДУ. Новий склад наглядової ради НДУ був обраний 4 
серпня. Перше засідання нового складу учасників НДУ відбулося 3 вересня. Національний 
депозитарій – орган, створений в 1999 році, який відповідає за облік всіх емісійних цінних 
паперів (окрім тих, що належать до компетенції Національного банку), ведення реєстрів 
власників іменних цінних паперів та контроль в галузі депозитарної діяльності. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами radiosvoboda.org 

 

Группа Investohills вложит 100 млн долларов  
в проблемные активы в Украине 

25.09.2020 

Группа Investohills создала фонд для инвестирования средств фондов 
из ЕС и США в украинский рынок проблемных долгов. Об этом сообщает 
служба новостей портала stockworld.com.ua 

Группа институциональных инвесторов из Европейского Союза, США и украинской 
финансовой группы Investohills, специализирующихся на инвестициях в проблемные 
активы и неликвидные долговые инструменты, создала фонд "Инвестохиллс Хелиантус" в 
размере 100 млн долларов для инвестирования в украинские проекты в сфере 
урегулирования проблемной задолженности. Формирование активов фонда началось с 
подписания первых соглашений на несколько десятков миллионов долларов с пулом 
зарубежных инвесторов для инвестирования средств фонда «Инвестохиллс Хелиантус» в 
украинские проблемные активы и долги. Первая эмиссия акций фонда объемом 1 млрд 
гривен в июне 2020 года была согласована Национальной комиссией по ценным бумагам и 
фондовому рынку, и к нынешнему времени полностью распределена среди инвесторов. 
Интересы пула иностранных инвесторов в Украине будет представлять финансовая группа 
компаний Investohills. Она будет осуществлять управление деятельностью корпоративного 
инвестиционного фонда «Инвестохиллс Хелиантус» в интересах иностранных инвесторов, а 
также предоставит им полный комплекс услуг в сфере выкупа и взыскания проблемной 
задолженности, ведения судебно-претензионной работы, хранения и управления 
проблемными и залоговыми активами. … 

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

 

Шмигаль планує за рік вийти на створення  
фондового ринку 

25.09.2020 

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що розпочав консультації з фахівцями 
щодо створення фондового ринку в Україні. Про це він сказав під час зустрічі 
з Американською торговою палатою (АСС). 

"Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему і за рік 
вийдемо на створення фондового ринку", - зазначив голова уряду, не уточнивши інших 
деталей. При цьому він висловив сподівання, що представники АСС приєднаються до цього 
процесу. "Шмигаль вдруге за місяць зазначив, що відсутність працюючого фондового ринку 
через майже 30 років незалежності України є злочином, а вигоди від роботи фондового 
ринку можна побачити на прикладі сусідніх країн. У червні голова виконкому Нацради 
реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі повідомив про плани Нацради 
розглянути проєкт Київського фінансового центру", - пише "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, 
відсутність в Україні через 29 років незалежності накопичувальної пенсійної системи, 
фондового ринку, концесійних доріг і переробки сміття є злочином, вважає прем'єр-міністр 
Денис Шмигаль. "Реально розуміючи демографічний прогноз розвитку України, я розумію, 
що для більшості тих, хто сидить у цьому залі сучасна пенсійна система не зможе 
забезпечити пенсію, навіть тисячу гривень. Ми зобов'язані перейти на накопичувальну", – 
сказав він на "форумі МСП. Перезавантаження" в Києві в UNIT.City ввечері 4 вересня. "Ми 
повинні створити Фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб в Україні, тому що це 
ресурс, який ми шукаємо ззовні, а в Україні лежать мільярди доларів. Тому це пріоритет, ми 
цим будемо займатися", – додав Шмигаль. Він також повідомив, що наступного року уряд 
має намір продовжити інфраструктурні проекти, зокрема перейти до зрошення, і крім доріг 
взятися за мости, що може підтримати металургію. Прем'єр заявив, що вірить, що за 
допомогою уряду в таких галузях, як машинобудування, авіабудування, космічна галузь і 
ОПК наступного року вдасться залучити $1-2 млрд у великі контракти. 
 

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

Читайте також: Ринки капіталу та 
товарні ринки: що зміниться з 1 
липня 2021 р. >>> 

 НАДРА & ЗЕМЛЯ 
 КОРИСНІ КОПАЛИН  
 

 
 

Гірничі “підприємства-привиди” – чи є в них  
шанс на відродження? 

21.09.2020 

З чого починається “життя” наприклад, кар’єру? І що відбувається чи 
має відбуватися після його відробки? Про це пише Національна Асоціація 
Добувної Промисловості України (НАДПУ).  

По-суті, народження гірничодобувного підприємства починається зі складання 
проекту його відробки, отримання гірничого відводу, отримання дозволу на роботи 
підвищеної небезпеки, закупівлі обладнання і так далі. Потім тривають підготовчі і 
розкривні роботи: перша тонна руди, вихід на проектну потужність і подальша 
гірничодобувна діяльність. Life of mine (LOM) – міжнародне визначення строку служби 
гірничодобувного підприємства, тобто воно дає відповідь на питання: “скільки років 
працюватиме той чи інший гірничий об’єкт”. Весь LOM кар’єру передбачений в проекті 
розробки, завершальною частиною якого має бути рекультивація. Тобто,комплекс робіт, 
спрямованих на відновлення продуктивності та господарської цінності кар’єрів, а також на 
поліпшення умов навколишнього середовища. Інакше кажучи, всі гірничодобувні 
підприємства після закінчення строку служби мають бути рекультивовані. Проте, це 
роблять незавжди.  Мова йде про, так звані, “підприємства-привиди” – не повністю 
відроблені щебеневі кар’єри, кар’єри блочного каменю і буту та інших видів нерудної 
сировини. Такі кар’єри виявляють собою невтішне видовище. Зазвичай, вони затоплені, 
часто разом з кар’єрною технікою – бульдозерами, екскаваторами, навантажувачами. Вся 
виробнича інфраструктура іноді не просто порушена, але й, банально, розкрадена. Як 
правило у таких гірничодобувних підприємств через численні порушення спочатку 
зупиняють, а потім анулюють спеціальний дозвіл на видобування. І виникає досить патова 
ситуація. Колишній надрокористувач вже не може претендувати на родовище, а новому 
брати таке “щастя”, ще й через аукціон, немає вигоди. Адже кількість залишкових запасів у 
таких кар’єрах нерентабельна для подальшого відновлення і освоєння. Наприклад, для 
щебеневого кар’єру рентабельним для освоєння являються запаси від 5000 тис. т. А 
залишки запасів у неповністю відроблених кар’єрах в більшості випадків складають менше 
2000 тис. т. За даними ДНВП “Геоінформ України” таких підприємств в Україні більше 
тисячі. Іншими словами – на Державному обліку запасів родовищ корисних копалин 
обліковуються запаси, які ймовірніше, ніколи не будуть видобуті. А найголовніше – кар’єри 
не рекультивовані. Чи є у таких кар’єрів другий шанс? При існуючій законодавчій базі 
надрокористування – майже ні. Але він може бути знайдений. Часто такі кар’єри можна 
дорозвідати, наростити запаси і тим самим отримати інвестиційно привабливий об’єкт. 
Такий підхід потребує законодавчого регулювання. Спрощення доступу до таких надр. 
Можливо, отримання дозволу на користування надрами без аукціону. Крім того, необхідно 
вирішити в правовому полі: “що робити з залишковими запасами?” Списувати їх з балансу, 
як нерентабельні і брати їх в новий дозвіл на геологічне вивчення чи передбачити окрему 
процедуру для їх передачі новому надрокористувачу. Питання складне. НАДПУ вважає, що 
його вирішення однозначно матиме позитивні економічні, екологічні і соціальні наслідки: 
запаси корисних копалин відпрацьовані, Life of mine підприємств продовжено, створені нові 
робочі місця, відроблені кар’єри будуть рекультивовані.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАДПУ 

 
 

Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ):  
Уряд затвердив нові форми звітів 

23.09.2020 

Рішення, розроблене Міненерго, забезпечить виконання вимог 
Закону «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях». Про це 
повідомляє служба новин порталу kmu.gov.ua 

На засіданні Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що затверджує форми: 
звіту підприємств про платежі на користь держави; консолідованого звіту підприємств на 
користь держави; звіту про платежі на користь держави, які складаються отримувачами 
платежів. Рішення забезпечить виконання вимог Закону «Про забезпечення прозорості у 
видобувних галузях», стосовно звітування компаніями, що здійснюють діяльність у 
видобувних галузях про здійснені на користь держави платежі та звітування отримувачами 
платежів про платежі на користь держави. Форми звіту визначають обсяг інформації, що 
буде надаватись суб’єктами розкриття інформації. За результатами проведення аналізу та 
звірки отриманої інформації готується щорічний звіт ІПВГ. Наразі завершуються робота 
стосовно підписання договорів з компанією-незалежним адміністратором з підготовки 
звітів ІПВГ за 2018 і 2019 рік. Зазначені звіти мають бути підготовлені і опубліковані до 
кінця 2020 р. Постанова забезпечить виконання вимог Ініціативи прозорості видобувних 
галузей щодо збирання, розкриття та поширення інформації у видобувних галузях. 
Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) – це незалежний і добровільно 
підтримуваний на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості, який 
впроваджується у 54 країнах світу та включає такі країни як Норвегія, Великобританія, 
Німеччина, Казахстан, та ін. Вчасна та якісна підготовка Звіту ІПВГ є одним з важливих 
індикаторів впровадження економічних реформ в країні, що буде мати своє відображення у 
подальшому розвитку взаємовідносин України з міжнародною спільнотою та, зокрема, 
співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. 

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

 
 

Кабмін затвердив нову методику розрахунку  
початкової вартості спецдозволів 

24.09.2020 

Затверджена КМУ методика розрахунку початкової вартості 
спецдозволів на користування надрами знизить можливість спекуляцій при 
розрахунку ціни, повідомили в Держгеонадр. 

"Логіка нової Методики полягає у відмові від використання суб’єктивних даних, 
якими можна маніпулювати й достовірність яких важко перевірити, зокрема таких, як 
експлуатаційні витрати, капітальні вкладення, річний дохід підприємства. Розрахунок 
проводиться виключно на основі об’єктивних даних: наявність ресурсів та запасів по 
конкретному родовищу чи ділянці надр та фіксованої ціни одиниці товарної продукції, для 
всіх суб’єктів господарювання на всій території України", - зазначив глава Держгеонадр 
Ромах Опімах. За даними служби, Кабмін на засіданні 23 вересня також вніс зміни до 
постанови №848 від 17 жовтня 2018 р. про порядок проведення аукціонів на користування 
надрами шляхом електронних торгів, змінивши статус постанови з тимчасового на 
постійний. "Порядок надання спеціальних дозволів шляхом проведення відкритих 
електронних торгів довів свою ефективність, тому відтепер всі спецдозволи будуть 
видаватися через прозорі онлайн-аукціони. Надання спеціальних дозволів поза аукціоном 
буде відбуватися у виняткових випадках, які чітко визначені постановою №615 від 30 
травня 2011 р.", - зазначили в Держгеонадр. Як повідомлялося, первісна редакція постанови 
КМУ №848 встановлювала термін проведення аукціонів онлайн до 1 жовтня 2020 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Майже 4300 протоколів ДКЗ виклали  
у відкритий доступ 

25.09.2020 

Державний інформаційний геологічний фонд України за підтримки 
Держгеонадр з квітня 2020 р. розпочав оприлюднення протоколів ДКЗ на 
офіційному веб-сайті підприємства.  

Сьогодні у відкритий доступ виклали 4262 документи. Оприлюднення протоколів 
відбувається у рамках політики відкритих дверей у сфері надрокористування, 
проголошеної Урядом. У Службі вважають, що це дозволить врегулювати взаємодію між 
власниками, розпорядниками геолого-фізичних досліджень та юридичними особами, які 
займаються видобуванням корисних копалин та дослідженням надр. І переконують: 
лібералізація доступу до геологічної інформації матиме позитивний ефект для залучення 
інвестицій у розробку надр України. «Спрощення доступу до геологічної інформації є 
важливою умовою покращення інвестиційного клімату та відновлення довіри до Державної 
геологічної служби, — прокоментував її очільник Роман Опімах. — Ми даємо можливість 
суб‘єкту ринку оцінити якість наявної геологічної інформації по об‘єктах, скористатися нею 
і прийняти інвестиційне рішення. Що простішим буде для інвестора процес прийняття 
такого рішення, що легшим та прозорішим буде доступ до результатів геолого-фізичних 
досліджень, — то більше інвесторів ми зможемо залучити в українське видобування». 
Нагадаємо, Роман Опімах назвав відновлення довіри до Служби та лібералізацію доступу до 
геологічної інформації пріоритетами роботи Держгеонадр. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держгеонадр 

 
З початком приватизації в Держгеонадрах звільняються  

керівники держпідприємств 
30.09.2020 

Вже другий тиждень поспіль Український державний геологорозвіду-
вальний інститут залишається без керівника. Про це повідомляє служба 
новин порталу geonews.com.ua 

Андрій Локтєв, який очолював інститут близько пів року, із поспіхом звільнився, 
залишивши підприємство зі збитками близько 10 млн грн і заборгованістю із заробітної 
плати з травня місяця. У дописі на своїй сторінці фейсбуку пан Локтєв зазначив, що бути 
частиною приватизаційних процесів не вміє, і не має бажання. Хоча ще на початку своєї 
діяльності в інституті він заявляв про наміри активно розпродавати приміщення УкрДГРІ. 
Можливо, поспішне звільнення з посади пов’язане з розглядом дотримання законодавства 
про працю, що мало розпочатися в день його звільнення. З огляду на вищезазначене, дії 
Романа Опімаха - голови Держгеонадр, який звільняє директора через два дні після поданої 
ним заяви, не подбавши про процес передачі справ, та залишає без керівника стратегічне 
підприємство, - хтось назве нерозважливими, а хтось - службовою недбалістю. 

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

 
Реформа надрокористування: прозорість  

та відкритість 
30.09.2020 

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах взяв участь у 
засіданні Національної ради реформ під головуванням Президента України 
Володимира Зеленського.  

Учасники схвалили проєкт законодавчих змін у сфері надрокористування з метою 
спрощення роботи бізнесу та залучення інвестицій у видобувну галузь. «Ключове завдання 
ініціативи - дерегулювати дозвільні процедури і модернізувати правила гри для підвищен-
ня бізнес-активності у видобувному секторі економіки та створення нових робочих місць», - 
повідомив Роман Опімах. Зокрема, аби спростити взаємодію бізнесу та держави, планують 
скоротити кількість дозвільних органів із чотирьох до одного, залишити лише один 
дозвільний документ замість семи, та прискорити погоджувальні процедури із 12 місяців 
до двох. «Ми прагнемо забезпечити прозорі правила роботи галузі, які унеможливлять 
будь-які зловживання. З цією метою буде запроваджено використання сучасних цифрових 
рішень в управлінні та мінімальний контакт надрокористувача із чиновником», - каже 
Роман Опімах. Також серед новел - лібералізація обігу спеціальних дозволів, стандартизація 
та автоматизація розрахунку вартості спеціальних дозволів та геологічної інформації. 
Ініціативи передбачають надання підтримки малому надрокористуванню: ліцензії на 
користування ділянками надр із покладами місцевих корисних копалин власники землі 
зможуть отримувати без аукціону. «Це системна реформа, яка закладе міцний фундамент 
для подальшого оновлення Кодексу України про надра», - переконаний Роман Опімах. 
Голова Служби висловив сподівання, що народні обранці зареєструють проєкт змін як 
пріоритетну законодавчу ініціативу. Відзначимо, заступник голови Держгеонадр Роман 
Сарамага взяв участь в обговоренні реформування регулятора галузі із представниками 
профільних відомств Європи та Канади, організованому аналітичним центром Діксі Груп. 
Іноземні партнери поділились досвідом роботи та своїм баченням ключових функцій, які 
має виконувати регуляторний орган. Зокрема, йшлося про те, що державна геологічна 
служба має має бути своєрідним one-stop shop для надрокористувача, тобто виконувати 
функції єдиного дозвільного і регуляторного органу, який здатен надати видобувникові 
повний пакет послуг для забезпечення його діяльності. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держгеонадр 

Читайте також: Держгеонадра анонсують 
запуск онлайн-калькулятора та 
інтерактивної мапи родовищ >>> 
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Щодо незаконного втручання у діяльність  
Держлісагентства 

16.09.2020 

З часу призначення Голови Державного агентства лісових ресурсів 
України Василя Кузьовича пройшло не більше двох місяців. Про це 
повідомляє прес-служба відомства. 

Приступивши до виконання своїх обов’язків ним було розпочато роботу в напрямку 
відновлення довіри громадськості до лісової галузі, здійснення заходів щодо запобігання 
корупції, забезпечення прозорої та відкритої діяльності Держлісагентства, територіальних 
органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління. 
Нещодавно в одному з робочих приміщень Держлісагентства було виявлено технічні 
прилади для негласного зняття інформації. Окрім того неодноразово було виявлено 
стеження за керівником відомства. У таких діях вбачається безпосереднє втручання, як в 
діяльність центрального органу державної влади, так і Голови Держлісагентства, з метою 
тиску та впливу на прийняття рішень. У відповідності до Конституції України не 
допускається збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини. З метою розслідування можливих фактів 
незаконного використання технічних засобів негласного зняття інформації Державне 
агентство лісових ресурсів України звернулося з відповідною заявою до Служби безпеки 
України, якою за вказаним фактом вже зареєстровано кримінальне провадження. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держлісагентства 
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Міненерго підписало меморандум з Ukraine Invest  
для залучення інвестицій 

22.09.2020 

Державна установа «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» і 
Міністерство енергетики підписали меморандум про спільну роботу для 
поліпшення інвестиційного клімату та залученням інвестицій. 

«Сторони підписали Меморандум про співробітництво, що передбачає такі напрями 
співпраці: створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку України, 
зокрема у паливно-енергетичний комплекс, шляхом підготовки пропозицій щодо внесення 
змін до нормативно-правових актів, формування та реалізації державної політики. 
залучення інвестицій в паливно-енергетичний комплекс України, зокрема шляхом 
донесення інформації про актуальні інвестиційні пропозиції до іноземних інвесторів, 
підбору актуальних інвестиційних пропозицій на запит іноземних інвесторів, формування 
інвестиційних пропозицій; супроводження реалізації інвестиційних проєктів паливно-
енергетичного комплексу України, зокрема шляхом надання підтримки іноземним 
інвесторам у вирішенні проблемних питань, що можуть виникати в процесі підготовки та 
реалізації ними інвестиційних проєктів», – звітують у дописі на фейсбуці Ukraine Invest. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
Профільний Комітет ВРУ підтримав пропозиції Міненерго  

до проєкту Держбюджету - 2021 
30.09.2020 

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово- 
комунальних послуг 30 вересня розглянув і підтримав пропозиції Міненерго 
до проєкту Держбюджету на 2021 рік. 

Міненерго запропонувало передбачити у проєкті Держбюджету-2021 кошти на 
декілька напрямів: енергоефективність, модернізація вугільних підприємств, розрахунки із 
«зеленою» енергетикою, погашення боргів на ринку електроенергії, резерв для зняття з 
експлуатації блоків АЕС, ініціативу прозорості видобувних галузей. У результаті обговорень 
народні депутати профільного комітету майже одноголосно (утрималась лише Анна 
Скороход) вирішили підтримати пропозиції Міністерства перед комітетом ВР з питань 
бюджету. «Хочу вам подякувати за солідарну підтримку небхідних для паливно-
енергетичного комплексу та сфери енергоефективності ініціатив. Без цього, без прийняття 
необхідних законів в парламенті неможливо досягти нашу спільну мету – стабільну, 
безпечну роботу енергетичного комплексу задля добробуту суспільства», – наголосила в.о. 
Міністра енергетики Ольга Буславець. Голова комітету енергетики та ЖКГ Андрій Герус у 
свою чергу також висловив вдячність очільниці міністерства за державницьку позицію у 
проведенні реформ у галузі. Відзначимо, Міністерство енергетики працює над спрощенням 
приєднання електроустановок до електричних мереж. Цей показник безпосередньо 
впливає на позицію України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. На цьому 
наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання Національної ради 
реформ. «Міністерство підтримує більшість ініціатив зі спрощення приєднання 
електроустановок замовників до електричних мереж. Частина цих ініціатив вже 
реалізується», – зазначила Ольга Буславець. Зокрема, Міненерго розробило відповідний 
законопроєкт для вирішення проблем із відведенням земельних ділянок, що інколи 
призводять до повного блокування процесу приєднання нових електроустановок. «Для 
максимального спрощення порядку відведення земельних ділянок для об’єктів енергетики 
Міністерство розробило відповідний проєкт закону, який зараз проходить процедуру 
погодження в зацікавлених органах влади. Найближчим часом проєкт буде подано до 
Кабінету Міністрів», – пояснила Ольга Буславець. На стадії реалізації перебуває ще одна 
ініціатива – забезпечення відкритого доступу до містобудівного кадастру та онлайн карти 
електричних мереж. Міністерство організувало роботу з передачі операторами систем 
розподілу до Держгеокадастру інформації про лінії електропередачі, підстанції та інші 
об’єкти систем розподілу для їх внесення до «Публічної кадастрової карти України». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Міненерго 
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ДТЕК підписав меморандум про співпрацю з  
Українським фондом стартапів 

26.09.2020 

ДТЕК підписав меморандум про співпрацю з Українським фондом 
стартапів, у рамках якого компанія надаватиме свою експертизу та стане 
індустріальною платформою для пілотування ідей українських інноваторів.  

Меморандум підписали директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе та директор 
Українського фонду стартапів Павло Карташов. «Сьогодні ДТЕК став індустріальним 
партнером Українського фонду стартапів. Це наша перша співпраця з урядовим фондом. 
Разом ми будемо розвивати стартап-екосистему та підприємництво, надаючи експертизу та 
платформу для пілотування рішень, розроблених молодими українськими командами», - 
сказав Е.Вольпе. Він наголосив, що фонди - один з пріоритетних напрямків співпраці для 
Innovation DTEK у 2020 році, адже таке партнерство сприяє формуванню ринку та попиту на 
інноваційні проекти серед бізнесу в Україні. За його словами, для ДТЕК важливо шукати 
інноваційні рішення в Україні і таким чином підтримувати талановиту молодь та 
вітчизняні стартап-команди. Він також нагадав, що Innovation DTEK нещодавно запустив 
платформу openinnovation.dtek.com, на якій компанія публікує свої інноваційні запити і 
шукає команди, ідеї і технології з TRL >5 для їх вирішення. «Окрім підвищення безпеки, 
посилення ефективності бізнесу та вирішення екологічних питань, за допомогою інновацій 
компанія шукає рішення для адаптації до змін в енергетиці, додаткової монетизації 
традиційних бізнесів, а також створення нових бізнесів, не пов'язаних з енергетикою», - 
сказав директор з інновацій ДТЕК. Директор Українського фонду стартапів Павло Карташов 
зазначив, що ДТЕК - одна з небагатьох компаній, яка не тільки розповідає про інновації, але 
реально втілює їх у всіх сферах своєї операційної діяльності, від офісів до виробництва. «Ми 
цінуємо, коли слова не розходяться з діями, і саме тому раді оголосити про початок нашої 
вже офіційної співпраці. Впевнений, що наш спільний досвід і об’єднання зусиль принесуть 
користь усій українській стартап екосистемі, з якою ДТЕК вже тривалий час співпрацює на 
базі власного інноваційного відділу» -  сказав Павло Карташов. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДТЕК 
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ДТЕК Ахметова пів року не платить державі за оренду 5 шахт,  
борги вже перевищують 100 мільйонів 

03.09.2020 

Заборгованість енергохолдингу Ріната Ахметова ДТЕК за оренду 
цілісного майнового комплексу (ЦМК) ДП Добропіллявугілля перевищила 
100 млн грн. Про це НВ Бізнес повідомили в прес-службі Фонду держмайна. 

"Відповідно до чинного договору оренди шахт ДП Добропіллявугілля між Фондом 
державного майна України та компанією ДТЕК, сума місячної орендної плати становить 
18,3 млн грн. При цьому, оренда плата не сплачується орендарем з березня 2020р. Наразі 
існує заборгованість по оренді на суму понад 100 млн грн.", — відповіли в ФДМУ на запит 
НВ Бізнес. У Фонді нагадали, що передача в довгострокову оренду ЦМК ДП 
Добропіллявугілля відбулася 22 грудня 2010 року строком на 49 років, до 22 грудня 2059 
року. Передача відбулася згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №?1559-р 
від 28 липня 2010 р. Минулого року держава отримала від орендаря в особі ТОВ ДТЕК 
Добропіллявугілля більше ніж 177 млн грн. В Фонді держмайна повідомили, що наразі існує 
ініціатива орендаря з дострокового завершення оренди ДП Добропіллявугілля, яка була 
сформована та надіслана на адресу прем'єр-міністра. За результатами розгляду ініціативи, 
робочою групою буде напрацьовано подальші сценарії розвитку та рекомендації з 
вищезазначеного питання. "Заступник Голови ФДМУ не уповноважений говорити від імені 
робочої групи", — зазначили в прес-службі Фонду, не уточнивши за яких умов можливе 
дострокове розірвання договору оренди. ... 

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

 
Украина хочет занять денег у Англии на реформу  

угольной отрасли 
15.09.2020 

Украина рассматривает возможность участия в Безугольном 
энергетическом альянсе для привлечения инвестиций и начала новых 
проектов на территориях угольных моногородов. 

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго, об этом шла речь 
во время встречи и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец и министра бизнеса, 
энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга, состоявшейся 
14 сентября в режиме онлайн-конференции. "Тематика реформирования угольной отрасли 
находится под постоянным вниманием президента и премьер-министра Украины. Для нас 
чрезвычайно важно начало пилотных проектов по трансформации угольных регионов. 
Трансформация угольных регионов требует решения многих вопросов - и социальных, и 
экономических, и экологических. Именно над этими вопросами мы будем работать в 
ближайшее время", - сказала глава министерства. По ее словам, Украина рассматривает 
возможность участия в Безугольном энергетическом альянсе, чтобы привлечь инвестиции 
для начала новых проектов на территориях угольных моногородов. О.Буславец также 
отметила, что Украина движется в соответствии с европейскими и мировыми трендами, в 
частности, в направлении углеродно нейтрального развития экономики и энергетики. "Для 
нас была бы очень важна помощь правительства Великобритании в рамках реализации 
проектов Energy Storage, которые важны для нашей энергосистемы и дальнейшего 
развития "зеленой" генерации", - отметила и.о. министра. Также возможно сотрудничество 
с Британией в сфере водородной энергетики. "Украина имеет значительный потенциал 
"зеленого" водорода. Нами начата работа по подготовке дорожной карты развития 
водородной энергетики. До конца года планируется начать подготовку Стратегии развития 
данной сферы в Украине. Мы надеемся на результативное сотрудничество при 
осуществлении ключевых мероприятий по развитию и интеграции водородных 
технологий, что в частности будет включать в себя разработку водородной концепции и 
реализацию пилотных проектов", - отметила О.Буславец. 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

 
Ефимов завершает угольный  

поход 
24.09.2020 

Шестой апелляционный админсуд оставил без изменений решение 
Окружного админсуда Киева, которым было официально оформлено 
поражение Госгеонедр в схватке с ООО «Шахта 1-3 «Новогродовская».  

Так, данным решением суд признал противоправным и отменил приказ 
Государственной службы геологии и недр №160 от 15 мая 2018 г., которым было 
остановлено действие специального разрешения на пользование недрами, выданное 
упомянутой коммерческой компании еще в 2012 г. Эту лицензию ООО «Шахта 1-3 
«Новогродовская» тогда получало параллельно с другой структурой – ООО «Шахта 
«Россия». Выданные геологическим ведомством разрешения по сути были пропуском в мир 
украинской угледобычи, поскольку предусматривали разрешение на промысел на залежах, 
которые разрабатывались одноименными государственными шахтами. Что 
примечательно, ООО “Шахта “Россия” была зарегистрирована в один день с ООО “Шахта 1-3 
“Новогродовская” и по одному адресу. Тогда обе эти структуры считались фактически 
подконтрольными Александру Януковичу, который в тот момент благодаря пребыванию 
на посту президента Украины своего отца обладал неограниченным административным 
ресурсом в стране. В частности, основателем обоих предприятий являлся Александр 
Сичинава, возглавлявший наблюдательный совет Всеукраинского банка развития (ВБР) 
Александра Януковича. Этот пример государственно-частного партнерства де-факто был 
примером паразитирования частного интереса на национальном имуществе. Ведь речь шла 
о том, что структуры Януковичей  тратились исключительно на сам добычной процесс, 
тогда как сопутствующая работа (проходка и содержание обслуживающих выработок, 
подъем угля через ствол, его складирование, и т.п.) лежала на плечах госшахт. После 
известных событий 2014 г. работа обоих ООО оказалась заблокированной. С действий 
Госслужбы геологии и недр и началась эта блокада: ведомство распорядилось 
приостановить действие лицензии, на основании которой компании могли добывать уголь. 
В основу этого решения были положены допущенные лицензиатами нарушения. Одним из 
них было то, что ООО «Шахта 1-3 «Новогродовская» и ООО «Шахта «Россия» до сих пор не 
имели на руках технико-экономического обоснования разработки вверенных в их руки 
угольных пластов. Государственная служба геологии и недр издала приказ №429, которым 
остановила действие сразу двух специальных разрешений на пользование недрами: №5615 
от 25 июля 2012 г. (выдана для ООО «Шахта 1-3 «Новогродовская») и №5614 от 27 июля 
2012 г. (для ООО «Шахта «Россия»). В 2017 году в борьбу за частные шахты «Россия» и 
«Новогродовская»  вступил известный угольный бизнесмен Виталий Кропачев. Его 
«крестный поход» закончился разрывом сделки до ее завершения. А еще чуть позже стало 
известно о том, что угольный проект Януковича стал собственностью народного депутата 
Максима Ефимова. С того момента обе коммерческие компании-угледобытчики и открыли 
судебный фронт против Госгеонедр, главной целью которого стало намерение добиться 
восстановления лицензий на промышленную добычу. Летом текущего года на этом пути 
своей цели достигло ООО «Шахта «Россия». “ОЛИГАРХ” рассказывал об этот эпопее. А сейчас 
эту эстафету подхватила ООО «Шахта 1-3 «Новогродовская». ... 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 
 

 
Міненерго пропонує закласти 2 мільярди на  

модернізацію шахт у бюджеті-21 
29.09.2020 

Міністерство енергетики пропонує закласти 2 млрд грн на модернізацію 
шахт у проєкті бюджету на 2021 рік. Про це повідомили у пресслужбі 
Міненерго, передає ukrinform.ua 

"Окрему увагу Міненерго приділяє вугільній галузі... Міністерство пропонує 
передбачити на модернізацію шахт 2 млрд грн. Це мінімальна потреба в державній 
підтримці, щоб стабілізувати ситуацію на державних вугледобувних підприємствах, Це 
дозволить повністю оснастити 8 лав на 8 державних шахтах. Приріст видобутку вугілля 
дозволить зменшити собівартість вугільної продукції та навантаження на державний 
бюджет", - ідеться у повідомленні. Крім того, для державних вугледобувних підприємств 
пропонується виділити 1,4 млрд грн на погашення заборгованості з єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка накопичувалася з 2014 року. 
"Зростання заборгованості з ЄСВ призводить до порушення прав працівників на соціальний 
захист, зокрема до незарахування періоду роботи, за який не сплачено єдиний внесок, до 
страхового стажу працівників, що негативно впливає на розмір пенсій, лікарняних та інших 
страхових виплат", - зазначили у Міненерго. Нагадаємо, в Міністерстві енергетики 
представили концептуальні засади реформування вугільної галузі. Незабаром їх передадуть 
на розгляд Експертної ради при Міністерстві, а після остаточного узгодження, – 
презентують на засіданні Координаційного центру з питань трансформації вугільних 
регіонів України. «Ми пропонуємо до розгляду комбінований варіант реформи, що включає 
в себе розподіл державних шахт на три категорії. Відповідно, для них пропонуємо три 
шляхи розвитку», – наголосив заступник Міністра енергетики Максим Немчинов. Частина 
шахт стане ресурсною базою для ПАТ «Центренерго», із можливим подальшим створенням 
вертикально інтегрованої компанії. Друга категорія – шахти «подвійного» призначення, 
тобто ті, що добувають енергетичне і коксівне вугілля. Третя категорія шахт отримає шанс 
на «друге» життя. Їх пропонуватимуть на приватизацію як цілісні майнові комплекси, для 
яких можливо переформатування господарської діяльності. Також планується реалізувати 
пілотні проєкти трансформації вугільних регіонів у двох «мономістах». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua, mpe.kmu.gov.ua 
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Енергоатом знайшов порушення на  
будівництві ЦСВЯП 

02.09.2020 

ДП "НАЕК "Енергоатом" виявило низку суттєвих порушень на 
будівництві Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 
(ЦСВЯП). Про це повідомили у пресслужбі компанії. 

"Наприкінці липня НАЕК "Енергоатом" ініціювала внутрішню позапланову перевірку 
стану виконання робіт і загального будівництва Централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Комісія здійснила вибіркову перевірку 
укладених угод – щодо їхньої відповідності вимогам чинного законодавства, з’ясувала 
правомочність укладання додаткових угод, проінспектувала стан та якість виконаних робіт 
і відповідність затвердженому плану-графіка тощо. За підсумками проведеної роботи було 
виявлено низку суттєвих порушень, які містять ознаки кримінальних і адміністративних 
правопорушень", - йдеться у повідомленні. Зокрема, йдеться про порушення під час 
укладання додаткових угод, здійснення оплати за виконані роботи, загальний стан 
реалізованих підрядниками зобов’язань та інше. З огляду на виявлені обставини, 
Енергоатом передав відповідні документи й узагальнені результати перевірки до НАБУ для 
вивчення. Централізоване сховище – автономна ядерна установка для тривалого (до 100 
років) зберігання відпрацьованого ядерного палива. Будівництво об’єкта розпочалося в 
листопаді 2017 року. Проєкт реалізовується завдяки кредитним коштам. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Держконцерн «Ядерне паливо» буде  

ліквідований 
11.09.2020 

Державний концерн «Ядерне паливо» буде ліквідований у в зв'язку з 
невиконанням визначеної під час його створення функції. Про це заявила 
в.о. міністра енергетики Ольга Буславець. 

«Концерн не виконав свою функцію щодо будівництва збірок ядерного палива. 
Прийнято рішення про недоцільність його подальшого функціонування», – сказала вона. 
Буславець уточнила, що це питання розглядалося в ході її перебування на «Східному ГЗК» і 
за підсумками аудиту компанії. «І на сьогодні проводитиметься період його підготовки до 
ліквідації», – зазначила очільниця Міненерго. Нагадаємо: держконцерн «Ядерне паливо» 
створено з метою організації на території України окремих елементів ядерно-паливного 
циклу, таких як виробництво комплектуючих ядерного палива для атомних електростанцій 
та збирання паливних касет. «Ядерне паливо» об'єднує держпідприємства: «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат», «Смоли», «Український науково-дослідний і проектно-
розвідувальний інститут промислової технології». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
Украина похоронила проект Энергетического  

моста с ЕС 
11.09.2020 

Смысл проекта "Энергетический мост "Украина - ЕС" на сегодня 
утрачен. Украина вообще не рассматривает реализацию проекта, который 
включал достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС. 

На брифинге и.о. министра энергетики Ольга Буславец напомнила, что проект 
"Энергетический мост" был начат несколько лет назад, но "время потеряно". По ее словам, 
проект можно было реализовать еще три года назад. "Но на сегодняшний момент мы как 
страна решили, что мы будем полностью синхронизироваться с европейскими 
энергосистемами и на сегодня все делаем в плане, который был утвержден именно для 
этого", - сказала она. "Мы уже не рассматриваем реализацию этого проекта", - добавила 
министр. В то же время она не исключила других возможностей финансирования 
достройки и третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС. Проект "Энергетический мост 
"Украина - Европейский союз" начат в 2015 году. Цель осуществления государственно-
частного партнерства для реализации проекта заключается в интеграции объединенной 
энергетической системы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E за счет экспорта 
электроэнергии с энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС в страны ЕС. Проект предусматривает 
организацию выдачи мощности энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС 
путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС 
"Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). … 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 
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Енергоатом обговорив з корейською КНNP перспективи  
будівництва нових енергоблоків 

14.09.2020 

Робоча група ДП «НАЕК «Енергоатом» на чолі з т. в. о. президента 
Компанії Петром Котіним провела відеоконференцію з групою представників 
компанії Korea Hydro & Nuclear Power (КHNP). 

Зустріч було ініційовано у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між 
українською та корейською компаніями та на виконання відновленої стратегії розвитку 
атомної енергетики, основи якої озвучив Президент України Володимир Зеленський під час 
свого візиту на Хмельницьку атомну електростанцію 9 вересня 2020 року. Під час 
відеоконференції представники двох компаній обговорили перспективні проєкти 
Енергоатома і в першу чергу – зведення нових енергоблоків на майданчиках українських 
АЕС. Корейська сторона висловила зацікавленість в будівництві енергоблока з реактором 
APR-1400 на Рівненській АЕС, де вже виконано частину підготовчих робіт з обґрунтування 
вибору майданчика. Сторони також розглянули склад спільних робочих груп за напрямами 
співпраці. У ході конференції було обговорено питання фінансування та локалізації 
виробництва основних компонентів реакторної установки в Україні. Korea Hydro & Nuclear 
Power Co., Ltd. – дочірня компанія Korea Electric Power Corporation (KEPCO) та найбільша 
електроенергетична компанія Республіки Корея, яка генерує близько 30% від сумарного 
виробництва електроенергії в Південній Кореї. KHNP експлуатує 24 енергоблоки АЕС 
сумарною встановленою потужністю 23 тис. 250 МВт. KHNP має 6 атомних енергоблоків на 
стадії будівництва і ще 4 енергоблоки планує побудувати. Разом з KEPCO KHNP взяла участь 
у проєкті будівництва першої в Об'єднаних Арабських Еміратах атомної електростанції 
Барака. Разом з французькою Framatome та американською General Electric компанія KHNP 
увійшла до шорт-листу з вибору стратегічного інвестора за проєктом добудови болгарської 
АЕС «Белене». KEPCO та KHNP мають намір взяти участь у будівництві атомної 
електростанції Moorside у Великій Британії, потужністю 3,4 тис. МВт. У серпні 2016 р. НАЕК 
«Енергоатом» та Korea Hydro & Nuclear Power підписали у Києві Меморандум про 
взаєморозуміння, спрямований на розширення взаємодії в ядерно-енергетичній галузі. 

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

 
 

На ЮУАЕС обговорили зміну терміну реалізації 
контракту зі SKODA JS a.s. 

15.09.2020 

Реконструкцію кранів кругової дії в реакторних залах енергоблоків 
№1 і№2 ЮУАЕС перенесено на 2021 рік. Зміни до контракту внесли через 
карантин у країнах Європи, спричинений коронавірусом. 

Під час ремонтної кампанії 2020 южноукраїнські атомники планували виконати 
перший етап реконструкції кранів кругової дії в реакторних залах 1 і 2 енергоблоків. Ця 
робота необхідна для приведення основного обладнання у відповідність до сучасних вимог 
безпеки, а також для впровадження на блоках технології Holtec, яка передбачає підготовку 
устаткування для поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Через пандемію, 
викликану коронавірусом, узгоджені контрактом терміни довелось переглядати. 
Комплектуючі для кранів виготовляють у декількох країнах Європи: у Словенії – механічну 
частину, в Чехії - електрообладнання, в Росії – систему управління і траверс. «Всі основні 
комплектуючі для кранів готові, виробники проводять попередні випробування, - доповів 
на нараді з керівниками Южно-Української АЕС очільник проєкту від компанії S?KODA Ян 
Вімпел. Він прибув в Україну, на запрошення ЮУАЕС, щойно відкрили кордон з Чехією. –
Через те, що тривалий час країни Європи були закриті для громадян інших країн, виникла 
тривала затримка у співпраці з нашими партнерами.  Чотири місяці ми не могли 
налагодити взаємну роботу з Litostroj Рower зі Словенії, отримати відвантажене 
обладнання. Наразі схожа ситуація з компанією «КомТех» з Росії. Їхніх фахівців наша країна 
не може прийняти. Кордони зачинені». Провести приймальні випробування за участі 
замовників обладнання та представників усіх фірм-виробників і досі проблематично. Та 
головне питання, заради якого керівник проєкту від SKODA особисто приїхав на ЮУАЕС, – 
визначення термінів погодження документації в контролюючих органах, зокрема, технічної 
специфікації та програм і методик приймальних випробувань. Від цих документів залежить 
вчасне виконання контрактних зобов’язань. Під час візиту також обговорювались  питання 
підготовки для Харківського інституту «Укркраненерго» вихідних даних, необхідних для 
розробки проєктно-кошторисної документації, та врегулювання з замовником проєктних 
рішень з облаштування кабельних зв’язків в гермооболонках енергоблоків. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ЮУАЕС 

 
 

Президент підписав указ про заходи щодо стабілізації ситуації в  
енергетичній сфері та розвитку ядерної енергетики 

 
22.09.2020 

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 406/2020 
«Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та 
подальшого розвитку ядерної енергетики». 

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має у двомісячний строк внести на розгляд 
Верховної Ради законопроекти про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків 
№ 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції, а також про внесення змін до деяких 
законів України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву 
для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України 
«Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки». Крім того, уряд 
має розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики в межах реалізації 
Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність». Також Кабмін має забезпечити вдосконалення управління 
державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», 
зокрема пришвидшити підготовку та проведення корпоратизації вказаного суб'єкта 
господарювання та невідкладно опрацювати питання щодо передачі функцій з управління 
цим підприємством Кабінету Міністрів. Відповідно до указу, уряд має вжити вичерпних 
заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася перед виробниками 
електричної енергії державного сектору економіки внаслідок виконання ними спеціальних 
обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку електричної енергії, та забезпечити недопущення 
виникнення такої заборгованості надалі. Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

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

 

НАЕК "Енергоатом" підтвердив плани щодо запуску  
першої черги ЦСВЯП у грудні 2020 р. 

25.09.2020 

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підтвердив плани 
щодо запуску першої черги ЦСВЯП в грудні 2020 року, повідомила прес-
служба Міністерства енергетики України. 

За її даними, відповідне завірення президент "Енергоатому" зробив під час минулої в 
міністерстві наради, ініційованої постачальником технологій та обладнання для проекту 
компанією Holtec International. Водночас Котін зазначив, що для своєчасного виконання 
графіка робіт необхідно вирішувати питання, які залежать не тільки від компанії. Зокрема, 
необхідно побудувати залізничну колію до сховища на ділянці лісу, що перебуває в 
управлінні Державного агентства з управління зоною відчуження. Голова "Енергоатому" 
закликав відновити щомісячні засідання керівного комітету з будівництва ЦСВЯП, на яких 
можна оперативно вирішувати проблемні питання. За підсумками наради Міненерго 
доручило "Енергоатому" активізувати роботу з реалізації проекту, щотижня звітувати про 
стан будівництва та наявні проблеми, щотижня надавати Міненерго, Holtec International та 
КІЕП звіти про стан розрахунків за проектом, відновити участь представників міністерства 
у засіданнях комітету та актуалізувати графік будівництва ЦСВЯП. "Будівництво ЦСВЯП є 
наймасштабнішим проектом у галузі ядерної енергетики України. Із введенням власного 
сховища в експлуатацію Україна позбавиться монопольної залежності від Росії в контексті 
зберігання відпрацьованого ядерного палива. До того ж наша держава, використовуючи 
власне сховище, зможе заощаджувати близько $200 млн на рік, які зараз сплачуються РФ", - 
зазначила глава Міненерго Ольга Буславець. Як повідомлялося, спорудження ЦСВЯП було 
розпочато в листопаді 2017 р. Сховище дасть змогу "Енергоатому" значно скоротити 
витрати, пов'язані з поводженням з ВЯП, яке нині переважно вивозять на тимчасове 
зберігання в РФ. Послугами російських компаній зі зберігання ВЯП не користується лише 
Запорізька АЕС (шість енергоблоків ВВЕР-1000). Її відпрацьоване паливо зберігається в 
пристанційному сховищі ВЯП сухого контейнерного типу, введеному в експлуатацію в 2001 
році. Відхід від залежності зберігання ВЯП у РФ, як очікується, також посилить 
енергобезпеку України. Так, на початку 90-х Росія три роки не приймала українського ВЯП, 
й українські АЕС перебували на межі зупинення через переповнені сховища в 
приреакторних басейнах. У травні 2020 року "Енергоатом" прогнозував завершення 
будівельно-монтажних робіт на майданчику будівництва ЦСВЯП до кінця вересня 
поточного року. Водночас виконання робіт у прогнозовані терміни затягнулося через 
проблеми з вибором підрядників на добудову об'єкта. 

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

 
Уряд ухвалив постанову для залучення 6 млн євро  

на ядерну безпеку 
28.09.2020 

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження, що передбачає 
створення правових підстав для укладення угоди між Урядом України та 
Єврокомісією у сфері ядерної безпеки. 

Актом пропонується схвалити проект Угоди про фінансування річної програми дій 
щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Єврокомісією, яка діє 
від імені ЄС. Проектом Угоди передбачається реалізація проекту з бюджетом 6,6 млн євро 
(внесок ЄС – €5,9 млн), який складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та 
операційної ефективності у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні та 
підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що 
охоплює всю територію України. Бенефіціаром проекту є Державне агентство України з 
питань управління зоною відчуження. Відповідно до Угоди, створення автоматизованої 
системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції існуючих об’єктових 
систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, 
пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією. Відповідні 
кроки сприятимуть розширенню можливостей реагування на радіологічні ризики в Україні 
та ранньому попередженню європейських країн про відповідні ризики. Підписання Угоди 
сприятиме удосконаленню безпечного поводження з радіоактивними відходами та 
відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічній реабілітації ядерних об’єктів. 

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

 

Контракт між "Енергоатомом" та Westinghouse є  
стратегічним для України 

30.09.2020 

Укладений НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse новий контракт - 
стратегічний для України і є продовженням 20-річного плідного партнерства 
між Україною та США в диверсифікації постачання палива на українські АЕС. 

"Це перш за все поглиблення диверсифікації постачання ядерного палива для 
нашого державного "Енергоатома", який на сьогодні генерує більше ніж половину 
електроенергії в країні. Тому цей договір є стратегічним для нас", - зазначив Президент 
України Володимир Зеленський після підписання контракту між сторонами в середу в Офісі 
президента, слова якого наведено на його сайті. Водночас він наголосив, що з новим 
контрактом Україна стане однією з перших країн у Європі, яка отримуватиме 
альтернативне паливо для реакторів ВВЕР-440. Крім того, глава держави акцентував увагу 
на "колосальному потенціалі атомної галузі", наголосивши на необхідності її підтримки та 
будівництва нових енергоблоків. У зв'язку з цим він заявив, що під час розгляду проекту 
держбюджету-2021 розглядатиметься можливість добудови енергоблоків №3 та №4 
Хмельницької АЕС. "Ми вже розглядаємо бюджет на наступний рік. Будемо говорити про 
можливість добудови третього та четвертого енергоблоків", - сказав Зеленський. Як 
повідомлялося, Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" у присутності 
президента Зеленського в середу підписали контракт щодо постачання ядерного палива 
для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Сторони також підписали лист про наміри щодо 
подальшого вивчення локалізації виробництва компонентів паливно-монтажних деталей в 
Україні. "Атоменергомаш", що є підрозділом "Енергоатома", нині проходить кваліфікацію з 
виробництва хвостовиків і головок ВВЕР-1000 для палива Westinghouse. "Ми раді, що 
"Енергоатом" укотре продемонстрував свою довіру до Westinghouse та ядерного палива, яке 
постачає компанія. Цією угодою ми продовжуємо посилювати енергетичну безпеку України 
і прагнемо брати участь у вдосконаленні її ядерного парку. Як стратегічний партнер, 
Westinghouse і далі підтримуватиме "Енергоатом" у його посиленні та суміжній експертизі", 
- наголосив президент і генеральний директор Westinghouse Патрік Фрегмен (Patrick 
Fragman). "Ми робимо ще один крок у спільній необхідності продовжувати вдосконалювати 
продуктивність наших заводів та диверсифікувати постачання палива. Це важливе рішення 
не лише для України, а й для всіх країн європейського континенту, де працюють реактори 
ВВЕР-440", - зазначив президент "Енергоатому" Петро Котін. У компанії нагадали, що 
ядерне паливо Westinghouse для ВВЕР-1000 уже використовують у шести українських 
атомних реакторах. Водночас останнє покоління паливних збірок ВВЕР-440 забезпечує 
економію палива, пропонує відмінні характеристики та надійність, що відповідають 
високим стандартам безпеки та якості. У 2000 році з метою диверсифікації джерел 
постачання ядерного палива для українських АЕС "Енергоатом" спільно Westinghouse 
розпочав реалізацію проекту кваліфікації ядерного палива цієї фірми. У березні 2008 року 
"Енергоатом" уклав з Westinghouse Electric Sweden (Швеція) комерційний контракт на 
забезпечення в 2011-2015 роках свіжим ядерним паливом … 

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

http://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/energoatom_obgovoriv_z_korejs_kou_knnp_perspektivi_budivnictva_novih_energoblokiv-46248
https://www.sunpp.mk.ua/uk/article/9272-na-yuuaes-obgovorili-zminu-terminu-realizaciyi-kontraktu-zi-skoda-js
https://president.gov.ua/news/glava-derzhavi-pidpisav-ukaz-pro-nevidkladni-zahodi-shodo-st-63869
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/690422.html
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-postanovu-dlya-zaluchennya-6-mln-yevro-na-yadernu-bezpeku
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/691762.html
http://www.zbk.com.ua/round.html
http://www.khnp.co.kr/eng/main.do
http://www.sunpp.mk.ua/
http://energoatom.kiev.ua/
http://westinghouse.com/
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В Укргідроенерго обговорили перспективи будівництва третьої черги  
Дністровської ГАЕС та реконструкції Дністровської ГЕС 

30.09.2020 

Відбулося засідання Науково-технічної ради Укргідроенерго: серед 
питань порядку денного – варіант добудови Дністровської ГАЕС, а також 
вибір оптимального варіанту реконструкції Дністровської ГЕС. 

«Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС  у складі 5-7 гідроагрегатів – 
перспективний проєкт Укргідроенерго, закріплений в «Енергетичній стратегії України на 
період до 2035 року» та «Програмі розвитку гідроенергетики до 2026 року». Зі стрімким 
розвитком відновлювальних джерел енергії в Об’єднаній енергосистемі роль станції, яка 
має балансуючі потужності, лише зростатиме. На сьогодні ми маємо визначитись якими 
будуть гідроагрегати №5-7 Дністровської ГАЕС в контексті розширення діапазону 
регулювання потужності: з постійними обертами, або змінними, а також чи будуть 
збережені проєктні показники потужності станції», - зазначив під час засідання директор 
департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго Олег Ососков. 
Учасники засідання заслухали доповідь головного інженера проєкту будівництва 
Дністровської ГАЕС Олександра Шевчика, який представив техніко-економічний аналіз 
добудови станції з урахуванням трьох варіантів гідроагрегатів. Окрім того, на засіданні 
Науково-технічної ради компанії обговорено роботу ПрАТ «Укргідропроєкт» «Дністровська 
ГЕС. Обґрунтування вибору варіанту реконструкції гідротурбін. Етап 1» із п’ятьма 
варіантами типу гідротурбін, запропонованими проєктантом для реконструкції станції. Під 
час доповіді заступник технічного директора ПрАТ «Укргідропроєкт» Людмила Калініна 
акцентувала увагу на можливості реконструкції Дністровської ГЕС з повною заміною турбін 
поворотно-лопатевого типу на радіально-осьові турбіни. «Дністер є транскордонною 
річкою, тому питання мінімізації впливу на неї – наш пріоритет. Проєктанту доручено 
досконало прорахувати техніко-економічні показники заміни турбін поворотно-лопатевого 
типу на радіально-осьові під час реконструкції Дністровської ГЕС, оскільки турбіни 
радіально-осьового екологічні й завдають мінімальної шкоди довкіллю. В контексті цього 
ми маємо вибрати оптимальне рішення», - зазначив під час засідання головний інженер 
Укргідроенерго Вадим Рассовський. Нагадаємо, на Канівській ГЕС відбулася виїзна робоча 
нарада керівництва компанії, під час якої розглянуто стан виконання філією інвестиційної 
програми за дев’ять місяців поточного року. Серед питань порядку денного – хід 
реконструкції блоків №4-5, перебіг виконання ремонтних робіт на переїзді через греблю 
Канівської ГЕС. Окрім того, на засіданні обговорено стан виконання філією плану 
виробничих послуг та порушено питання підготовки до осінньо-зимового періоду. Під час 
наради наголошувалося на необхідності неухильного дотримання графіків виконання 
ремонтних робіт обладнання підрядними організаціями за контрактами Європейського 
банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПрАТ «Укргідропроєкт» 
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Міненерго та Держенергоефективності розроблено законопроєкт щодо 
запровадження прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом 

03.09.2020 

Міненерго та Держенергоефективності спільно із Біоенергетичною 
асоціацією України розроблено законопроєкт, який націлено на розвиток 
прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом в Україні. 

Для цього законопроєктом пропонується створити правовий фундамент для 
запровадження в Україні єдиної системи електронної торгівлі твердим біопаливом (далі – 
СЕТ). Зокрема, основні положення законопроєкту передбачають: створення ринкового 
механізму торгівлі біопаливом - СЕТ; покладення обов'язку поступово здійснювати 
торгівлю  біопаливом через СЕТ на визначених суб'єктів господарювання; затвердження 
вимог до якості біопалива, що реалізовується через СЕТ; введення адміністративної 
відповідальності за порушення вимог щодо здійснення торгівлі твердим біопаливом. 
«Запровадження системи електронної торгівлі твердим біопаливом дозволить збільшити 
обсяги виробництва та торгівлі твердим біопаливом, встановити прозоре ціноутворення, 
забезпечити стабільне постачання сировини для твердопаливних котелень та біоТЕЦ, і, як 
наслідок, сприяти виробництву енергії «не з газу», - прокоментував т.в.о. Голови 
Держенергоефективності Костянтин Гура. Як пояснив Юрій Шафаренко, заступник Голови 
Держенергоефективності, завдяки збільшенню використання місцевих видів палива, 
Україна заощаджуватиме мільярди кубічних метрів газу та залишатиме зекономлені кошти 
працювати на економіку країни. За інформацією НАК «Нафтогаз», у 2019 році імпорт газу в 
Україні склав 14,3 млрд м3.  При цьому, Україна має значні ресурси для забезпечення 
заміщення природного газу місцевим біопаливом, зокрема, цей потенціал становить 
завдяки: енергетичним культурам - 20 млрд м3; відходам сільського господарства - 9,3 
млрд м3. Загалом, прийняття законопроєкту сприятиме: створенню в Україні прозорого та 
конкурентного ринку біопалива; зниженню цін на біопаливо та підвищенню його якості; 
забезпеченню генеруючих потужностей місцевою сировиною; стимулюванню залучення 
іноземних інвестицій в біоенергетику України; збільшенню надходжень до бюджету, 
створенню нових робочих місць; виконанню положень Енергетичної стратегії України до 
2035 року. У свою чергу, поширення біоенергетичних проєктів дасть громадам додаткові 
можливості щодо енергозабезпечення та проходження опалювальних сезонів. 
Законопроєкт вже погоджено Міненерго та буде опрацьовано із іншими центральними 
органами виконавчої влади. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держенергоефективності 
 

 
 
 

 

 
Суд відмовився запустити процес банкрутства "сонячних" компаній,  

які пов`язували з Клюєвими 
14.09.2020 

Госпсуд Київської області своїми ухвалами від 31 серпня відмовився 
задовольнити клопотання Промінвестбанку про відкриття проваджень у 
справах про банкрутство кримських компаній ТОВ "Каліпсо Солар", ТОВ 
"Бора Солар", ТОВ "Лєннет Солар", яких раніше пов’язували з Клюєвими. 

Свою вимогу Промінвестбанк мотивував нездатністю вказаних структур погасити 
наявну заборгованість за договорами про надання банківської гарантії від 2012 року, згідно 
з яким Промінвестбанк як банк-гарант за дорученням відповідачів (принципалів) надав на 
користь China National Building Materials and Equipment Import & Export Corporation 
гарантію, що забезпечує виконання принципалами своїх зобов’язань за 
зовнішньоекономічними контрактами. За інформацією Промінвестбанку, відповідачі не 
сплатили йому заборгованість за вказаними гарантіями, в т.ч. ТОВ "Каліпсо Солар" - 210,4 
млн грн заборгованості за гарантією (були сплачені банком китайській компанії); 202,6 млн 
грн комісії за супровід гарантії; 3% річних -11,1 млн грн; 3% річних - 3,8 млн грн; ТОВ "Бора 
Солар" - 70,6 млн грн комісійної винагороди; 3% річних - 3 млн грн; 134,3 млн грн 
комісійної винагороди; 118,8 млн грн за гарантією; 3% річних - 6,3 млн грн; 3% річних - 12,6 
млн грн; ТОВ "Лєннет Солар" - 60,1 млн грн комісійної винагороди; 3% річних - 2,4 млн грн; 
104 млн грн комісійної винагороди; 93,5 млн грн за гарантією; 3% річних - 4,9 млн грн; 3% 
річних - 9,7 млн грн. Госпсуд Київської області звернув увагу на ухвалу Шевченківського 
райсуду м. Києва від 27.12.2017 щодо кримінального провадження №22017000000000288, 
відповідно до матеріалів якого Промінвестбанк переуступив права вимоги до відповідачів 
для російської компанії ООО «КапиталЮгИнвест» (за даними СБУ, з урахуванням боргових 
зобов’язань інших структур йшлося загалом про понад 69 млн євро). З приводу цієї 
інформації Промінвестбанк уточнював, що частково відступив для ООО 
«КапиталЮгИнвест» права вимоги за договором з ТОВ "Каліпсо Солар" - у розмірі 6,17 млн 
євро (тоді як загальний розмір гарантії 51,8 млн євро; ТОВ "Бора Солар" - у розмірі 22 млн 
євро (тоді як загальний розмір гарантії - 49,7 млн євро); ТОВ "Лєннет Солар" - у розмірі 17,6 
млн євро (тоді як загальний розмір гарантії - 39,5 млн євро). Разом з тим, Госпсуд Київської 
області зауважив, що за договором цесії заявником повинні бути передані ООО 
«КапиталЮгИнвест» усі права, у т.ч. права на забезпечення виконання зобов’язання за 
договором (відступлення права вимоги). За оцінками Госпсуду Київської області, оскільки 
відповідне право Промінвестбанку, на підставі якого він звернувся до суду, є спірним, тому 
відсутні правові підстави для відкриття провадження у справах про банкрутство ТОВ 
"Каліпсо Солар", ТОВ "Бора Солар", ТОВ "Лєннет Солар". Раніше зазначені кримські компані 
компанії пов’язували з групою Activ Solar і братами Клюєвими. Разом з тим, в групі Activ 
Solar заперечували свій зв’язок з Клюєвими. Засновником і гендиректором ООО 
«КапиталЮгИнвест», якому Промінвестбанк продав права вимоги, був Денис Новіков. Особа 
з таким же ім`ям та прізвищем фігурувала в ЗМІ як представник департаменту 
корпоративного контролю Внєшекономбанку (власник Промінвестбанку). ... 

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

 

 
Названы ТОП-5 аграрных компаний по мощности  

биогазовых установок 
21.09.2020 

Биоэнергетика занимает 70% среди всех возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в Украине и по праву является неотъемлемой составляющей 
«зеленой» энерготрансформации страны. 

Согласно информации «Госэнергоэффективности Украины», в стране всего 51 
биогазовая станция. Член экспертного совета Биоэнергетической ассоциации Украины 
Петр Кучерук сказал, что по состоянию на 1 июля 2020 г. в Украине насчитывается 34 
станции (для которых установлен зеленый тариф) суммарной электрической мощности 
96,701 МВт. В АПК работает 26 биогазовых установок, 24 из которых направлены на 
производство электрической энергии (остальные - на выпуск тепловой энергии). 
Суммарная мощность биогазовых установок на сельхозсырье (18 станций), для которых 
действует зеленый тариф - 54,294 МВт. И еще 6 станций пока работают без зеленого 
тарифа. В ТОП-5 аграрных компаний по объему мощностей биогазовых установок, 
введенных в эксплуатацию, вошли: МХП (биогазовая установка на базе «Орель-Лидер» и 
«Винницкой птицефабрики») - мощность биогазовых установок составляет 17,692 МВт; 
«Украина-2001» (биогазовая станция на территории «Теофипольского сахарного завода») - 
15,609 МВт; «Астарта-Киев» (биоэнергетический комплекс в Глобино) - 12 МВт; «Панда» 
(биогазовый комплекс «Корсунь Эко Энерго») - 7,5 МВт; «Галс Агро» - 6 МВт. Несмотря на 
то, что многие компании заявляют о планах по строительству и расширению биогазовых 
мощностей, специалисты считают, что в целом интерес инвесторов к таким проектам в 
ближайшей перспективе будет ниже, чем в 2018-2019 гг. Это связано с изменением правил 
игры на рынке (пересмотром законодательства по стимулированию производства энергии 
из ВИЭ в целом и биомассы в частности), и с начавшейся в конце прошлого года 
нестабильностью выплат по зеленому тарифу. … 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 

 

 
Теплоелектростанції на біомасі – це енергетична  

незалежність громад 
28.09.2020 

Урамках Всеукраїнського ECOFORUM-2020 представники Держенерго-
ефективності та інші учасники заходу ознайомилися із роботою тепло-
електростанції на біомасі потужністю 5 МВт у Переяславі на Київщині. 

ТЕС демонструє приклад заміщення імпортного природного газу та ефективного 
використання біомаси для генерації енергії. Крім цього, такий проект створив додаткові 
робочі місця в місті, встановив сучасне обладнання, у т.ч. іноземного виробництва та 
активізував суміжні галузі (спорудження об’єкту, збір, доставка і переробка біосировини 
тощо). Також важливим є той загальновідомий факт, що ТЕС на біомасі працюють у рівному 
графіку навантаження, є прогнозованими у виробітку енергії та можуть бути використані, 
як балансуючі потужності. «В Україні є значні ресурси для біоенергетичних проектів. 
Зокрема, відходи агросектору (солома, лушпиння соняшника, відходи кукурудзи тощо), 
енергетичні рослини. Загальний потенціал їхнього використання в енергетичних цілях 
складає в еквіваленті 30 млрд м3 газу. Усе це маємо ефективно використовувати для 
генерації енергії та заміщення імпортного природного газу. Адже лише минулого року 
імпортовано 14 млрд м3 газу на суму 3 млрд доларів», - прокоментував заступник Голови 
Держенергоефективності Юрій Шафаренко. Юрій Шафаренко нагадав, що для активізації 
біоенергетики в Україні та створення сприятливих умов для запуску проектів у цій сфері 
Міненерго та Держенергоефективності за активної участі Біоенергетичної асоціації України 
підготовлено низку законодавчих ініціатив: щодо розвитку прозорого та конкурентного 
ринку твердого біопалива шляхом введення єдиної системи електронної торгівлі; щодо 
стимулювання вирощування енергетичних рослин; щодо звільнення біопалива від податку 
на СО?; щодо розвитку сфери виробництва та використання біометану. Біоенергетичні 
проекти сприятимуть не лише зменшенню енергозалежності, а й  економічному розвитку 
регіонів і підвищенню зайнятості населення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Коломойский оставляет Ахметова  
без денег 

14.09.2020 

ГП «Центрэнерго» обзавелось еще одним влиятельным оппонентом. 
Как стало известно «ОЛИГАРХУ», 7 сентября в суд на эту компанию подало 
ООО «Д.Трейдинг» – структура из группы «ДТЭК» Рината Ахметова.  

В ее иске, принятом к рассмотрению Хозяйственным судом Киевской области, речь 
идет о взыскании 40 млн грн. Сумма для таких игроков небольшая, но это тот случай, когда 
важен не столько размер задолженности, сколько причина его возникновения. По данным 
источников редакции, эти деньги государственный производитель электроэнергии 
задолжал коммерческой структуре в рамках существующего между ними контракта. Он 
подразумевает отгрузки угля «Д.Трейдингом» на станции «Центрэнерго». Осведомленный 
читатель догадывается, о чем речь: это тот самый договор, который был торжественно 
подписан в начале лета этого года. По данным «ОЛИГАРХА», на первом этапе он 
подразумевал поставку 100 тыс т угля. Речь шла об отгрузках с «ДТЭК Добропольеуголь». А 
роль посредника в этих поставках играл вышеуказанный трейдер ООО «Д.Трейдинг». Но 
отношения между отправителем и получателем не заладились почти сразу. По данным 
редакции, «Центрэнерго» с первых дней не в полном объеме оплачивало уголь, а в июле 
вообще отказалось проводить банковские транзакции. Формально свое поведение в 
«Центрэнерго» объясняли несостыковкой объемов отгруженного угля. Генкомпания 
говорила о том, что ее станции получили меньше 30 тыс т, а в «Д.Трейдинг» настаивали на 
цифре 35 тыс. т. Там же указывают, что та партия должна была быть оплачена еще до 3 
августа, но поскольку деньги на счет не поступили, сейчас и было принято решение 
взыскивать их при помощи суда. Следить за развитием этого судебного процесса – пустая 
трата времени. Главным образом потому, что уже сейчас понятна стратегия, которой 
намерено придерживаться «Центрэнерго». По данным источника «ОЛИГАРХА», 
генкомпания уже несколько недель не предоставляет банковский аккредитив для 
продолжения отгрузки угля, а это прямой знак того, что там считают сотрудничество с 
«Д.Трейдинг» исчерпанным и не намерены оплачивать старые долги. Логичный вопрос, 
возникающий в сложившейся ситуации: зачем «Центрэнерго» шло на контракт с группой 
«ДТЭК» если почти сразу начало его нарушать? Ответ по этому поводу звучит просто. Дело 
в том, что идея подписания вышеупомянутого контракта принадлежит Министерству 
энергетики и угольной промышленности, которое в свою очередь на это подвиг президент 
Владимир Зеленский. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

 
Завод «Енергія» готується до  

опалювального сезону 
16.09.2020 

У рамках підготовки до нового опалювального сезону та з метою 
забезпечення стабільної роботи взимку завод «Енергія» виведено у 
плановий ремонт. Про це повідомляє kyivcity.gov.ua 

Завод є частиною столичного енергокомплексу. Він забезпечує теплом і гарячою 
водою близько 300 багатоповерхових будинків. Як і щороку, тут наразі проводиться 
щорічна перевірка обладнання, його ремонт та оновлення за необхідності. Зокрема, цього 
року відремонтують електрофільтр котла № 1, бункер приймання твердих побутових 
відходів, дві бойлерні, димову трубу, проведуть чистку бункера золи, ревізію арматури, а 
також технічну діагностику трубопроводів і котла № 4. Окрім цього, на заводі «Енергія» 
завершується ремонт останнього електрофільтра, а також розпочинається великий проєкт 
зі встановлення системи хімічної очистки димових газів – як у заводів, що працюють в 
європейських мегаполісах. У серпні на заводі встановили експериментальну модель 
установки системи хімочистки. Її основне завдання – визначити найефективніший склад 
реагентів хімічного очищення димових газів перед будівництвом повноцінної системи. 
Поступове впровадження цієї системи є одним із проєктів масштабної модернізації 
столичного енергокомплексу. Завершення проєкту зі встановлення системи хімочистки 
заплановане на 2022-й рік. Це дозволить привести рівень викидів підприємства відповідно 
до європейських екологічних нормативів Директиви ЄС 2010/75EU, які в середньому в 5 
разів жорсткіші за українські. ... 

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

 
Суд признал банкротом "Киевэнерго"  

Рината Ахметова 
25.09.2020 

Суд признал банкротом АО "К.Енерго" (до августа 2019 года 
называлось АО "Киевэнерго") Рината Ахметова и открыл ликвидационную 
процедуру. Об этом сообщает biz.censor.net 

Соответствующее решение Хозяйственный суд Донецкой области принял 24 
сентября. Как сообщалось, 12 августа суд включил в реестр требования кредиторов на 2,3 
млрд грн. В том числе в реестр включены требования "Киевгаза" на 286,7 млн грн, 
"Нафтогаза" на 162,4 млн грн, "Укртрансгаза" на 674,8 млн грн, "Киевводоканала" на 73 млн 
грн и ООО "Техпремпоставка" Рината Ахметова на 1,1 млрд грн. Инициатор процедуры 
банкротства АО "К.Енерго" – ЧАО "Научно-производственная компания "Горные машины" 
(в госреестре конечным бенефициаром значится Виктория Дзюба, у компании могут быть 
партнерские связи с холдингом "Горные машины"(Corum Group) Ахметова. Напомним, 
Хозсуд Донецкой области своим определением от 18 ноября 2019 года открыл 
производство по делу о банкротстве АО "К.Енерго" (до августа 2019 года называлось АО 
"Киевэнерго"). Перед этим, в октябре 2018 года новосозданное коммунальное предприятие 
"Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение и приняло на себя долг компании 
"Киевэнерго" Рината Ахметова перед "Нафтогазом" на 2,4 млрд грн. В целом, 
задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляла на тот момент примерно 3,3 
млрд грн. При этом КП "Киевтеплоэнерго" отказалось стать правопреемником штрафов, 
начисленных на долги "Киевэнерго". Власти Киева отмечали, что вопросы по этим долгам 
будут решаться в судебном порядке. КП "Киевтеплоэнерго" также выкупило имущество и 
технику, принадлежавшие "Киевэнерго". Решение расторгнуть договор с "Киевэнерго" и 
вернуть тепловой комплекс общине киевские власти приняли в июне 2017 года. 
Теплоэнергетический комплекс, который состоит из ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и еще около 100 тысяч 
объектов, 17 лет находился под управлением "Киевэнерго". 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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ГарПок отримає кредит у 600 млн євро  
для оплати ВДЕ-генерації 

06.09.2020 

ГарПок зміг довести виплати виробникам електроенергії з ВДЕ за 20 
днів серпня до 100% вартості, що було умовою отримання кредитування в 
розмірі понад 600 млн євро на оплату «зеленого» тарифу. 

Загалом за 20 днів серпня «Гарпок» придбав у відновлюваної генерації 704 тис. 
МВт•год і сплатив власникам ВДЕ-станцій 3,35 млрд грн, повідомляє пресцентр 
підприємства. Останній повний розрахунок із виробниками електроенергії з ВДЕ «Гарпок» 
зміг здійснити в січні - лютому 2020 р. Уже в березні розрахунок становив 47%, а у квітні - 
липні лише 3,5 - 5%. Розрахунки з власниками ВДЕ-станцій у серпні були, зокрема завдяки 
коштам, отриманим «Укренерго» від продажу міждержавного перетину. Наприкінці липня 
2020-го невикористаний дохід «Укренерго» від продажу перетину становив 1,3 млрд грн. 
Раніше Міністерство енергетики заявляло: для того, щоби ДП «Гарантований покупець» 
мало змогу отримати кредитування від міжнародних і державних банків, оплату власникам 
ВДЕ-станцій має бути доведено до 100% із серпня 2020 р. Тепер «Гарпок» може отримати 
майже 300 млн євро та 10 млрд грн (312 млн євро), які підуть на оплату електроенергії з 
ВДЕ за «зеленим» тарифом у наступні періоди. Через високий рівень «зеленого» тарифу 
«Гарпок» не зможе утримувати рівень оплати ВДЕ-станціям на рівні 100% уже цієї осені. 
Частково ця оплата також буде йти з держбюджету. Кабінет міністрів запланував закласти 
до Держбюджету-2021 20 млрд грн на прямі компенсації виплат за «зеленим» тарифом. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами thepage.ua 

 
Суд відхилив позов "Укренерго" до ДТЕК  

на 426 млн грн 
14.09.2020 

Госпсуд Львівської області своїм рішенням від 17.08.2020 відмовився 
задовольнити позов “Укренерго” до “ДТЕК Західенерго” (в справі 
№914/935/20) про стягнення 425,8 млн грн. 

Свої позовні вимоги держпідприємство обгрунтовувало неналежним виконанням 
відповідачем умов договору про надання послуг з передачі електричної енергії №0424-
02013/04/10/2019 від 04.10.2019 в частині оплати за надані послуги. Натомість “ДТЕК 
Західенерго” зауважувало, що здійснило оплату вартості послуг з передачі електричної 
енергії, однак лише в частині вартості послуг, що були спожиті компанією для власних 
потреб. "Укренерго" не мало права включати обсяги імпорту/експорту електричної енергії 
до обсягів послуги, оскільки їх включення не передбачено умовами укладеного договору. 
Суд вирішив, що зазначив, що позовні вимоги “Укренерго” - “необгрунтовані, не доведені 
належними та допустимими доказами” (цитата). Раніше повідомлялося, що холдинг ДТЕК 
Ахметова, який є найбільшим експортером електроенергії, перестав платити тариф на 
передачу електроенергії при її експорті, посилаючись на те, що експортери в країнах ЄС не 
платять тариф на передачу. А Україна взяла на себе зобов`язання щодо синхронізації свого 
законодавчого поля з ЄС. ЗМІ з посиланням на неофіційні джерела писали, що станом на 
січень-2020 борг експортерів ДТЕК за послугу передачі перед "Укренерго" міг складати 
544,5 млн грн. При цьому зазначалося, що ДТЕК через суди намагається отримати право не 
платити держкомпанії борг. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Київобленерго змінило назву на ДТЕК Київські  
регіональні електромережі 

08.09.2020 

За результатами загальних зборів акціонерів компанії назву ПрАТ 
"Київобленерго" змінено на ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні 
електромережі". Про це повідомляє interfax.com.ua 

"Перейменування компанії - це частина плану ДТЕК із трансформації 
"Київобленерго" у сучасну сервісну компанію. "ДТЕК Київські регіональні електромережі" й 
надалі виконуватиме функції оператора системи розподілу електроенергії (ОСР)", - 
повідомила прес-служба компанії. "Київська область - регіон із величезною енергетичною 
інфраструктурою - понад 50 тис. км мереж і більше ніж 1 млн клієнтів. Розуміючи потреби 
наших клієнтів, ми оновлюємося - і зовнішньо, і внутрішньо", - прокоментував генеральний 
директор "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Віталій Шайда. Як повідомлялося, 
"Київобленерго" увійшло до складу "ДТЕК Мережі" у 2019 році. Тоді ж було розроблено 
план якісного оновлення енергетичної інфраструктури Київської області. В результаті 
середній час ліквідації аварій за рік скоротився вдвічі - з п’яти-восьми до двох-чотирьох 
годин, реконструйовано дві великі підстанцій в Ірпені та Вишгороді, відремонтовано 
близько 4,882 тис. км ліній 0,4-110 кВ. Крім того, ДТЕК в області спростив процедуру 
приєднань: тривалість виконання стандартних приєднань скоротилася втричі - із 63 днів у 
2018 році до 26 днів у січні-травні 2020 року. Компанія також запустила мобільний 
застосунок "Мережі онлайн", почала оновлювати ЦОК і диджиталізувати сервіси. 

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

 

Рейтингове агентство Стандарт-Рейтинг оновило  
рейтинг АТ «Харківобленерго» 

15.09.2020 

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про 
оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Харківобленерго» 
(код ЄДРПОУ 00131954) за національною шкалою на рівні uaBB+. 

Активи АТ «Харківобленерго» впродовж перших 6-ти місяців 2020 року виросли на 
6,36% до 5,671 млрд. грн. Зобов'язання Товариства за цей же період збільшились на 7,41% 
до 1,490 млрд. грн., а власний капітал виріс на 5,99% до 4,181 млрд. грн. Більші темпи 
зростання зобов'язань Підприємства порівняно з власним капіталом призвели до 
зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 3,79 п.п. до 
280,66%. Таким чином, не дивлячись на незначне зменшення даного показника, станом на 
початок другого півріччя 2020 року АТ «Харківобленерго» мало дуже високий рівень 
забезпечення власним капіталом. Обсяги короткострокової дебіторської та кредиторської 
заборгованості АТ «Харківобленерго» за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 р. виросли на 
13,80% та 15,14% відповідно. При цьому, співвідношення між дебіторською та 
кредиторською заборгованістю зменшилось на 2,77 п.п. і на 01.07.2020 р. склало 235,20%. 
Не дивлячись на зростання і значні обсяги дебіторської заборгованості, Агентство відмічає, 
що АТ «Харківобленерго здійснювало активну претензійно-позовну роботу», що 
підтверджується наявністю численних позовів Підприємства» до дебіторів щодо стягнення 
заборгованості за поставлену електроенергію, інформація про які міститься в Єдиному 
реєстрі судових рішень. Фінансові результати АТ «Харківобленерго» в аналізованому 
періоді покращились. Зокрема, за підсумками діяльності в І півріччі 2020 року порівняно з 
аналогічним періодом 2019 р. чистий дохід від реалізації продукції АТ «Харківобленерго» 
виріс на 14,37%, а прибуток від операційної діяльності збільшився в 4,23 рази. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами standard-rating.biz 

https://oligarh.media/2020/09/14/kolomojskij-ostavlyaet-ahmetova-bez-deneg/
https://kyivcity.gov.ua/news/zavod_energiya_gotuyetsya_do_opalyuvalnogo_sezonu/
https://biz.censor.net/news/3221227/sud_priznal_bankrotom_kievenergo_ahmetova
https://thepage.ua/ua/news/garpok-otrimaye-kredit-v-600-mln-yevro-dlya-oplati-vde
http://finbalance.com.ua/news/sud-vidkhiliv-pozov-ukrenerho-do-dtek-na-426-mln-hrn
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/686278.html
http://standard-rating.biz/rus/rl_harkovoblenergo_onovlenii-reiting-at-harkivoblenergo(2)/
http://www.centrenergo.com/
http://www.kte.kiev.ua/
https://kyivenergo.ua/
https://www.gpee.com.ua/
https://ua.energy/
http://www.koe.vsei.ua/
http://www.oblenergo.kharkov.ua/
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НАЕК "Енергоатом" і "Нафтогаз" домовилися про  
спільну реалізацію водневих проектів 

24.09.2020 

НАЕК "Енергоатом" і НАК "Нафтогаз України" підписали меморандум 
про співпрацю у сфері водневих технологій. Про це повідомляє служба новин 
інформаційного агентства interfax.com.ua 

"НАЕК "Енергоатом" і НАК "Нафтогаз України" домовилися про спільне 
впровадження принципів сталого розвитку й спільну проектну діяльність задля 
забезпечення переходу України до кліматично нейтральної циркулярної водневої 
економіки до 2050 року", - йдеться в прес-релізі НАЕК. "Ми представляємо потужні компанії 
і хочемо об’єднати наш потенціал для подальшого розвитку галузі та реалізації нових 
перспективних проектів з використання водневих технологій", - зазначив під час 
підписання меморандуму т.в.о. президента "Енергоатому" Петро Котін, слова якого 
наведено в релізі. За його словами, АЕС ідеально підходять для вирішення завдання 
виробництва водню екологічно чистою електроенергією, оскільки атомна генерація має 
переваги над іншими генераціями завдяки екологічності й високій концентрації 
потужності виробленого ресурсу. "Тому саме атомна енергетика має стати основним 
джерелом чистого водню", - наголосив він. Котін також зазначив, що "Енергоатому" вигідно 
використовувати недозавантажені потужності для виробництва водню і водночас 
важливий досвід "Нафтогазу" з точки зору його транспортування і використання. Голова 
правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв відзначив стрімке зростання інтересу до водню 
в усьому світі й бурхливий розвиток міжнародного ринку цього носія. "Українське 
виробництво водню може в осяжній перспективі скласти 40 ГВт. Використовуючи наявні 
спроможності та створюючи нові зелені потужності для виробництва водню, а також 
використовуючи існуючі та побудувавши з іноземними партнерами нові сховища, ми 
можемо досягти цих цілей", - наводить слова Коболєва прес-служба НАЕК. Він висловив 
переконання, що Україна має зараз дуже широке вікно можливостей для розвитку цього 
напряму через наявні переваги. "По-перше, це географічне розташування, сприятливе для 
постачання водню в сусідні країни та Німеччину. По-друге, це наявність існуючих 
потужностей. По-третє, це необхідність зниження викидів CO2 та інших забруднюючих 
речовин і можливість ввести оподаткування викидів вуглецю у зв’язку із запровадженням в 
ЄС нової системи", - сказав він. Згідно з релізом, сторони домовилися про спільну діяльність 
у реалізації оптимальних рішень для формування ринку водневих технологій, 
удосконалення процесів виробництва, зберігання і використання водню, створення нових 
ланцюжків його постачань, а також модернізації енергетичної та кліматичної політик 
України. За умовами меморандуму, методи співпраці сторін передбачають консультації, 
обмін інформацією, взаємне залучення до пілотних і бізнес-проектів, налагодження зв'язків 
з національними та міжнародними організаціями, співфінансування проектів і спільну 
організацію заходів у рамках операційної діяльності однієї з компаній. Як повідомлялося, 
президент Володимир Зеленський 22 серпня підписав указ про невідкладні заходи щодо 
стабілізації ситуації в енергетичній сфері й подальшого розвитку ядерної енергетики, який 
передбачає розробку Кабміном законопроекту про проектування та будівництво 
енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції, а також довгострокову 
програму розвитку атомної енергетики. За словами Котіна, "Енергоатом" передбачить у 
зазначеній програмі будівництво нових генерувальних потужностей на всіх майданчиках 
АЕС під реалізацію нових проектів, над якими працює НАЕК. Наприкінці серпня 
"Енергоатом" і компанія "Н2" підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва біля 
Запорізької АЕС обчислювального дата-центру. У свою чергу ПрАТ "Укргідроенерго" 
повідомило про підписання меморандуму щодо співпраці з ТОВ "Н2" під час будівництва 
заводу електролізного виробництва водню. Раніше про наміри розглянути питання 
будівництва заводу з виробництва водню заявила т.в.о. міністра енергетики Ольга 
Буславець, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна може 
стати надійним постачальником водню до ЄС, зокрема до Німеччини. У липні Євросоюз 
ухвалив впровадження відновлюваного водню. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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За вісім місяців 2020 року Нафтогаз сплатив до  
державного бюджету 92,5 млрд грн 

10.09.2020 

За січень-серпень 2020 р. надходження до державного та місцевих 
бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 92,5 млрд грн (у тому числі 
залишок дивідендів за результатами 2019 р. – 39,6 млрд грн). 

Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали більш ніж 17% загальних 
доходів державного бюджету у січні-серпні 2020 року. Група Нафтогаз залишається 
найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний 
розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 млрд 
грн. Відзначимо, філія дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України» в Арабській 
республіці Єгипет (Branch of Naftogaz Overseas Petroleum Co. in A.R.E.), надасть місцевій 
громаді, що проживає в районі міста Асьют, геологічні дані, які допоможуть у пошуках 
підземних джерел прісної води. «Підприємства Групи Нафтогаз намагаються максимально 
допомагати громадам, на території яких працюють. Впродовж 2019 р. Укргазвидобування 
спрямувало понад 5,3 млн грн на соціальні проекти та благодійну допомогу у Львівській, 
Харківській, Полтавській, Сумській, Івано-Франківській та Чернігівській областях України. 
Як відомо, в Єгипті існують великі складнощі з пошуком джерел питної води. А оскільки 
наша філія в будь-якому випадку вивчає геологію місцевості, ми з радістю відгукнулися на 
прохання місцевої громади поділитися інформацією та допомогти місцевим мешканцям. Ми 
дотримуємося високого рівня соціальної та екологічної відповідальності незалежно від 
того, де ведемо розвідку та видобуток», — відзначив Сергій Перелома, перший заступник 
голови правління Нафтогазу. Він додав, що Нафтогаз і надалі співпрацюватиме з місцевими 
громадами для сталого розвитку регіонів, де Група здійснює свою діяльність. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАК «Нафтогаз України» 
 

 

 

 
НАК "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток более 11 млрд грн  

против 24 млрд грн чистой прибыли годом ранее 
23.09.2020 

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый 
убыток 11,541 млрд грн против 24,704 млрд грн чистой прибыли за 
аналогичный период прошлого года.  

Согласно обнародованной на сайте компании консолидированной неаудированной 
отчетности, ее доход в первом полугодии 2020 года снизился на 21% (на 19,063 млрд грн) – 
до 71,928 млрд грн. По итогам второго квартала 2020 года убыток НАК составил 14,721 
млрд грн против 4,127 млрд грн чистой прибыли за апрель-июнь-2019. Доход за второй 
квартал текущего года составил 27,114 млрд грн, что на 24,1% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (21,844 млрд грн). Капитальные инвестиции (приобретение 
основных средств и нематериальных активов) за первое полугодие снизились почти в 2,1 
раза (на 8,26 млрд грн) по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 7,837 млрд 
грн. Денежные средства и остатки на банковских счетах "Нафтогаза" на 30 июня 2020 года 
составляли 53,433 млрд грн против 77,593 млрд грн на 31 декабря 2019 года. По данным 
пресс-службы, отрицательная EBITDA "Нафтогаза" за шесть месяцев составила 1,8 млрд грн, 
тогда как в январе-июне 2019 года положительная EBITDA составила 28,8 млрд грн. В части 
сегментов результаты по EBITDA за шесть месяцев 2020-го и 2019-го, соответственно, были 
такими: разведка и добыча (+10,9 млрд грн/+25,1 млрд грн), хранение природного газа 
(+0,7 млрд грн/+0,1 млрд грн), транспортировка нефти и продажа нефтепродуктов (+0,6 
млрд грн/+1,5 млрд грн). коммерция (-9 млрд грн/+3,1 млрд грн), "Укрнафта" (-2,3 млрд 
грн/+0,8 млрд грн), другое (-2,7 млрд грн/-1,8 млрд грн). Ухудшение результатов добычных 
газовых и нефтяных сегментов в НАК поясняют снижением цен, коммерции – за счет 
снижения объемов реализации газа, падения цен и увеличения резерва сомнительной 
дебиторской задолженности. Улучшение деятельности от хранения связано с увеличением 
спроса на эту услугу. В другое входит: деятельность компании в Египте и услуги по 
организации транзита газа. "В сложных условиях, вызванных заметным влиянием 
пандемии COVID-19, существенным падением цен на газ и спроса, "Нафтогаз" смог 
обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашему 
акционеру – государству Украина. Приоритетом группы является дисциплина в управлении 
капиталом, сокращение операционных затрат, а также более эффективная операционная 
деятельность как составляющая нашей трансформации", - цитирует пресс-служба НАК 
слова финдиректор Петера ван Дрила. "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие 
нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению 
природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным 
транспортом по территории страны. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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ДТЕК Нафтогаз переміг у конкурентному аукціоні  
на нафтогазову площу 

04.09.2020 

ТОВ «Нафтогазгеорозвідка» виграло аукціон Державної служби 
геології та надр України на придбання спеціального дозволу на 
користування надрами Будищансько-Чутівської площі у Полтавській обл.  

Компанія придбала спецдозвіл за 650,5 млн грн при стартовій вартості ліцензії 81,5 
млн грн. Аукціон проводився в режимі онлайн у системі Prozorro.Sale. Будищансько-
Чутівська площа знаходиться на території Чутівського та Полтавського районів 
Полтавської області. До неї належать кілька родовищ із доведеною ресурсно-запасною 
базою нафти та природного газу. Ця площа вимагає детального геологічного вивчення з 
метою підтвердження її перспективності та виходу на подальшу промислову розробку. 
«Такі прозорі конкурентні аукціони є одним із найбільш ефективних інструментів 
залучення інвестицій у газовидобувну галузь України. Досвід нашої компанії — приклад 
того, як системні інвестиції, ефективне управління та сучасні інноваційні технології можуть 
принести результат. За останні роки ми збільшили видобуток більш ніж у три рази. 
Завдяки відкритим і конкурентним аукціонам плануємо інвестувати далі та розвивати 
українську газовидобувну галузь», — підкреслив Ігор Щуров, генеральний директор ДТЕК 
Нафтогаз. ДТЕК Нафтогаз володіє експертизою у глибокому бурінні і розробці складних 
родовищ, привертає на український ринок сучасні технології та міжнародних сервісних 
провайдерів. Це дозволяє компанії бути максимально ефективною навіть в умовах кризи у 
нафтогазовому секторі. Успішна розробка родовищ на цій площі збільшить внесок ДТЕК в 
енергетичну незалежність України, відкриє можливості для створення нових робочих місць 
у регіоні та збільшення обсягу податкових надходжень до державного бюджету. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами SCM 

 
Нафтогаз презентував стратегічні напрями для  

збільшення запасів вуглеводнів 
08.09.2020 

Група Нафтогаз представила прем’єр-міністру України Денису 
Шмигалю стратегічні напрями і проекти видобутку природного газу. Про це 
повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України». 

Учасниками обговорення також стали керівники міністерств, інших центральних 
органів влади і народні депутати України. Група Нафтогаз працює над збільшенням 
ресурсної бази за рахунок розвідки нових ділянок, отриманих на конкурсах та аукціонах, а 
також за рахунок розкриття потенціалу нових проектів. Група Нафтогаз, як державна 
компанія і лідер газовидобувної галузі, готова реалізовувати пілотні проекти в нових 
напрямках видобутку і знижувати їх ризики для всього ринку. Зокрема, учасникам зустрічі 
презентували перспективи освоєння глибоких горизонтів, покладів нетрадиційного газу у 
щільних породах та Чорноморського шельфу. Проте галузь потребує також рішень від 
держави — підписання угод на розподіл продукції, конкурси за якими були проведені 
понад рік тому, запровадження стимулюючої ренти для видобутку газу щільних порід, 
відкриття доступу надрокористувачам до Чорноморського шельфу, а також до низки 
великих високопотенційних площ на суші. Важливо також продовжити дію стимулюючої 
ренти для видобутку з традиційних покладів газу, спростити дозвільні процедури. «Для 
України власний газовидобуток має стати основою енергонезалежності. Сьогодні ми маємо 
безперешкодний доступ до ринку газу ЄС, що також сприяє диверсифікації джерел 
енергоносіїв. Але на нарадах у Президента ми неодноразово порушували питання 
підвищення власного видобутку. Треба провести відповідну розвідку, закінчити вже 
частково виконані розвідувальні плани та оперативно почати видобуток. Зі свого боку уряд 
докладає для цього максимум зусиль, розраховуємо також на відповідні законодавчі 
ініціативи народних депутатів. Впевнений, спільно нам вдасться провести необхідні роботи 
та швидко підвищити енергонезалежність України», — повідомив Денис Шмигаль, прем’єр-
міністр України. … 

 
 
 

 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НАК «Нафтогаз України» 

 

Читайте також: Нафтогаз продовжує 
відстоювати право на перспективні 
нафтогазові ділянки >>> 
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На 13 истощенных месторождений Львовщины  
направят 1 млрд грн инвестиций 

14.09.2020 

НАК "Нафтогаз Украины" передаст во временное управление 
компании Expert Petroleum 13 истощенных газовых месторождений во 
Львовской области под инвестиции на сумму как минимум 1 млрд грн.  

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АО "Укргазвыдобування", 
которое входит в Группу Нафтогаз. "Международная компания Expert Petroleum с 1 октября 
начнет работу по наращиванию добычи на 13 истощенных газовых месторождениях во 
Львовской области. Эти месторождения передает ему во временное управление группа 
Нафтогаз при инвестировании не менее 1 млрд грн и наращивании добычи на 300 млн 
кубометров в течение 5 лет", - говорится в сообщении. АО "Укргазвыдобування" 11 
сентября 2020 года подписало финальный пакет документов с Expert Petroleum о 
сотрудничестве на условиях повышения добычи (product enhancement contract, PEC). Это 
позволит международной компании начать операционную деятельность на 
месторождениях "Нафтогаза" уже с 1 октября 2020 года. С момента начала сотрудничества 
в апреле 2020 года представители Expert Petroleum провели производственные и 
экологические аудиты промышленных мощностей, согласовали план работ и 
сформировали штат сотрудников для нового оператора месторождений - ООО "Эксперт 
Петролеум Украина". В основе штата - сотрудники Стрыйского подразделения, которые 
перешли с "Укргазвыдобування". "Это принципиально новый вид партнерства. По условиям 
PЭC, весь добытый газ остается на балансе "Нафтогаза", а активы компании передаются 
партнеру исключительно во временное управление на время действия контракта. 
Производственные планы на переданных месторождениях утверждаются управленческим 
комитетом, который на 100% состоит из представителей Нафтогаза. Таким образом, 
интересы нашей компании максимально защищены", - прокомментировал директор 
дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк. Он добавил, что 
партнерство на условиях РЭС доказало свою эффективность в мире, и для Украины это 
первый опыт. Начиная проект, "Нафтогаз" открывает новые возможности для инвестиций 
в нефтегазовую отрасль. Как сообщалось, в апреле 2020 года компания Expert Petroleum 
выиграла открытый конкурс "Нафтогаза" на заключение РЭС-контрактов по увеличению 
добычи группы месторождений в Западном регионе. В рамках подписанного соглашения 
был создан новыйоператор по добыче газа - ООО "Эксперт Петролеум Украина". 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

 
Enwell Energy наростила середньодобовий видобуток  

вуглеводнів на 8% у 1 півріччі 2020 р. 
17.09.2020 

Британська компанія Enwell Energy plc, що входить до групи Smart 
Energy, оголошує виробничі та фінансові неаудійовані результати за 1 
півріччя 2020 року. Про це повідомляє Смарт-Холдинг. 

Так, за шість місяців цього року компанія наростила сукупний середньодобовий 
видобуток вуглеводнів на приблизно 8%, а дохід компанії зменшився на 21,1%, інформує 
офіційне повідомлення Enwell Energy для Лондонської фондової біржі AIM. Нарощення 
видобутку Представництвом «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» у 1 півріччі 
поточного року в порівнянні 1 півріччя 2019 стало можливим завдяки введенню в роботу 
свердловини №119 на Мехедівсько-Голотовщинському родовищі в жовтні минулого року 
та свердловини №54 на Свиридівському родовищі в травні цього року. Водночас меншим за 
минулорічний є видобуток на Васищівському родовищі через зменшення продуктивності 
свердловини №10. Дохід за звітний період склав 24,7 млн дол. проти 31,3 млн дол. у 
відповідний період минулого року. Також у першій половині поточного року операційний 
прибуток зменшився до 5,2 млн дол. проти 13,7 млн дол. за аналогічний період минулого 
року. Чистий прибуток склав 1,2 млн дол., зменшившись у порівнянні з 9,9 млн дол. за 1 
півріччя 2019 року. Негативна динаміка фінансових показників пов’язана із значним 
падінням ціни на газ (-46%), яке підсилив сезонний фактор теплої зими і, відповідно, 
переповнених газосховищ. Також на фінансових результатах відобразилась девальвація 
національної валюти гривні (26,69 грн/дол. станом на 30 червня 2020 року). На кінець 1 
півріччя 2020 року грошові ресурси компанії становили приблизно 54,2 млн дол. Станом на 
13 вересня цей показник зріс до 55,5 млн дол. (62,5 млн дол. на 31 грудня 2019 року). 
Капітальні інвестиції за звітний період склали 8,8 млн дол. (6,7 млн дол. за 1 півріччя 2019 
року). Переважна частина цієї суми пов’язана із бурінням свердловини №54 на 
Свиридівському родовищі. Джерелом капітальних вкладень стали власні кошти, отримані 
від операційної діяльності. З урахуванням поточних фінансових показників Enwell Energy 
планує продовжити фінансування програми розвитку активів до кінця цього року. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Смарт-Холдингу 

 
Группа "Нафтогаз" планирует выплатить "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB 

компенсацию в размере 1,8 млрд грн 
23.09.2020 

Группа "Нафтогаз" по результатам решения Арбитражного института 
торговой палаты Стокгольма планирует выплатить ООО "Карпатыгаз" и 
шведской Misen Enterprises AB компенсацию в размере 1,796 млрд грн.. 

"Стороны должны согласовать и договориться о точной стоимости такого 
имущества, учитывая, что они могут обратиться в Трибунал для окончательного решения в 
случае, если они не смогут прийти к согласию по данному вопросу", - отмечается в 
документе. "Нафтогаз" уточняет, что соответствующее обеспечение было признано в 
составе расходов на сбыт, общих и административных расходов. Misen в конце августа 
сообщила, что после вынесенного 17 июня арбитражем второго частичного 
окончательного решения "дочка" НАК "Укргазвыдобування", Misen и "Карпатыгаз" не 
смогли согласовать чистую стоимость СД в отведенные судом 60 дней. Соответственно, 
стороны запросили у арбитража дополнительные 30 дней и должны были вернуться в суд к 
середине сентября этого года. Misen также указывала, что совместно с "Карпатыгазом" 
стремится обеспечить исполнение арбитражных решений в Украине для получения 
компенсации. В частности, в июле компания подала соответствующее ходатайство, и 
судебное заседание было запланировано на середину сентября. Шведская компания 
напоминает, что арбитражный суд снизил ее долю в СД с 50% до 23,9%, а долю ООО 
"Карпатыгаз" чуть увеличил – до 0,015% с 0,01%. "Нафтогаз" после решения арбитража 17 
июня сообщил, что суд удовлетворил основные требования "Укргазвыдобування" в споре и 
что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность 
"дочки" НАК, которая в свою очередь должна выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" 
и Misen в соответствии с перераспределенными долями в СД. В то же время Misen заявила, 
что суд отверг подавляющее большинство доводов "Укргазвыдобування" об оценке СД, 
определив ее на базе амортизированной восстановительной стоимости (DRC), и отклонил 
право на возмещение убытков в случае неспособности Misen внести полный вклад по СД. 
Арбитраж также постановил, что право собственности перейдет к "дочке" НАК только 
после выплаты ею компенсации и обязал "Укргазвыдобування" оплатить большую часть 
судебных и арбитражных издержек, понесенных Misen и "Карпатыгазом" в рамках 
арбитража. Как сообщалось, "Укргазвыдобування" осенью 2015 года заявляло, что 
"Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Burisma Group завершує буріння двох  
надглибоких свердловин 

23.09.2020 

Burisma завершує буріння і готується до запуску в експлуатацію двох 
надглибоких свердловин —  №1 на Кубашівській площі та №1 на 
Клубанівсько-Зубренківській площі у Харківській області. 

Глибина кожної із цих свердловин перевищує 6000 м. Зокрема, глибина свердловини 
№1 на Кубашівській площі — понад 6450 м. Глибина свердловини №1 на Клубанівсько-
Зубренківській площі становить близько 6100 м. Буріння здійснювалося буровим 
верстатом Drill Mac. Наразі група Burisma є лідером в Україні за кількістю нових 
свердловин, буріння яких розпочалося у цьому році. Згідно з інвестиційним планом Burisma 
Group у 2020 р. проводить буріння нових свердловин на Карайкозівському, Водянівському 
та Ракитнянському родовищах, на структурі Журавлина Деркачівсько-Войтенківської 
площі, Клубанівсько-Зубренківській площі та інших ділянках. Буріння всіх свердловин 
Burisma Group проводиться із застосуванням безамбарного методу і технології зневоднення 
шламу за допомогою спеціального осушувача. Цей спосіб буріння відповідає кращим 
міжнародним екологічним стандартам. Нагадаємо, група Burisma у липні завершила бурові 
роботи нової свердловини №7 на структурі Журавлина Деркачівсько-Войтенківської площі у 
Харківській області і почала її промислове використання. Глибина свердловини становить 
4000 м. Вона пробурена за допомогою бурового верстата Уралмаш 4Е, оснащеного сучасною 
системою очищення. Стартовий дебіт нової свердловини склав на добу понад 200 тис. 
кубометрів газу і 105 т конденсату. Добовий видобуток свердловини виявився вищим, ніж 
очікувалося. Наразі група Burisma є лідером в Україні за кількістю нових свердловин, 
буріння яких розпочалося у 2020 році. Згідно з інвестиційним планом Burisma Group у 2020 
році заплановане буріння 14 нових свердловин на Карайкозівському, Водянівському та 
Ракитнянському родовищах, на структурі Журавлина Деркачівсько-Войтенківської площі, 
Клубанівсько-Зубренківській площі та інших ділянках. Група Burisma постійно інвестує в 
інноваційні технології. Сьогодні Burisma Group володіє 20 буровими верстатами 
вантажністю від 120 до 680 тонн, серед яких є й найбільший у Східній і Центральній Європі 
сухопутний верстат SK 3000. Діяльність та досягнення Burisma Group спрямовані на 
надійність енергопостачання, енергетичну та екологічну безпеку країни. Стратегія 
розвитку компанії сприяє зміцненню енергонезалежності України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Burisma Group 

 

Видобуток «Укрнафти» в серпні  
дещо знизився 

24.09.2020 

За оперативними даними, у серпні 2020 р. ПАТ «Укрнафта» видобуло 
125,4 тис. т нафти і конденсату і 92,9 млн м3 газу, що, відповідно, на 2,5% і 
8,2% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.  

Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у серпні склали 4,04 тис. т нафти і 
конденсату і 2,99 млн м3 газу, дещо знизившись у порівнянні з показниками минулого року. 
Компанії вдається підтримувати рівень видобутку в умовах обмежених інвестиційних 
ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на нові 
продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних 
свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У серпні «Укрнафта» завершила 
капітальний ремонт (КРС) на 10 свердловинах, провела 2 операції з інтенсифікації 
видобутку та вивела з бездіяльності 9 свердловин.  Відзначимо, за серпень 2020 року ПАТ 
«Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 848 млн грн. У цю суму 
увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір 
та інші податки. Сума сплачених податків за 8 місяців 2020 року сягнула 8,63 млрд грн. ПАТ 
«Укрнафта» сплатило 396 млн грн рентної плати до державного та місцевих бюджетів 
різних рівнів за користування надрами за серпень 2020 року. З них 19,82 млн грн надійшли 
до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу 
рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати 
«Укрнафти» отримали бюджети Сумської (8,77 млн грн), Івано-Франківської (4,4 млн грн) і 
Полтавської (2,51 млн грн) областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу 
видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються 
громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проектів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «Укрнафта» 

 

Податкові борги "Укрнафти" і компенсація "Нафтогазу":  
у ВР - новий "мировий" законопроект 

27.09.2020 

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №4119 про внесення 
змін до держбюджету на 2020 р., який передбачає механізм погашення 
податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд грн.. 

Раніше в парламент вже вносили подібні законопроекти №3004-а та №3005-а, 
авторами яких були нардепи з президентської фракції "Слуга народу" (в т.ч. її глава Давид 
Арахамія). Щоправда, ці законопроекти зрештою були відкликані. При цьому серед авторів 
законопроекту №4119 - знову ж таки нардепи з фракції "Слуга народу" (в т.ч. Давид 
Арахамія), а також представник фракції "Голос" Ярослав Железняк. У пояснювальній 
записці стверджується, що цей законопроект "не спричинить негативного впливу на баланс 
державного бюджету, оскільки передбачені ним додаткові видатки спеціального фонду 
державного бюджету на фінансування компенсації суб`єкту ринку природного газу, на 
якого покладаються спеціальні обов`язки, зокрема, НАК "Нафтогаз України", економічно 
обгрунтованих витрат, здійснених нею для виконання спеціальних обов`язків з метою 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного 
газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених спеціальних 
обов`язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, у сумі 32,2 млрд грн, а також 
фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проектів у сумі 10,3 млрд грн 
буде у повному обсязі забезпечено додатковими джерелами фінансування у обсязі 
надходжень до спеціального фонду державного бюджету, що не враховувалися під час 
планування Державного бюджет України на 2020 рік, від погашення податкового боргу, а 
також визначених грошових зобов`язань, що знаходяться в процедурі судового або 
досудового (адміністративного) оскарження, з урахуванням штрафних та фінансових 
санкцій ПАТ "Укрнафта" із сплати рентної плати за користування надрами для видобування 
нафти, природного газу та газового конденсату, податку на прибуток підприємств та 
податку на додану вартість, а також низки додаткових податкових надходжень за 
результатами проведених розрахунків" (цитата). Згідно з документом, загальний обсяг 
додаткових податкових надходжень до спеціального фондів державного бюджету в рамках 
цієї операції складе 42,5 млрд грн, у тому числі: податковий борг ПАТ "Укрнафта" – 
загальним обсягом 30,35 млрд грн, у т.ч. з рентної плати (газ, нафта, конденсат) – 18,8 млрд 
грн; з податку на прибуток – 2,6 млрд грн; з ПДВ – 2,84 млрд грн; донараховані суми за 
результатами контрольно-перевірочної роботи (КПР), що перебувають в процедурі 
судового оскарження – 3,1 млрд грн; заборгованість підприємств системи ПАТ «Укрнафта» - 
3 млрд грн; додаткові грошові зобов`язань з податку на додану вартість та податку на 
прибуток підприємств, що виникають у ПАТ "Укрнафта" за результатами операцій купівлі - 
продажу (постачання) природного газу з НАК "Нафтогаз України" - 6,2 млрд грн, додаткові 
податкові зобов`язання з податку на прибуток підприємств, що виникнуть у НАК "Нафтогаз 
України" внаслідок отримання належної компенсації - 5,95 млрд грн. .. 

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

https://www.minprom.ua/news/264301.html
https://smart-holding.com/uk/press-centre/news/2553/
http://www.fixygen.ua/news/20200923/gruppa-naftogaz.html
https://burisma-group.com/uk/news/burisma-group-u-lipni-vvela-v-ekspluatatsiyu-novu-sverdlovinu-na-strukturi-zhuravlina-derkachivsko-vojtenkivskoyi-ploshhi/
https://burisma-group.com/uk/news/burisma-group-u-lipni-vvela-v-ekspluatatsiyu-novu-sverdlovinu-na-strukturi-zhuravlina-derkachivsko-vojtenkivskoyi-ploshhi/
https://burisma-group.com/uk/news/burisma-group-u-lipni-vvela-v-ekspluatatsiyu-novu-sverdlovinu-na-strukturi-zhuravlina-derkachivsko-vojtenkivskoyi-ploshhi/
https://burisma-group.com/uk/news/burisma-group-zavershuye-burinnya-dvoh-nadglibokih-sverdlovin-na-kubashivskij-ta-klubanivsko-zubrenkivskij-ploshhah-harkivshhini/
https://www.ukrnafta.com/za-serpen-ukrnafta-vyplatila-blyzko-850-mln-grn-podatkiv
https://www.ukrnafta.com/za-serpen-ukrnafta-vyplatila-blyzko-850-mln-grn-podatkiv
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http://www.finbalance.com.ua/news/podatkovi-borhi-ukrnafti-i-kompensatsiya-naftohazu-u-vr-vnesli-noviy-miroviy-zakonoproekt
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http://burisma.com/
http://www.ukrnafta.com/
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Група ЕРУ забезпечить постачання газу від PGNiG для 
Оператора газотранспортної системи України 

28.09.2020 

Польська компанія PGNiG здійснить перші поставки природного газу 
в рамках тендеру, проведеного Оператором газотранспортної системи 
України, переможцем якого стала компанія ЕРУ Трейдінг.  

Згідно з умовами, газ буде передаватись з 1 жовтня 2020 р. до 1 травня 2021 р. Це 
будуть перші поставки газу від PGNiG для технічних потреб новоствореного Оператора ГТС 
України. «ЕРУ Трейдінг змогла запропонувати найбільш конкурентоспроможні ціни 
завдяки підтримці PGNIG, і ми збільшили страхування політичних ризиків від 
Американської корпорації DFC до 100 млн доларів США, що дозволяє нашій компанії 
фінансувати постачання значних обсягів та прийняти відповідні кредитні ризики. – 
розповів керуючий партнер ЕРУ Груп Ярослав Мудрий. - Ми вважаємо такі тендери є 
яскравим прикладом прозорості ведення бізнесу і зростаючої довіри до українського 
газового ринку та новоствореного Оператора ГТС України».Єжи Квєцінський, Голова 
Правління PGNiG, наголосив, що такі поставки є ще одним підтвердженням участі PGNiG у 
розбудові регіонального ринку газу в цій частині Європи: «PGNiG постійно розвиває свою 
присутність в Україні. Про це свідчить стрімко зростаючий обсяг нашого експорту на цей 
ринок, куди ми вже поставили понад 3 млрд м куб природного газу. Ці показники значною 
мірою є результатом дуже доброї співпраці з нашим діловим партнером – ЕРУ Груп, що 
приносить помітні переваги обом компаніям». Польська нафтогазова компанія (PGNiG) 
займається розвідкою і видобутком природного газу та сирої нафти, а також імпортом, 
зберіганням, продажем, розподілом газоподібного та рідкого палива, виробництвом тепла 
та електроенергії, надаючи, окрім цього, послуги з геофізики та буріння. Її дочірні компанії 
та філії здійснюють геологорозвідувальну та виробничу діяльність у Норвегії та Пакистані, 
займаються продажем газу в Німеччині та трейдингом ЗПГ через офіс у Лондоні.  …  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ЕРУ 

 
УГВ замовить 3D-сейсміку на Південно-Кобзівській  

площі за 151 млн грн 
28.09.2020 

АТ «УГВ» оголосило тендер на замовлення науково-технічних послуг в 
галузі інженерії, а саме сейсморозвідувальні дослідження на Західній ділянці 
Південно-Кобзівської площі за технологією 3D. 

Звернутися щодо роз’яснень по тендеру можна до 15 жовтня 2020р, після чого буде 
проведений аукціон, початок якого припадає на 30 листопада. Кінцевий строк подання 
пропозицій: 25 жовтня 2020р. Період надання послуг: по 28 лютого 2022 р. Основною 
метою послуг що замовляються є вивчення геологічної будови Західної ділянки Південно-
Кобзівської площі сейсморозвідкою 3D МВХ МСГТ для подальшого виявлення нафтобазо-
перспективних об’єктів у відкладах нижньої пермі, верхнього та середнього карбону у 
загальному інтервалі глибин 1700-5500 м. Ділянка досліджень розташована в Харківській 
області. Обсяг геологічного інтересу становить 125,5 кв км. Технологічна площа розміщу-
ння пунктів збудження проведення сейсморозвідувальних робіт становить 296 кв км. І 
загальна площа робіт, де розміщені пункт збудження та пункти приймання становить 368 
кв км. Нагадаємо у липні цього року УГВ завершило сейсморозвідувальні дослідження 3D за 
широкоазимутальною методикою на Безпалівській-Південно-Безпалівській ділянці. … 

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

 
Суд задовільнив апеляцію компанії 

«Аркона Газ-Енергія» 
29.09.2020 

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції щодо 
визнання недійсним спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів ТОВ 
"Аркона Газ-Енергія". Про це повідомляє Смарт-Холдинг. 

Так 29 вересня відбулось засідання Шостого апеляційного адміністративного суду з 
розгляду апеляції ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (далі – Аркона), що входить до групи компаній 
Smart Energy та є українським активом британської публічної компанії Enwell Energy. 
Компанія звернулась до Апеляційного суду з метою скасування липневого рішення 
Окружного адміністративного суду м. Києва за позовом ПАТ «Укрнафта» про визнання 
недійсним спеціального дозволу Аркони на видобуток вуглеводнів на Свистунківсько-
Червонолуцькому родовищі. Таке рішення Апеляційного суду підтверджує правомірність 
позиції компанії Аркона та її нового власника, британської Enwell Energy, а також дає 
можливість відродити Свистунківсько-Червонолуцьке родовище, на якому вже понад 
десятиліття не ведеться видобуток вуглеводнів. «Ми вітаємо рішення Шостого 
апеляційного суду. Це не лише можливість для нас продовжувати підготовку до буріння 
першої за чверть століття свердловини на родовищі, але й позитивний сигнал для 
іноземних інвесторів щодо можливості інвестування в українську економіку та тенденцію 
до зниження інвестиційних ризиків тут», - прокоментував Сергій Глазунов, Генеральний 
Директор групи компаній Smart Energy та компанії Enwell Energy. Нагадаємо, що британська 
публічна компанія Enwell Energy отримала дозвіл на видобуток вуглеводнів на 
Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі через придбання ТОВ «Аркона Газ-Енергія» в 
березні цього року. До кінця 2020 року компанія розраховує розпочати буріння першої 
свердловини на родовищі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Смарт-Холдингу 
 

Нафтогаз отримав дозволи на буріння 11 свердловин, які  
були заблоковані через карантинні обмеження 

29.09.2020 

АТ «УГВ» отримала дозволи на буріння 11 нових свердловин, які були 
заблоковані 4 місяці тому, через відсутність висновків з ОВД, а ті в свою 
чергу не надавалися з причин карантинних обмежень.  

За повідомленням, у Нафтогазі уже стартували роботи над спорудженням першої з 
11-ти свердловин -  №62 на Комишнянському родовищі. Однак за попередніми оцінками 
Нафтогазу, через 4 місяці простою, компанія може недоотримати до 200 млн куб м газу у 
2020-2021рр. Відповідно і бюджет країни недоотримає податків від потенційної реалізації 
цього газу, зауважили в пресслужбі. Відзначимо, Група Нафтогаз в жовтні запускає 
«пілотний» проект з дистанційного моніторингу свердловин. Про запуск нового «пілотного» 
проекту повідомив глава правління Групи Нафтогаз Андрій Коболєв в рамках конференції з 
кібербезпеки. Він повідомив, що «пілотний» проект буде реалізований на 23 свердловинах 
в рамках співпраці з американською компанією Honeywell. Вартість проекту невідома. 
Відзначимо, що другий «пілотний» проект стартував в грудні 2018р. «Укргазвидобування» 
визначила Honeywell в якості переможця тендера на технічне переоснащення системи 
моніторингу роботи свердловин. Компанія повинна була поставити системи моніторингу 
на загальну суму 384 млн грн (з ПДВ), з розрахунку $35 тисяч за свердловину. Системи 
повинні були бути встановлені на 386 свердловинах з чинного фонду, а також 
свердловинах, які знаходяться в бурінні. Всього планувалося обладнати 2000 свердловин. 
Проте, проект був заморожений тодішнім керівником Андрієм Фаворовим, оскільки, він 
порахував, що проект при такій високій вартості є нераціональним. 

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

 
 

Укргазвидобування отримало 301 млн грн  
прибутку у 1-му півріччі 2020 р. 

30.09.2020 

В умовах зниження ціни газу Укргазвидобування утримує прибутковий 
рівень. За підсумками 1-го півріччя 2020 року компанія отримала чистий 
прибуток – 301 млн грн, операційний прибуток – 1,7 млрд грн.  

За цей же період компанія інвестувала у розвиток видобування українського газу 6,9 
млрд грн, перерахувала 12,7 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів, а також спрямувала 
576 млн грн на протидію пандемії коронавірусу в Україні. Ключовий фактор, який вплинув 
на фінансові результати Укргазвидобування в 1-му півріччі – зниження середньої ціни 
реалізації газу на 46% порівняно з аналогічним показником попереднього року. Це 
призвело до пропорційного зменшення чистого доходу від реалізації продукції компанії – з 
44,6 млрд грн у 1-му півріччі 2019 р. до 23,6 млрд грн у 1-му півріччі 2020 року. Разом з тим, 
всупереч несприятливій кон’юнктурі, компанії фактично вдалося втримати видобуток газу. 
У I півріччі 2020 р. було піднято на поверхню 6,76 млрд м? газу, який група Нафтогаз 
поставила населенню і ТКЕ. Відхилення від аналогічних показників минулого року 
становить мінус 0,8%. Такі результати забезпечені за рахунок введення в експлуатацію 24 
свердловин, а також  проведення 347 операцій колтюбінговими установками та 53 операцій 
з ГРП. Крім того, виконано 62 операції з капітального ремонту свердловин. Водночас, на 
термінах реалізації низки нових виробничих проєктів позначилося зниження мобільності 
підрядних організацій і неможливість вчасного проведення процедури оцінки впливу на 
довкілля у зв’язку з пандемією коронавірусу, а також вступ у силу закону про публічні 
закупівлі. Відзначимо, АТ «Укргазвидобування» за січень-серпень 2020 року спрямувало до 
місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 480 млн грн 
рентних платежів. Загалом до зведеного бюджету країни надійде більше ніж 9,6 млрд грн 
рентних платежів від Укргазвидобування за 8 місяців 2020 року. 5% від рентних платежів – 
480 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей. Близько 90% цих коштів 
сконцентровано у Харківській і Полтавській двох газовидобувних областях. Загалом рентні 
кошти розподіляються між регіонами наступним чином: Харківська обл. – 223,3 млн грн; 
Полтавська обл. – 219,5 млн грн; Львівська обл. – 20,6 млн грн; Дніпропетровська обл. – 8 
млн грн; інші – 8,9 млн грн. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «Укргазвидобування» 
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Фірташа та Тігіпка покарають за порушення облгазів:  
НКРЕКП вже готує санкції 

27.08.2020 

Згідно з дослідженням проєкту «ГазПравда», ціна за куб. м газу для 
населення у серпні 2020 року коливалася від 2,67 грн до 4,7 грн. Про це 
повідомляє служба новин порталу thepage.ua 

Чинне законодавство передбачає, що газопостачальні компанії повинні публікувати 
ціни на газ за 5 днів до початку місяця. Але, як повідомило джерело The Page в НКРЕКП, 
вчасно ціну назвали тільки в «Нафтогазі». Решта опублікували ціни з великою затримкою. 
Після скасування режиму спецобов'язків (ПСО) найнижчу ціну за куб. м газу запропонували 
компанія TAS Energy (2,67 грн), «Нафтогаз України» (3,24 грн), «Кременчукгаз-постачання» 
(4,2 грн), «Газовик» (4,7 грн). Газзбути, що афілійовані з облгазами, які користуються 
брендом «Регіональної газової компанії», виставили однакову ціну — 4,49 грн за куб. м. 
НКРЕКП має інформацію про порушення учасниками ринку строків публікації цін за 
серпень. У разі підтвердження цієї інформації регулятор застосує відповідні санкції. «Якщо 
будуть звернення від інших учасників ринку, ми дійсно проведемо перевірку й отримаємо 
відповідні підтвердження, як облгази це робили. Так, дійсно, правилами та процедурами 
передбачено, що всі постачальники газу повинні пропозицію ціни здійснювати публічно, 
тобто публікувати. До нас сьогодні від, скажімо так, постраждалих сторін не надходило 
ніяких звернень. Ми таку інсайдерську інформацію від ринку отримали, що деякі суб'єкти 
цього не зробили», — цитує РБК члена комісії Ольгу Бабій. У разі виявлення порушень до 
облгаззбутів застосують санкції, які передбачено законодавством. «Кожен постачальник 
повинен дотримуватися ліцензійних вимог, правил. Тож якщо у своїй діяльності щодо 
споживачів постачальник не виконав якусь вимогу ліцензійних умов (це публічність 
інформації, типовість договорів, якість надання, своєчасність послуг), то тоді, звісно, за 
результатами контролю до них будуть застосовані відповідні санкції», — зазначила Бабій. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами thepage.ua 

© Наталія Миронова 
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АО "Укртранснафта" получила разрешение на создание лицензионного  
склада для предоставления услуги по хранению нефти 

18.09.2020 

АО "Укртранснафта" в сентябре получила разрешение на создание 
лицензионного таможенного склада на базе части своих мощностей для 
предоставления услуги по хранению нефти. 

Гендиректор "Укртранснафты" и глава нефтяного дивизиона группы "Нафтогаз" 
Николай Гавриленко ообщил, что речь идет о линейной части участка нефтепровода 
Кременчуг-Лисичанск, где есть техническая возможность разместить порядка 400 тыс. 
тонн нефти, а также о МНТ "Пивденный" (Одесская обл.). Глава "Укртранснафты" также 
сообщил, что компания сохраняет планы по расширению резервуарного парка МНТ 
"Пивденный" с установкой четырех резервуаров емкостью по 120 тыс. тонн каждый. Как 
сообщалось, "Укртранснафта" обратилась в Минфин с целью получения разрешения на 
создание лицензионного таможенного склада на базе своих мощностей для 
предоставления услуги по хранению нефти еще в апреле. Интерес к хранению нефти в 
Украине весной, на фоне переизбытка предложения нефти на рынке, в частности, 
проявляла компания Socar. Система нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой 
принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей 
протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет 
ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Бензину немає: чи зможе Лукашенко  
нашкодити Україні 

23.09.2020 

Відносини між Україною та Білоруссю зараз проходять випробування 
на міцність. До цього часу вони були доволі добросусідськими. І ось тепер 
ситуація змінюється, пише apostrophe.ua 

Причиною тому - масові протести в Білорусі, а, точніше, реакція на них України. Як 
відомо, наша країна не визнала вибори президента Білорусі , що відбулися 9 серпня, по суті, 
виступивши проти Олександра Лукашенка. Змінив свою риторику на адресу Києва і сам 
"бацька", який, попри протести в своїй країні, 23 вересня таємно приступив до виконання 
обов'язків голови держави. Подальша конфронтація може спричинити різні наслідки. 
Наприклад, зважаючи на "ручний" характер управління всіма процесами в Білорусі з боку 
Олександра Лукашенка, від нього можна очікувати будь-чого. В тому числі, перекриття 
каналу надходження в нашу країну нафтопродуктів. А ці поставки, зауважимо, досить 
значні - нафтопродукти з Білорусі складають приблизно третину українського ринку: 
бензин до 40%, скраплений автомобільний газ - близько 15%. Втім, опитані "Апострофом" 
експерти скептично оцінюють таку можливість, оскільки для Мінська ця співпраця важлива 
не менше, а, можливо, навіть більше, ніж для Києва. "Олександр Григорович (Лукашенко) не 
зупинить (поставки) - це йому не вигідно. Це виключено", - категорично заявив виданню 
керівник спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. За словами аналітика 
"НафтоРинку" Олександра Сіренка, внаслідок припинення поставок нафтопродуктів та 
автогазу постраждає, передусім, білоруська сторона. "Тому, що для них український ринок - 
преміальний, тобто, продаючи в Україні, вони отримують додаткову маржу. У двох 
білоруських нафтопереробних заводів (Мозирський та "Нафтан") два основних напрямки - 
Україна і європейський ринок через країни Балтії. Біля 70% відвантажень Мозирського НПЗ 
припадають на Україну. Втратити такий ринок було б нерозумно", - розповів він. З 
колегами згоден аналітик "А-95" Артем Куюн. "Припинення поставок в односторонньому 
порядку - це, як постріл собі в ногу. Білорусі невигідно припиняти партнерство з Україною, 
оскільки ми входимо в ТОП-3 трейдерів білоруських нафтопродуктів. А наступний за 
Україною покупець платить на $30-50 за одну метричну тонну) менше", - сказав він… 

Читати повністю >>>                                                             © Віктор Авдєєнко, Анастасия Шкалева 
За матеріалами apostrophe.ua 

 
Структура потребления моторных топлив в Украине  

нуждается в коррекции — «А-95» 
28.09.2020 

Потребление моторных топлив нуждается в коррекции с целью 
максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей, 
выравнивания торгового баланса и увеличения налоговых поступлений.  

Основной отличительной чертой топливного рынка Украины является высокая 
доля сжиженного газа, которая достигла рекордных в мире 33% в розничной реализации 
моторных топлив. По объемам использования сжиженного газа на транспорте Украина 
входит в пятерку крупнейших на планете - в 2020 г. объем потребления этого ресурса 
превысит 2 млн т. «Украинская корзина моторных топлив нетипична с точки зрения 
мировой практики и порождает целый ряд серьезных проблем. Это прежде всего упадок и 
вполне вероятное исчезновение внутренней нефтепереработки, снижение налоговых 
поступлений, увеличение импорта сжиженного газа и дизтоплива из России и Беларуси», - 
заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. Причина диспропорции в 
потреблении нефтепродуктов - несбалансированное налогообложение. Акциз на сжиже-
нный газ в четыре раза ниже, чем на бензин, - 52 против 213 евро за 1000 л. Почти вдвое ни-
же акциза на бензин налог на дизтопливо - €139,5/1000 л. Такой перекос привел к 
деформации в потреблении, поскольку топливо с низким акцизом становится более 
привлекательным для потребителя: с 2013 по 2019 гг. потребление сжиженного газа выро-
сло на 115%, дизтоплива - на 17%, тогда как использование бензина упало на 43%. 
«Огромный спрос на сжиженный газ и дизтопливо стимулирует их импорт, более 70% 
которого приходится на Россию и Беларусь. Между тем украинские НПЗ, работающие на 
украинском и нероссийском импортном сырье, загружены менее чем на 50%. Они не могут 
продать бензин, а отказаться от его выпуска невозможно технологически», - говорит 
Сергей Куюн. Переход потребителей на топлива с низким налогом бьет и по госбюджету. 
Акцизы с нефтепродуктов являются основным источником наполнения Дорожного фонда, 
из которого финансируется строительство и ремонт дорог. Для выхода на оптимальную 
корзину потребления нефтепродуктов необходима коррекция ставок акциза. По расчетам 
экспертов «Консалтинговой группы А-95», если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от 
акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения 
это соотношение должно быть не менее 70–75%. При этом акцизный налог на дизтопливо 
можно оставить на текущем уровне. «Бензин станет доступнее, сжиженный газ подорожает, 
но сохранит свою ценовую привлекательность, НПЗ получат перспективу развития, рынок 
снизит зависимость от импорта, а государство получит налоги», - заявили в «А-95», 
подчеркнув, что выход на новую структуру потребления займет не менее пяти лет. 

Читать полностью >>> 
По материалам enkorr.ua 
 

 
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 

 
 

Мережу «Паралель»  
продано 

25.09.2020 

Група Рината Ахметова SCM продала мережу автозаправних станцій 
«Паралель», яка належала їй. Про це виданню enkorr повідомило джерело в 
керівництві компанії.  

«Компанію продано», – сказав співрозмовник, який побажав залишитися невідомим. 
Раніше інформацію про продаж мережі enkorr також повідомили в банківських колах. Однак 
менеджмент компанії досі не може ні підтвердити, ні спростувати здійснення угоди. Імені 
нового власника мережі поки не відомо. За даними джерел, покупцем виступив не діючий 
гравець роздрібного ринку, а або оптовий трейдер, або власник невеликої мережі, який 
бажає розвивати цей напрям. Про намір відійти від роздрібного бізнесу SCM оголосив ще до 
2013 р., коли мережа налічувала понад 140 станцій. Спочатку її вартість оголошувалася на 
рівні $120 млн. За наявними даними, в той період придбання мережі розглядали всі без 
винятку великі гравці ринку. Але покупця так і не було знайдено, попри пропозиції обсягом 
$100 млн. У 2014 р. внаслідок окупації значної частини Донецької і Луганської областей 
«Паралель» позбулася найбільш ліквідної частини своєї мережі – 78 станцій, а офіс компанії 
було переведено в Запоріжжя. SCM продовжив пошук покупців. У різний час надходила 
інформація про зацікавленість покупкою мережі компаніями групи Wexlеr, «Гран Прі Ойл», 
SUNOIl, «БРСМ» та іншими. За даними джерел у цих компаніях, сума операції оцінювалася в 
$20-22 млн. Нині пальне під ТМ «Паралель» реалізують 60 АЗК і АЗС в Дніпропетровській і 
Запорізькій областях, а також на підконтрольній Україні частині Донецької і Луганської 
областей. Крім того, компанія продає нафтопродукти в крупному і дрібному гурті. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами enkorr.ua 
 

 МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 ТОРФ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Оперативні зведені дані по видобутку торфу та виробництву  
брикетів станом на 1 вересня 2020 року 

01.09.2020 

Підприємствами-учасниками Концерну «Укрторф» станом на 1 
вересня 2020 року, видобуто  237233,1тонн торфу, що становит 59% від 
виконання річного плану видобутку. 

В розрізі підприємств показники наступні: ДП “Волиньторф” – 88111,0 тонн, що 
становить 49% від річного плану видобутку; ДП “Рівнеторф” – 110592,0 тонн, що становить 
88% від річного плану видобутку; ДП “Чернігівторф” – 38530,1 тонн, що становить 53% від 
річного плану видобутку. Виробництво торфобрикетів виконано на 46% від річного плану 
виробництва та становить 78926,8 тонн. В розрізі підприємств показники наступні: ДП 
“Волиньторф” – 31416,0 тонн, що становить 36% від річного плану виробництва; ДП 
“Рівнеторф” – 40698,9 тонн, що становить 68% від річного плану виробництва; ДП 
“Чернігівторф” – 6811,9 тонн, що становить 28% від річного плану виробництва. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДК «Укрторф» 
 

 
 САПРОПЕЛЬ 
 

 
 

Сапропелі – порятунок грунту та джерело  
для валютних надходжень? 

25.09.2020 

Сапропель – це органогенно-мінеральні донні відклади озерних 
водойм, одне з рідкісних багатств нашої планети, що є продуктом 20000-
річного біосинтезу. Про це пише geonews.com.ua 

По суті одне з найцінніших органічних добрив, за запасами якого Україна займає 
третє місце в Європі після Росії та Білорусі. У нашій країні відомо 274 родовища сапропелів 
із загальними запасами, що перевищують 97 млн т, а в 37 родовищах оцінені прогнозні 
ресурси в кількості 15 млн т, що свідчить про великий ресурсний потенціал цієї корисної 
копалини в Україні. Корисної копалини, яка на сьогодні, майже не використовується. 
Цінність сапропелів – у їх широких можливостях застосування у сільському господарстві, 
наприклад: у якості добрив для підвищення врожайності сільськогосподарських культур; 
для мінерально-вітамінної підгодівлі тварин і птахів; для бальнеологічного лікування; 
фармацевтичної промисловості – на їх основі можна отримати біоактивні препарати; як 
сорбуючий матеріал в системах очистки води; у якості сировини для хімічної і будівельної 
промисловості. Агрономічну ефективність сапропелів визначають вміст азоту, фосфору, 
калію, обмінна кислотність, вміст мулистої фракції та біологічно активних речовин, а їх 
ефективність як кормової добавки пояснюється високим вмістом каротину й вітаміну В12. 
Основний інтерес представляє використання сапропелю у якості органічних добрив для 
підвищення родючості і цінності українських ґрунтів, включаючи чорноземи, тенденція все 
більшого виснаження яких останніми роками сприяє переходу їх у розряд 
малопродуктивних. Експериментально доведено, що після внесення в ґрунт сапропелю, як 
натурального біостимулятора росту рослин, урожайність сільськогосподарських культур 
збільшується на 27-46%. А термін зберігання корисних речовин у сапропелевих добривах 
може складати від 3 до 7 років. Сьогодні науковцями України розроблені технології по 
відновленню і рекультивації ґрунту породних відвалів вугільних шахт з використанням 
сапропелевих субстратів. Тільки уявіть – замість сірого майже пустельного пейзажу, квіти і 
трави, а можливо, навіть родючі поля. Основні родовища сапропелю в Україні пов’язані з 
водоймами Волинської області (озера Світязь, Пульмівське, Луки, Кримне, Турське, 
Горіхове, Острівське, Біле, Бурків, 10 МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ISSN 1682-721X. 
Мінеральні ресурси України. 2014. №4 Волянське та інші). Також цікавими для проведення 
пошукових і пошуково-оцінювальних робіт є сотні ділянок у межах Волинської, 
Житомирської, Київської, Чернігівської та Харківської областей. Сьогодні, родовища, на 
яких ведеться промисловий видобуток сапропелів можна перелічити на пальцях. Проте, 
деякі з них (ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» ) відомі далеко за межами України і поставляють 
свою продукцію до Туреччини, Тунісу, Кувейту, ОАЕ, Індії, Пакистану, Гани. Триває 
реєстрація органічного добрива у Марокко, Алжирі, КСА, Єгипеті, США, Польщі, ЄС, Західній 
Африці, В’єтнамі, Китаї, Бангладеш та Нігерії. ... 

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

 
 ПІЩАНО-ГРАВІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Держгеонадра доповнили перелік інвестиційних пропозицій  
ділянками із покладами піску 

18.09.2020 

У рамках національного проекту «Велике будівництво» Державна 
служба геології та надр презентувала ще 11 об’єктів для виставлення на 
аукціони. Про це повідомляє kmu.gov.ua 

Ділянки із покладами піску розташовані у Кіровоградській та Дніпропетровській 
областях, в межах 80 км до визначених проектом автошляхів, мають затверджені запаси та 
відповідають ДСТУ для будівництва доріг місцевого та загальнодержавного значення. 
Загалом Служба пропонує 90 ділянок надр із покладами піску, граніту, мігматиту, гнейсу, 
лабрадориту, чорнокіту, в областях, де гостро відчувається дефіцит сировини для 
будівництва та ремонту автошляхів. «Усі пропозиції ділянок надр підготовлено у тісній 
співпраці з Укравтодором, який надав перелік корисних копалин та вимоги до них, 
відповідно до ДСТУ, а також перелік пріоритетних автодоріг, відповідно до плану 
будівництва на 2020-2021 рр, — повідомив Голова Держгеонадр Роман Опімах. — Завдання 
із забезпечення національної економіки якісною вітчизняною сировиною має пріоритетне 
значення для нас. Переконані, що залучення інвесторів на ці ділянки пришвидшить роботи 
в рамках проекту «Велике будівництво» та знизить їх вартість, створить нові робочі місця 
та забезпечить місцевий і державний бюджети надходженнями». Нагадаємо, Державна 
служба геології та надр ініціювала співробітництво з Укравтодором у пріоритетному 
проекті Президента України «Велике будівництво» в частині створення пропозицій ділянок 
надр з покладами корисних копалин, необхідними під час будівництва доріг. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Новачки поділили 40 мільйонів на таємні залізничні  
перевезення для «Артемсолі» 

25.09.2020 

ДП «Артемсіль» Мінекономрозвитку (м. Соледар, Донецька обл.) 17 
вересня уклало дві угоди про послуги із залізничних перевезень до кінця 
поточного року на загальну суму 40,00 млн грн.  

ТОВ «Ліал Транс» і ТОВ «Прайм Логістик Груп» отримають за організацію перевезень 
вантажів у власних чи орендованих вагонах по 20,00 млн грн. Більше ніяких деталей 
замовлень не відомо, оскільки у звітах вони відсутні, а договори не були оприлюднені. 
«Артемсіль» провела нинішні закупівлі без торгів, бо вона не є замовником за законом «Про 
публічні закупівлі» через те, що працює на промисловій чи комерційній основі. Обидві 
фірми вперше отримали державні підряди. Створеною в травні 2018 року столичною «Ліал 
Транс» зі статутним капіталом 1 500 грн. володіють директорка Ольга Максюта із Києва та 
Дмитро Фісієнко з Миколаєва. Ще вони заснували транспортне ТОВ «Керрілайн» удвох і 
елеваторне ТОВ «Ліал Зерно» з Денисом Сизоненком із Броварів, якому належать ФГ 
«Ракета» і ТОВ «Торгово-логістичний дім». Цьогоріч у лютому податківці почали 
кримінальне провадження проти ТОВ «Антранс», яке у червні отримало аналогічний підряд 
«Артемсолі» щодо залізничних перевезень на 20,00 млн грн. На думку слідства, «Антранс» у 
2018-2019 роках незаконно випустив у вільний обіг шляхом передачі в оренду вагони, 
попередньо імпортовані із застосуванням митного режиму «Тимчасове ввезення». Серед 
орендарів вагонів був «Ліал Транс». Через це у бюджет нібито не надійшли 4,78 млн грн. У 
травні суд арештував вагони, а в липні зняв арешт, оскільки збиток виявився меншим і був 
відшкодований «Антрансом». Столична експедиторська фірма «Прайм Логістик Груп» зі 
статутним капіталом 10 тис грн. створена в 2016 році. Нею володіють Ольга Приймачук і 
директор Олександр Коваль, який був засновником нині припиненого ТОВ «Тел-Транс» 
разом із Наталією Фандралюк. Торік податківці підозрювали, що «Прайм Логістик Груп», 
ТОВ «Аміс Трейд», ТОВ «ВК Мехбудстрой» і ТОВ «Лоджистік Технолоджис» можуть бути 
зареєстровані на підставних осіб невстановленими особами для мінімізації даними 
підприємствами митних платежів при імпорті товарів, шляхом виготовлення документів, 
що містять неправдиві відомості про вартісні і кількісні показники товарів. Відтоді нові 
ухвали по справі не з’являлись. Нагадаємо, у квітні-липні «Артемсіль» роздала на залізничні 
перевезення 67,00 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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В "Інвестиційний атлас надрокористувача" додали  
36 бурштинових ділянок 

08.09.2020 

Державна служба геології та надр України доповнила перелік 
ділянок у "Інвестиційному атласі надрокористувача" 36-ма новими 
об'єктами із покладами бурштину.  

Держгеонадр спільно із облдержадміністраціями підготували пропозиції для 
інвесторів: 15 бурштинових ділянок на Рівненщині, 18 та 3 - у Житомирській та Волинській 
областях відповідно. Надрокористувачам пропонують "наскрізний" спецдозвіл 
нагеологорозвідку з подальшим видобуванням строком на п’ять років. Стартова ціна лоту 
на ProZorro.Продажі - 34 тис. грн за 1 га. Голова Держгеонадр Роман Опімах зазначив, що це 
лише частина "бурштинових пропозицій": ще дві площі із покладами сонячного каміння 
знаходяться на погодженні у Міндовкілля, а на черзі — підготовка нових бурштинових 
ділянок для виставлення на аукціони. "Інвестиційний атлас надрокористувача" – один із 
елементів загальної урядової політики open door policy (політики відкритих дверей), яка 
спрямована на залучення інвесторів, у тому числі й іноземних, для розвитку ресурсного 
потенціалу України. Він включає перспективні ділянки корисних копалин, запропоновані 
для продажу на відкритих аукціонах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
CБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину  

до однієї з азійських країн 
28.09.2020 

Служба безпеки України блокувала масштабний канал контрабанди 
обробленого бурштину до однієї з азійських країн. Про це повідомляє прес-
служба відомства. 

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби 
встановили, що організував незаконний бізнес громадянин однієї з Закавказьких держав 
спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних 
районів Рівненщини. Обробку «сонячного каміння» зловмисники здійснювали на 
виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області. Співробітники СБ 
України задокументували, що ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними 
документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах 
«Бориспіль» та «Львів». Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину, зокрема 
169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння, 263 кг необробленого каменя 
загальною вартістю майже 4 мільйони гривень. Також виявлено обладнання для обробки 
бурштину, документи, комп’ютерну техніку та інші підтверджуючі матеріали протиправної 
діяльності. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та 
оголошення підозр причетним особам. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 240-1 
Кримінального кодексу України. Операція проводилась під процесуальним керівництвом 
прокуратури Рівненської області. Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала незаконний 
видобуток бурштину-сирцю на території Дубровицького держлісгоспу і затримала 
угруповання чорних копачів. За даними досудового слідства, незаконний промисел 
організували мешканці кількох сіл Рокитнівського району. Під час нелегальних робіт 
зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію 
гідрозмиву ґрунту. Видобутий «сонячний камінь» ділки реалізовували місцевим 
перекупникам. На місці нелегальної розробки правоохоронці викрили 15 учасників 
угрупування. У зловмисників виявлено 10 дизельних мотопомп та понад 20 кілограмів 
бурштину, який вони встигли видобути під час «зміни». У ході вилучення технологічного 
обладнання і бурштину місцеві мешканці намагалися чинити спротив співробітникам СБУ. 
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, 
придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального 
кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, обсягів 
протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних у 
незаконному промислі. Викриття зловмисників відбувалося із залученням співробітників 
ЦСО «А» під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Підсумки роботи ГМК України  
за 8 місяців 2020 р. 

14.09.2020 

Підсумки діяльності ГМК України за 8 місяців 2020 р. свідчать про те, 
що у галузі зберігається складна ситуація, викликана кризою на світовому 
ринку сталі, посиленою коронавірусною пандемією. 

Головними причинами зниження виробництва основних видів металургійної 
продукції, поряд з глобальним карантином, як і раніше, залишається державний 
протекціонізм у традиційних для української металургії країнах експорту, зменшення цін 
та скорочення попиту на металопродукцію, наявність надлишкових світових 
сталеплавильних потужностей обсягом близько 440 млн т на рік, а також незмінне 
«тарифне свавілля» з боку національних державних монополістів «АТ «Укрзалізниця», ДП 
«Адміністрація морських портів України», Нафтогаз тощо) та низка деструктивних 
законодавчих та нормативних актів), які впроваджено українською владою. Все це 
найгостріше відчувається в період глобальної кризи, коли вітчизняна металургія як ніколи 
потребує державної підтримки, в першу чергу, в забезпечені стабільного та сприятливого 
тарифного та податкового поля, наданні якісного сервісу з боку державних транспортних 
компаній, створені умов для розширення інвестицій у реальний сектор та пов’язаного з цим 
процесом росту металоспоживання, а також захисті інтересів українських виробників на 
зовнішніх та внутрішніх ринках. За уточненими даними ОП «Укрметалургпром», в січні-
серпні 2020 р. металургійними підприємствами України вироблено: агломерату – 21,28 млн 
т (100,8% відносно аналогічного періоду 2019 р.); коксу валового (6% вол.) – 6,46 млн т 
(94,0%); чавуну – 13,55 млн т (98,8%); сталі – 13,68 млн т (93,4%); прокату – 12,28 млн т 
(98,0%); трубної продукції – 0,54 млн т (73,1%). Станом на 11 вересня 2020 р., з основних 
діючих виробничих потужностей в експлуатації знаходиться: 18 з 21 доменних печей, 6 з 8 
мартенівських печей, 10 з 16 конвертерів, 5 з 15 електропечей та 16 з 17 машин 
безперервного лиття заготівки. ... 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами ОП «Укрметалургпром» 
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ГК "Метинвест" Ахметова показал за полугодие  
убытки в $240 миллионов 

08.09.2020 

Материнская компания группы "Метинвест" Metinvest B.V. 
завершила январь-июнь 2020 года с чистым убытком в размере $240 млн с 
отрицательной маржой 5%, тогда как в аналогичном периоде прошлого 
года получила чистую прибыль $408 млн с положительной маржой 7%. 

Выручка Metinvest B.V. за отчетный период, как следует из неаудированных 
промежуточных финансовых результатов компании, сократилась на 15% – до $4,968 млрд, 
EBITDA снизилась на 20% – до $715 млн, маржа упала на 1 процентный пункт - до 14%. 
Общая задолженность компании к концу I полугодия-2020 составляла $3,010 млрд, тогда 
как к концу 2019 г. - $3,032 млрд. При этом объем денежных средств к концу I полугодия-
2020 составил $465 млн, на конец 2019 года - $274 млн. Чистый долг на конец июня-2020 
достиг $2,545 млрд, на конец-2019г - $2,758 млрд. Генеральный директор " Метинвеста" 
Юрий Рыженков констатировал, что в 2020 году группа успешно преодолевает глобальную 
нестабильность и продолжает демонстрировать уверенный прогресс по всем пунктам 
своей программы уделяя особое внимание поддержанию стабильности производства и 
обеспечению безопасности своих сотрудников. "Обеспечивая защиту наших сотрудников и 
регионов присутствия. Среди прочего, мы обеспечили защиту рабочих на всех наших 
заводах с помощью строгих протоколов по охране здоровья и, в дополнение к другим 
предпринятым мерам безопасности, перевели административный персонал на удаленную 
работу. Группа также закупила и передала бесплатно 18 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 в 
44 медицинских учреждениях. Нашим главным приоритетом остается здоровье и 
безопасность наших людей и сообществ в период этой чрезвычайной ситуации", - 
подчеркнул топ-менеджер. Вместе с тем он указал, что в первой половине 2020 года на 
финпоказатели "Метинвеста" повлияло падение мировых цен на сталь на фоне пандемии 
COVID-19. Однако вертикальная интеграция группы, глобальная сеть продаж и богатый 
опыт нашей команды в очередной раз доказали свою эффективность. "Нам удалось быстро 
скорректировать наш продуктовый портфель и перераспределить объемы продаж между 
рынками. Благодаря этому "Метинвест" смог извлечь выгоду из быстрого и активного 
восстановления экономики Китая во втором квартале этого года, увеличив отгрузку руды 
на этот рынок более чем на 3 млн тонн. Мы также возобновили продажи стали в эту 
страну", - указал руководитель компании. … 
 

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

Читайте также: Метинвест объявляет финансовые 
результаты за первые 6 мес. 2020 г. >>> 

 
Крупнейший меткомбинат Венгрии пытается отсудить  

в компании Таруты 1 миллиард грн. 
23.09.2020 

Крупнейший в Венгрии производитель стали ЗАО "Дунайский 
металлургический комбинат ИСД Дунаферр" (ISD Dunaferr) взыскивает с 
ООО "Регенза" около 1 млрд грн по текущему курсу НБУ. 

Как свидетельствует определение Киевского апелляционного суда от 18 сентября, 
ISD Dunaferr просит суд предоставить разрешения на выполнение окончательного 
арбитражного решения Постоянного Арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Венгрии от 19.03.2020 г. в арбитражном деле между истцом – "ИСД Дунаферр" и 
ответчиком – ООО "Регенза" по указанной сумме. Подробности дела не уточняются. Судья 
судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Киевского апелляционного суда (КАС) 
признала подсудность данного дела КАС и вынесла определение открыть производство по 
заявлению истца. При этом суд направил ООО "Регенза" копию заявления "ИСД Дунаферр", 
предоставив ответчику месячный срок для представления возражений по данному 
ходатайству. По данным Минюста, исполнительное производство открыто 22 сентября 
2020 г. Корпорация "ИСД" основана в 1995 г. В состав корпорации входят Алчевский 
меткомбинат, над которым утрачен контроль с конца 2017 г., а также ДМК и меткомбинат 
ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и 
ИСД утратил контроль над предприятием. ООО "Регенза" зарегистрировано в марте 2008 г. 
в Каменском Днепропетровской обл. Директор – Алексей Пятков. Основной владелец ООО с 
99,99% доли в уставном капитале – компания Powerbridge Limited (Кипр), собственниками 
которой являются Олег Мкртчан и Сергей Тарута. В августе 2019 года Московский 
городской суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" 
(ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан виновным в 
хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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ТКК "Интерпайп" получила $115,5 млн  
чистой прибыли 

23.09.2020 

Компания "Интерпайп" в январе-июне текущего года получила 
$115,529 млн чистой прибыли, тогда как в аналогичном периоде прошлого 
года был чистый убыток в размере $25,417 млн.  

Согласно полугодовому отчету на сайте компании, обнародованному во вторник, 
доналоговая прибыль за этот период составила $123,495 млн против доналогового убытка 
за аналогичный период прошлого года в размере $18,790 млн). Помимо того "Интерпайп" 
снизил свободные денежные средства с $256,148 млн на начало этого года до $186,790 млн 
на середину года. Как сообщалось, "Интерпайп" в первом полугодии текущего года получил 
$149 млн EBITDA, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого 
года. При этом выручка снизилась на 16% - до $468 млн, капинвестиции - на 23%, до $19 
млн. Чистый долг компании снизился по состоянию на 30 июня 2020 года на $54 млн, до 
$28 млн, а коэффициент чистого левереджа сократился до 0,10x. Генеральный директор 
"Интерпайпа" Фади Храйбе констатировал, что январь-июнь 2020 года, а также второй 
квартал были непростыми как для трубного, так и для дивизиона ж/д продукции. 
Несмотря на это, "Интерпайп" продемонстрировал позитивные финрезультаты и заложил 
основу для дальнейшего развития во втором полугодии. "Компания увеличила продажи 
труб на европейском рынке. Поставки нефтегазовым компаниям ОАЭ, Турции и Катара 
позволили нарастить объемы на Ближнем Востоке. "Интерпайп" также расширил 
географию продаж новых премиальных соединений для добычи нефти и газа", - отметил 
гендиректор. По его словам, дивизион ж/д продукции во втором квартале продолжил 
демонстрировать позитивные результаты за счет высокого спроса в Европе и Таможенном 
союзе до конца мая. Однако возобновление действия 34,22%-ной антидемпинговой 
пошлины на украинские ж/д колеса в Таможенном союзе привели к падению объемов 
продаж. Более того, объемы продаж ж/д продукции в Украине сократились в первом 
полугодии из-за обвала производства вагонов. "Сейчас у компании беспрецедентно низкий 
коэффициент чистого левереджа как для украинского корпоративного и промышленного 
сектора. Пройдя тяжелый период строгих карантинных ограничений и локдаунов, 
"Интерпайп" продолжает инвестировать в увеличение мощностей по выпуску 
премиальных бесшовных труб и колесных пар", - резюмировал Храйбе. "Интерпайп" в 
первом квартале 2020 года получил $86 млн EBITDA, что на 26% превышает показатель за 
аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 8,1% - до $251 млн, 
капинвестиции возросли на 22% - до $11 млн. При этом остаток денежных средств на конец 
квартала составил $133 млн, тогда как на конец 2019 год он составлял $256 млн. Чистый 
долг компании на конец марта-2020 составил $88 млн по сравнению с $82 млн на конец 
2019 года, валовой долг – $221 млн ($338 млн). "Интерпайп" в 2019 году увеличил EBITDA 
на 64% - до $259 млн, выручку - на 4%, до $1,122 млрд, капинвестиции возросли на 37% - до 
$60 млн. При этом остаток денежных средств на конец прошлого года возрос на 95% по 
сравнению с 2018 годом - до $256 млн. После завершения реструктуризации 
задолженности в октябре 2019 года и погашения долга в четвертом квартале-2019 
компания сократила валовой долг до $338 млн и чистый долг до $82 млн. "Интерпайп" - 
украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. 
Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, 
размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 
2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. 
тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В 
"Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты 
всех уровней 3,25 млрд грн. В структуре компании пять промышленных активов: 
"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп 
Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский 
Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп 
Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор 
Пинчук и члены его семьи. 
 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Читайте также: Интерпайп наращивает экспорт 
премиальных труб на фоне обвала спроса в Украине >>> 
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Украина за 8 мес. нарастила экспорт  

ЖРС на 12,9% 
08.09.2020 

Горнорудные предприятия Украины за 8 мес. 2020 г. увеличили 
экспорт ЖРС в натуральном выражении на 12,9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 30 млн 712,084 тыс. тонн. 

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), 
за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 0,9% - до $2 млрд 
522,630 млн. В Украину за 8 мес. 2020 г. импортировано ЖРС на $55 тыс. в суммарном 
объеме 103 тонны, тогда как в январе-августе-2019 было ввезено 108 тонн на сумму $56 
тыс. Как сообщалось, Украина в 2019 г. увеличила экспорт ЖРС в натуральном выражении 
на 8,1% по сравнению с 2018 годом – до 39 млн 901,836 тыс. тонн, нарастив поставки в 
денежном выражении на 18,5% - до $3 млрд 398,958 млн. Экспорт ЖРС осуществлялся в 
основном в Китай (34,4% поставок в денежном выражении), Польшу (12,17%) и Чехию 
(10,13%). Импорт ЖРС в Украину в 2019 году составил 14,245 тыс. тонн на сумму $1,412 млн 
по сравнению с 111,727 тыс. тонн на $8,295 млн в 2018 году. Поставки осуществлялись из 
РФ (90,86% в денежном выражении), Нидерландов (5,95%) и Великобритании (2,34%) 

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

 
Ferrexpo выплатит дополнительные промежуточные  

спецдивиденды 
11.09.2020 

Совет директоров британской Ferrexpo plc объявил о 
дополнительных специальных промежуточных дивидендах в размере 6,6 
цента США. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

"Объявленные сегодня дивиденды следуют за специальными промежуточными 
дивидендами в размере 6,6 цента США, объявленными в июне, а также за промежуточными 
дивидендами в размере 6,6 цента США, объявленными вместе с промежуточными 
результатами Компании в прошлом месяце, и доводят общие выплаты, объявленные в 
отношении этого года, до 19,8 цента США. центов (2019 финансовый год: 13,2 цента США)", 
- говорится в сообщении Ferrexpo. Специальные промежуточные дивиденды будут 
выплачены 8 октября 2020 года акционерам, включенным в реестр, по окончании рабочего 
дня 25 сентября 2020 года. Он будет выплачиваться в британских фунтах стерлингов с 
возможностью получения в долларах США. Как сообщалось, Ferrexpo по итогам 2019 года 
получила 403,293 млн долл. чистой прибыли (около 11 млрд грн), что на 20,3% выше 
показателя 2018 года (335,22 млн долл.). 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 
 

 
 

Марганецкий ГОК Коломойского и Боголюбова  
займется собственными отходами 

18.09.2020 

АО “Марганецкий горно-обогатительный комбинат” (Марганецкий 
ГОК) инвестирует 558 млн грн в строительство цеха по переработке шламов 
марганцевой руды. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Отмечается, что генподрячик обязуется на свой риск выполнить весь комплекс 
работ по строительству цеха, а также принять участие в вводе объектов в эксплуатацию. 
“Изначальная цена работ, указанная в договоре подряда от 20 марта 2018 года, составляла 
435 млн грн. В ходе выполнения работ по договору возникла необходимость в увеличении 
стоимости работ путем заключения дополнительного соглашения на 123 млн грн”, — 
говорится в сообщении. Марганецкий ГОК — единственный в Украине и в СНГ горно-
обогатительный комбинат, который ведет добычу марганца подземным способом. В 
разрабатываемой восточной части Никопольского месторождения марганцевых руд (на 
Грушевско-Басанском участке) комбинат получает до 80% своей продукции. Комбинат 
состоит из пяти шахт, двух карьеров (Басанского и Грушевского), обогатительной фабрики 
и исследовательского промышленного комплекса химического оборудования. 
Марганецкий ГОК завершил 2019 год с консолидированным чистым убытком 297,1 млн 
грн. В 2018 году комбинат получил 166,2 млн грн чистой прибыли. Чистый доход 
комбината сократился на 55,5% — до 1,383 млрд грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
ЮГОК на Днепропетровщине займется  

хранилищем опасных отходов 
18.09.2020 

На сайте министерства энергетики и защиты окружающей среды было 
опубликовано сообщение о наращивании дамбы хвостохранилища 
«Войковое» ЮжГОКа на землях Новолатовского сельского совета. 

Предприятие намерено реконструировать хвостовое хозяйство и оборотное 
водоснабжение для поддержания мощности комбината до 30 млн. тонн сырой руды в год. 
Южный горно-обогатительный комбинат – это один из основных производителей 
железорудного сырья в Украине. Он специализируется на добыче и обогащении руды с 
целью получения железорудного концентрата и доменного агломерата. Для складирования 
отходов производства ЮжГОКа на комбинате есть два хвостохранилища — «Войково» и 
«Объединенное. Первая карта». Увеличить емкость хвостохранилища планируют путем 
наращивания дамб внутри хвостохранилища с отметки 159 м до отметки 163 м и с высотой 
яруса наращивания 4 метров. На предприятии заявляют, что при прорыве утечка воды из 
хвостохранилища исключается, так как по периметру ставок защищен ограждающими 
дамбами, а наращивание будет проходить одновременно с его эксплуатацией. Площадь 
земельного участка хвостохранилища «Войковое» не изменится – 1253,3125 га на 
основании государственного акта на право постоянного пользования землей и 97,9196 га 
на основании договора аренды и дополнительного соглашения. Общая площадь 
хвостохранилища при дамбе с отметкой 155 м составляет 1317 тыс. кв. м. Общая суммарная 
емкость от начала эксплуатации хвостохранилища до отметки 155 м составляет 203,330 
тыс. куб. м. По графику строительства и эксплуатации сроки намыва отметки 163 м 
запланированы на 2023 год. В сообщении сказано, что запланированные работы 
существенно не повлияют на климат, а сточные воды не попадут в водоемы. Главные 
проблемы, которые связаны с работой комбината – это рекультивация земель, захоронение 
и утилизация отходов горного производства. Для сбережения плодородного слоя почвы 
только при строительстве одного шламохранилища площадью 540 гектаров было снято 
1160 тыс. куб. м плодородных черноземов. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам dengi.informator.ua 

 
Ингулецкий ГОК увеличил производство товарного  

железорудного концентрата на 6% 
23.09.2020 

ИнГОК в январе-августе текущего года увеличил производство 
товарного железорудного концентрата, по оперативным данным, на 6% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8 млн тонн.  

В августе произведено 1,06 млн тонн товарного концентрата. Как сообщалось, 
ИнГОК в 2019 году увеличил производство товарного железорудного концентрата на 1,2% 
по сравнению с предыдущим годом - до 11,052 млн тонн. Предприятие специализируется 
на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, 
расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два 
вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная 
мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК входит в группу 
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал 
Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). 
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
На КЖРК продолжают подземный протест  

горняки двух шахт из четырех 
28.09.2020 

На ПАО "КЖРК" количество протестующих горняков и работников 
сократилось до 62, сообщил лидер Независимого профсоюза горняков 
Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook. 

"62 работника шахт "Октябрьская" (24 чел.) и "Родина" (38 чел.) КЖРК продолжают 
подземный протест. К 60 горнякам, которые протестуют 26 суток, присоединились две 
сигналистки - вчера в третью смену женщины отказались подниматься на поверхность", - 
констатировал Волынец. Ранее профлидер сообщал, что максимальное количество 
протестующих работников под землей на четырех шахтах КЖРК достигало 414 чел. 
Отметим, 24 сентября администрация ПАО "КЖРК" заявляет о вынужденной остановке 
предприятия из-за блокировки производственных мощностей протестующими и призывает 
горняков к переговорам на поверхности. Как сообщается в официальном заявлении 
правления компании в четверг, с самого начала акции протеста, объявленной некоторыми 
из работников шахт "Батькивщина", "Жовтнева", "Гвардейская" и "Терновская", руковод-
ство КЖРК принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то что 
требования шахтеров, по словам администрации, были заведомо невыполнимыми. При 
этом отмечается, что с целью снятия напряженности и недопущения нарушений трудовых 
прав коллектива администрация КЖРК проводила неоднократные переговоры с 
представителями бастующих, предлагала различные варианты повышения зарплаты, 
подготовила и подписала меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требо-
ваний между администрацией и работниками комбината, направленный на устранение 
причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под 
землей после окончания рабочей смены. К переговорам были привлечены народные 
депутаты, представители правительства, органов Гоструда, Днепропетровской ОГА и 
заместитель председателя Национальной службы посредничества и примирения. … 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Держекоінспекція звернулася до суду для припинення діяльності  
коксового заводу "Новомет" у Харкові 

25.09.2020 

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) здійснила перевірку ТОВ 
"Коксовий завод "Новомет" (Харків) і звернулася до Харківського окружного 
адміністративного суду з позовом про припинення діяльності підприємства. 

На викиди в атмосферу з цього підприємства за відсутності дозволів скаржиться 
весь Харків. Мітинги проти заводу - невід'ємна частина міського життя, людям доводиться 
боротися за своє законне право на екологічну безпеку. У ДЕІ з посиланням на голову 
відомства зазначають, що під час перевірки Держекоінспекція виявила низку порушень 
природоохоронного законодавства на коксовому заводі, зокрема викиди аміаку, 
сірководню, фенолу без дозвільних документів. "Проводячи перевірку ТОВ "Коксовий завод 
"Новомет", ми зафіксували викиди небезпечних речовин - аміаку, фенолу та сірководню. 
Перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду та оксиду вуглецю 
виявлені в одній із точок міста - на розі вул. Кибальчича та Карачівського шосе. Нараховані 
збитки від роботи підприємства становлять 3,6 млн грн. Моя думка - це катастрофічно 
мало, однак це та сума, яка розраховується, якщо діяти згідно з чинним законодавством", - 
констатував голова ДЕІ Андрій Мальований. При цьому він додав, що тут не враховані 
викиди, які підприємство здійснює вночі, оскільки інспектори не можуть перевіряти 
підприємства в цей час доби. "Мета Держекоінспекції - не штрафи і сплата збитків, а чисте й 
здорове довкілля. Тому ми звернулися до суду про припинення діяльності підприємства. 
ТОВ "Коксовий завод "Новомет" не працюватиме доти, доки не почне дотримуватися 
природоохоронного законодавства", - уточнив Мальований. Нині ДЕІ також розробляє різні 
законодавчі ініціативи, які дадуть змогу підвищити ефективність роботи Держекоінспекції 
та збільшити штрафи для забруднювачів довкілля. "На сьогодні ДЕІ активно також 
просуває законодавчі та нормативні зміни для підвищення штрафів та сум збитків. Зараз 
вони не відповідають завданій довкіллю шкоді. І саме тому в Україні мають можливість 
працювати такі підприємства, яким вигідніше сплатити збитки, ніж екологізувати свою 
діяльність. Упевнений, що з ухваленням законопроекту №3091 ситуація зміниться. Будуть 
збільшені штрафні санкції за недопуск, що змусить підприємства пропускати інспекторів на 
перевірки. Будуть усунені перепони, які послаблюють екологічний контроль. Я також вніс 
пропозицію щодо дозволу роботи Держекоінспекції у вихідні та вночі. Сподіваюся на 
швидке доопрацювання законопроекту та його підтримку Верховною Радою", - резюмував 
голова відомства. У держреєстрі власником коксового заводу "Новомет" значиться його 
директор Максим Бондарев. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Украина с начала года сократила экспорт  
металлолома на 44,5% 

08.09.2020 

Украинские предприятия за 8 мес. т.г. сократили экспорт лома 
черных металлов на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 
– до 20,598 тыс. тонн (за 8 мес. 2019 г. экспортировано 37,082 тыс. тонн). 

В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 48,1% – до $5,324 млн. В 
январе экспортировано 2,865 тыс. тонн лома, феврале – 8,014 тыс. тонн, марте – 493 тонны, 
апреле – 256 тонн, мае – 4,861 тыс. тонн, июне – 316 тонн, июле – 402 тонны, августе – 3,391 
тыс. тонн. В то же время в январе-августе текущего года страна сократила импорт 
металлолома в натуральном выражении на 71,4% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 12,062 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 
45% – до $13,516 млн. Кроме того, метпредприятия Украины в январе-августе 2020 года 
импортировали из РФ 1,602 тонн продуктов прямого восстановления железа из руды по 
коду 7203 – горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и 
металлолома, на сумму $481 тыс., тогда как в январе-августе 2019 года – 1,462 тыс. тонн на 
$478 тыс. Как сообщалось, Украина в 2019 году снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по 
сравнению с 2018 годом – до 42,182 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в 
девять раз – до $11,781 млн. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в 
натуральном выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом – до 49,934 тыс. тонн. В 
денежном выражении импорт снизился на 6,4% – до $34,254 млн. Ввоз металлолома 
осуществлялся из Турции (62,55% поставок в денежном выражении), РФ (28,45%) и 
Нидерландов (2,23%). Экспорт – в основном в Турцию (85,88%), Нидерланды (6,27%) и 
Германию (5,37%). Украина в 2018 г. сократила экспорт лома черных металлов на 33% по 
сравнению с 2017 г. – до 327,547 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома 
снизился на 13,3% – до $105,646 млн. При этом страна нарастила импорт металлолома в 
натуральном выражении на 67,1% – до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении этот 
показатель возрос на 42,5% – до $36,588 млн. Украина в 2017 году увеличила экспорт 
металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом – до 486,501 тыс. тонн, в денежном 
выражении – в 2,5 раза, до $121,298 млн; импорт в натуральном выражении – на 15,5%, до 
25,308 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,7 раза, до $25,611 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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СП "Электросталь" сократил выпуск непрерывнолитой  
заготовки на 5,6% 

14.09.2020 

Завод "Электросталь" (Донецкой обл.) в январе-августе текущего года 
сократило выпуск непрерывнолитой заготовки на 5,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 68 тыс. тонн.  

В августе выплавлено 11 тыс. тонн продукции, тогда как в предыдущем месяце – 1 
тыс. тонн. При этом он напомнил, что с января по середину марта 2019 года предприятие 
полностью простаивало и частично возобновило работу с середины марта, после чего 
работало на треть мощности или меньше. Как сообщалось, в 2019 году выпуск 
непрерывнолитой заготовки на "Электростали" сократился в 3,5 раза по сравнению с 2018 
годом - до 83 тыс. тонн с 289 тыс. тонн. Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 
года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного 
прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить 
сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ специализируется на производстве 
и реализации металлопродукции: сортового проката, чугунных труб, конструкционных 
элементов из черных металлов, гаек и лопат. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua  

 

 
Днепровский меткомбинат незначительно нарастил  

производство проката 
15.09.2020 

ДМК в январе-августе 2020 г. незначительно нарастил производство 
проката по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 
0,3%, до 1,75 млн т. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

По итогам 8 месяцев ДМК нарастил выплавку стали на 1,8% по сравнению с 
январем-августом 2019 года – до 1,76 млн т, а чугуна – на 3,8%, до 1,61 млн т. В августе 
предприятие произвело 230 тыс. т проката, 230 тыс. т стали и 200 тыс. т чугуна. Как 
сообщалось, 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. Чистый убыток комбината сократился на 48% – до 14,95 млрд грн. Непогашенный 
убыток к концу 2019 года составил 70,74 млрд грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

 
Интерпайп Сталь еще не получила льготный тариф  

на передачу э/э для зеленых металлургов 
28.09.2020 

Компания "Интерпайп" заявляет о многочисленных манипуляциях и 
лжи в СМИ вокруг темы льготного тарифа на передачу э/энергии для 
предприятий "зеленой" электрометаллургии.  

Завод "Интерпайп Сталь" платит за эту услугу "Укрэнерго" по обычному тарифу. Об 
этом в интервью агентству Expro сообщил Денис Морозов, директор по экономике и 
финансам "Интерпайп". "Сейчас наш электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" 
оплачивает передачу э/э по обычному, а не льготному тарифу", - сказал он. По его словам, 
заводу еще необходимо пройти много процедур. "Критерии очень непростые: необходимо 
показать, что у предприятия выбросы СО2 не превышают 250 кг на 1 т стали. При этом 
обычная мартеновская и доменная печь дает 2 т выбросов СО2 на 1 т стали. Это непросто 
доказать, что у предприятия только 250 кг", - подчеркнул он. Как сообщил Д.Морозов, 
"Интерпайп" инвестировал в экологические проекты, снизив выбросы в атмосферу в 2,5 
раза. "У нас в 8 раз меньше выбросов, чем на доменном производстве. Если брать ЕС, 
который поставил себе цель сократить выбросы почти на 70% к 2020 года (с текущего 
показателя 700 т СО2 на 1 тонну стали до 250 т СО2 на 1 тонну стали), то только заводы, 
которые производят сталь электродуговым способом производства подпадают под 
европейские требования, все остальные производства – почти не проходят", - подчеркнул 
он. Поэтому повышение тарифа «Укрэнерго" на передачу э/э в 2,7 раза с 1 ноября ударит по 
всей группе, как и по всем промышленным потребителям Украины. "С 1 ноября вся группа 
"Интерпайп" (как и другие потребители в Украине) получит рост тарифов "Укрэнерго" в 3 
раза", - сказал он. Только 40% от всех объемов потребления э/энергии группы "Интерпайп" 
приходится на электросталеплавильный завод "Интерпайп Сталь". "Именно этот завод 
будет претендовать на льготный тариф. Все остальные заводы, которые производят 
стальные трубы и ж/д колеса (Интерпайп НТЗ, Интерпайп НМТЗ и Интерпайп Нико Тьюб), 
платят "Укрэнерго" за передачу э/энергии по обычному тарифу", - отметил он. 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 
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ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту покушения  
руководства "ЗТМК" на растрату денежных средств 

14.09.2020 

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал НАБУ открыть уго-
ловное производство по факту покушения новоназначенного руководства 
ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК). 

Согласно пресс-релизу Group DF в понедельник, ВАКС обязал НАБУ внести в ЕРДР 
информацию об уголовном правонарушении по иску инвестора "ЗТМК" - компании Tolexis 
Trading Limited (решение № 991/7049/20) 3 сентября текущего года. При этом уточняется, 
что речь идет о денежных средствах в сумме 159 млн грн, внесенных в 2013 году 
компанией Tolexis Trading Limited на модернизацию завода в соответствии с договором о 
создании ООО "ЗТМК". "Эти деньги вынужденно хранились на депозитных счетах ООО 
"ЗТМК", поскольку их использование блокировалось ФГИ – чиновники на протяжении 
нескольких лет не являлись на собрания учредителей и не утверждали новую 
инвестиционную программу развития и технической модернизации завода. Действующее 
руководство ООО "ЗТМК" совместно с представителями ФГИУ 10 августа 2020 года на 
общем собрании участников ООО "ЗТМК" приняли решение использовать 159 млн грн на 
другие, не связанные с реконструкцией ООО "ЗТМК" цели, - констатируется в пресс-релизе. 
В связи с этим, Tolexis Trading Limited потребовало открыть уголовное производство 
против нынешнего менеджмента ЗТМК, признать Tolexis Trading Limited потерпевшей 
стороной и арестовать счета ЗТМК, дабы избежать незаконной растраты средств. До 
решения суда НАБУ отказывалось начать расследование по данному факту из-за состава 
преступления. "Характерно, что в отношении бывшего менеджмента ЗТМК 
антикоррупционные органы заняли полностью противоположную позицию в похожей 
ситуации. Продолжаются суды по Владимиру Сиваку, занимавшему должность директора 
ООО "ЗТМК" до мая 2020 года, которого они обвиняют в растрате денежных средств ЗТМК. 
При этом деньги, израсходованные Сиваком на нужды завода, не имели определенного 
предназначения и были внесены инвестором для пополнения уставного фонда 
предприятия", - отмечают в Group DF. ЗТМК - единственный в Украине и Европе 
производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в 
год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может 
выпускать 10 тыс. тонн губки. Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", 
структуры Group DF – 49%-й долей. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Об‘єднана гірничо-хімічна компанія  
провела ребрендинг 

15.09.2020 

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» провела ребрендинг: 
компанія змінила фірмовий стиль та айдентику бренду, запустила новий 
сайт і офіційні сторінки у соцмережах. 

Докорінна зміна підходу до внутрішніх і зовнішніх комунікацій є плановим кроком у 
межах програми модернізації ОГХК на передприватизаційному етапі. «Ребрендинг ОГХК – 
це не просто зміна логотипу. Підприємство змінюється, впроваджуються сучасні 
високоефективні бізнес-підходи. Новий стиль є підтвердженням цих змін, нового бачення 
розвитку компанії», – прокоментував ребрендинг Пітер Девіс, т.в.о голови правління АТ 
«ОГХК». Відтепер всі новини про роботу ОГХК, фінансова звітність підприємства та інша 
необхідна інформація доступні на єдиному офіційному сайті www.umcc-titanium.com 
Створення нового трастового майданчика стало необхідною мірою через використання 
старого сайту у особистих цілях екскерівництва компанії: старий вебресурс 
використовується для поширення фейкової інформації про державне підприємство задля 
дестабілізації внутрішньої атмосфери в ОГХК та псування іміджу напередодні приватизації. 
Оновлення фірмового стилю ОГХК є важливим кроком у програмі підготовки компанії до 
роботи зі стратегічним інвестором. Нагадаємо, що згідно із новою програмою 
співробітництва України з МВФ Фонд держмайна має оголосити аукціон з приватизації АТ 
«ОГХК» до кінця 2020 року. Відзначимо, на філії «Іршанський гірничо-збагачувальний 
комбінат» АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продовжується будівництво ділянки 
гравітаційного збагачення фабрики кар’єру №7. Це черговий крок у реалізації програми 
модернізації виробничих процесів, яка триває на підприємстві. «Нова ділянка 
гравітаційного збагачення дозволить підвищити ефективність роботи ІГЗК шляхом 
збільшення кількості ільменіту, видобутого з первісної руди. На будмайданчик вже 
доставлено необхідні матеріали та устаткування, ми плануємо запустити новий комплекс 
упродовж двох місяців. Хочу звернути увагу, що завдяки оптимізації та раціональному 
використанню вже наявних ресурсів, нам вдалось суттєво скоротити витрати на 
спорудження комплексу», – відзначив Андрій Іванченко, член правління АТ «ОГХК». 
Нагадаємо, що в межах передприватизаційної підготовки на ОГХК впроваджена програма 
модернізації технологічних ланцюжків та обладнання. Зокрема, наприкінці жовтня в 
рамках цієї програми Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат отримає гвинтові 
сепаратори Multotec. До оголошення приватизаційного аукціону, яке має відбутись 
наприкінці поточного року, ОГХК має наміри впровадити ще декілька важливих змін, що 
позитивно вплинуть на фінансові та виробничі показники. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ФДМУ, ОГХК 
 

Уруський пропонує розширювати використання  
титану у різних сферах 

28.09.2020 

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей 
промисловості України Олег Уруський пропонує розширювати сферу 
використання титану у різних сферах та підвищувати якість його обробки. 

«Я переконаний, якщо алюміній - це метал 20 століття, то металом 21 століття має 
стати титан. Зараз є тенденція розширення сфери застосування виробів з титану, який 
використовується в різних модифікаціях та видах в самій різноманітній продукції», - 
підкреслив він під час наради на тему «Україна 2030 - новий титановий лідер світової 
індустрії». Він також зазначив, що Україна має суттєві поклади титану. За деякими 
оцінками до 900 млн тонн різних руд. Саме тому потрібно ставити питання про підвищення 
якості їх обробки та створення доданої вартості. «Я вважаю, що потрібно працювати над 
створенням замкненого циклу в титановій галузі: від видобутку сировини до виробництва 
готової продукції з самого металу. Ми маємо всі потенційні можливості для цього», - 
переконаний Уруський. За словами урядовця, це буде не легкий шлях, який потребуватиме 
інвестицій та фінансової допомоги, в першу чергу, західних партнерів. Заступник міністра з 
питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий наголосив, що одним з 
локомотивів розвитку економіки і промисловості може стати галузь видобутку, обробки і 
виготовлення виробів з титану. Він переконаний, якщо буде державна підтримка та галузь 
розвиватиметься – це стимулюватиме вкладати інвестиції партнерів з США, Великої 
Британії, Канади, Франції та інших країн. Під час наради співзасновник Українського 
Інституту майбутнього Анатолій Амелін презентував розроблений проєкт розбудови 
титанової індустрії України до 2030 року, де продемонстрував три можливі сценарії 
розвитку подій в галузі. Також в рамках заходу було констатовано, що попри те, що щороку 
в країні виробляється до одного мільйонну тонн титановмісних концентратів, основний 
обсяг яких не переробляється, а йде на експорт в якості сировини. Загалом продукція 
інтенсивно постачається в країни Європи, Азії та Північної Америки. Експортна 
орієнтованість галузі, зокрема постачання концентрату та напівфабрикатів, а також 
продукції з невисокою доданою вартістю, зумовлена тим, що в Україні не має достатніх 
переробних потужностей в титановому виробництві. Участь у нараді взяли народні 
депутати України, керівники Мінекономіки, Мінфіну, Фонду Держмайна, Національної 
академії наук України, іноземні дипломати, очільники союзів та об’єднань, державних та 
приватних профільних компаній, експерти титанової галузі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Кременчугский сталелитейный завод сократил  
чистую прибыль втрое в 2019 г. 

08.09.2020 

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (КСЗ, Кременчуг) по 
итогам работы в 2019 году получило чистую прибыль в размере 67,22 млн 
грн, что в 3,1 раза меньше, чем в 2018 году.  

Согласно информации к обнародованной в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке дня 
общего собрания акционеров компании, намеченному на 9 октября, нераспределенная 
прибыль ПАО к 1 января 2020 года составляла 121,87 млн грн. Собрание планирует 
рассмотреть отчеты органов управления за 2017, 2018 и 2019 годы и принять 
соответствующие решения о распределении полученной в 2018 и 2019 году чистой 
прибыли (в 2017 году убыток составлял 5,49 млн грн). Проектом решения собрания 
планируется полученную в 2018 году чистую прибыль в размере 210,75 млн грн и прибыль 
за 2019 год направить на погашение убытков прошлых лет (на начало 2018 года 
непокрытый убыток составлял 225,56 млн грн). Дивиденды выплачивать не планируется. 
Помимо этого, акционеры намерены рассмотреть вопрос об изменении типа акционерного 
общества с публичного на частное, принять соответствующие изменения в устав, при этом 
также планируется наделить собрание акционеров полномочиями решать любые вопросы, 
в том числе относящиеся к компетенции наблюдательного совета. Собрание также 
намерено переизбрать составы наблюдательного совета и ревизионной комиссии.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

Нижнеднепровский трубопрокатный завод перевел  
на радиоуправление два крана 

23.09.2020 

Интерпайп НТЗ перевел на радиоуправление два крана – в 
трубопрокатном цехе №3 и участке по производству колесных пар ремонтно-
механического цеха - для повышения оперативности работы.  

Как сообщила компания на своей странице в Facebook в среду, в ТПЦ-3 на систему 
промышленного радиоуправления перевели кран на ремонтной площадке участка 
холодного проката труб, он чаще всего используется во время ремонта и сборки 
габаритных узлов на станах участка. Второй кран переоборудовали на участке по 
производству колесных пар РМЦ, это один из двух кранов, который используется для 
сборки и перемещения колесных пар на участке. Система промышленного 
радиоуправления позволит обеспечить бесперебойную работу участка независимо от 
занятости машиниста крана, поясняется в информации компании. При этом уточняется, 
что систему радиоуправления для обоих кранов изготовил и смонтировал запорожский 
"Монтажкрансервис". "Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы 
диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн. 
"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, 
входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является 
третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Китай импортировал в Украину «недотрубы»,  

очень плохого качества 
24.09.2020 

Китай наводнил украинский рынок труб, произведенных не по 
стандартам, без сертификатов и без контроля качества, именно против 
такой продукции и были введены пошлины.  

Такое мнение в интервью отраслевому изданию OilPoint высказал Денис Морозов, 
директор по экономике и финансам украинской промышленной компании «Интерпайп». 
«Важно, что ввели пошлину не на всех китайцев, а на «плохих». Компании, которые 
работают не по стандарту, без сертификатов. Раньше был беспредел: привозили эти трубы 
с поддельными сертификатами и конкурировали с нашими трубами, которые прошли всю 
сертификационную процедуру и всевозможные контроли», - сказал он. В то же время, по 
его словам, остальным китайским импортерам, отгружающим качественную продукцию, в 
частности, группе компаний Tianjin Pipe Corporation (TPCO), а также компании Shanxi 
Fenglei Drilling Tools и DP-Master Manufacturing, было предоставлено право поставлять в 
Украину. Д.Морозов также сообщил, что в прошлом году из Китая было импортировано 24 
тысяч тонн трубной продукции, из которых 22 тысячи тонн оказались низкого качества. «В 
Китае труба сразу после проката отгружается на продажу. Это не по правилам, это вообще 
«недотруба» какая-то. И в этом заключается главное отличие от нас, мы работаем в 
правовом поле и придерживается жестких правил», - отметил он. При этом топ-менеджер 
указала, что «Интерпайп» на китайский рынок не пускают по политическим соображениям. 
«Они нам это прямо говорят: «Нам сказали сверху покупать китайское». Официальных 
документов нет, есть такое негласное правило. Вся управленческая вертикаль говорит, что 
мы никаких бумажек на пошлину не принимаем, но своим говорим не покупать их 
продукцию. И ты в суд не пойдешь, потому что официального подтверждения запрета нет», 
- констатировал Д.Морозов. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 

 
Україна ввела мита від 32% до 67% на низку  

китайських болтів та гайок 
28.09.2020 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) України ввела з 29 
вересня на п'ять років остаточні антидемпінгові мита щодо імпорту з Китаю 
низки болтів та гайок у розмірі від 32,47% до 67,4% залежно від виробника. 

Про це повідомляється в оголошенні в газеті "Урядовий кур'єр", передає Інтерфакс-
Україна. Згідно з ним, для Haining Hisener Trade Co., Ltd., який є постачальником виробника 
Hisener Industrial Co., Ltd., ставка становить 32,47%, для постачальника Ningbo Jinding 
Fastening Piece Co., Ltd. - 38,37%, для інших постачальників - 67,40% митної вартості товару. 
Йдеться про болти (гвинти) із шестигранним шліцом діаметром від 6 мм до 20 мм із кодом 
УКТЗЕД 7318 15 68 90; болти із шестигранною головкою діаметром від 6 мм до 30 мм із 
кодом УКТЗЕД 7318 15 82 90; болти із шестигранною головкою або шестигранною 
головкою та фланцем діаметром від 6 мм до 30 мм із кодом УКТЗЕД 7318 15 88 90. Під мита 
також потрапили болти (гвинти) із квадратним підголовком або вусом діаметром від 6 мм 
до 20 мм із кодом УКТЗЕД 7318 15 95 90; гайки шестигранні або шестигранні з фланцем 
діаметрами від 6 мм до 12 мм і від 14 мм до 36 мм із кодами УКТЗЕД 7318 16 92 90 і 7318 16 
99 90. В оголошенні зазначається, що під час розслідування, порушеного за скаргою 
Дружківського заводу металевих виробів, товарний ряд під мита було скорочено, оскільки 
окремі товарні позиції відсутні у номенклатурі українського заводу. Згідно з 
повідомленням, на частку Дружківського заводу метвиробів припадає понад 50% всього 
вітчизняного випуску цієї продукції. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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ЗМІ: суд продовжив санацію "Сумихімпрома"  
до березня-2021 

17.09.2020 

Госпсуд Сумської області відмовив Фонду держмайна в закритті 
провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром" і продовжив 
термін санації підприємства до 8 березня 2021 року. 

Суд визнав вимоги Фонду необгрунтованими і передчасними. Процедура санації ще 
не завершена, боржник продовжує господарську діяльність для відновлення 
платоспроможності, йдеться в повідомленні. У 2011 році завод був визнаний боржником. 
Його борг - 1,4 млрд грн. У 2012 році почалася процедура санації "Сумихімпром". Керуючим 
санацією компанії-кредитори призначили Ігоря Лазаковича (до жовтня 2017 року), якого 
ЗМІ пов`язували з Фірташем. Фонд держмайна в 2015 році подав до суду про припинення 
банкрутства Сумихімпром, обґрунтовуючи це тим, що провадження було порушено 
незаконно. Чотири судові інстанції, останньою з яких був Верховний Суд, ФДМУ програв. 
Кабмін в 2018 році вніс Сумихімпром до переліку об`єктів для приватизації, але через суди 
підприємство скасував це рішення. У 2019 році підприємство було внесено до списку 
повторно. У 2018 році Фонд держмайна оцінив Сумихімпром в $9 млн.  

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

 
За 8 міс. 2020 р. «Рівнеазот» випустив 540,2 тис т. 

мінеральних добрив 
28.09.2020 

За результатами роботи 8 місяців 2020 року, ПрАТ «Рівнеазот», що 
входить в групу підприємств азотного бізнесу Group DF, випустив 540,2 тис. 
тонн мінеральних добрив. Про це повідомила пресслужба компанії. 

Зокрема, підприємством вироблено 24,5 тис. тонн аміаку водного технічного, 378,5 
тис. тонн аміачної селітри, 4,5 тис. тонн аміачної селітри (у вигляді плаву), 132,7 тис. тонн 
ВАС (вапняково-аміачної селітри). Завод також виробив за звітний період 219,3 тис. тонн 
технічного аміаку та 386,5 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти. «Виробіток 
товарної продукції у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зберігся. Темп зростання 
склав 100,4%. Підприємству вдається втримувати високий рівень виробництва. 
Особливість поточного року – аміаку власного виробництва було використано в 1,6 раза 
більше, ніж за аналогічний період. Це дало змогу максимально завантажити потужності 
цехів з виробництва мінеральних добрив. У 2020 році ми виробляємо більше продукції 
глибшого переділу. Наша стратегія залишається незмінною: ми фокусуємося на 
виробництві тієї продукції, яка більш маржинальна для нас. При цьому 100% укладених з 
фермерами та трейдерами контрактів повністю виконуються», – прокоментував Михайло 
Заблуда, Голова Правління ПрАТ «Рівнеазот». Зі слів керівника підприємства єдине, що 
негативно почало впливати на збут – це масовий вихід на український ринок мінеральних 
добрив іноземного виробництва. «Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі дуже 
боляче б’є по українськім хімічним підприємствам, вони вже 3-й місяць поспіль проводять 
скорочення персоналу. Тому ми вважаємо, що необхідно прийняти на найвищому рівні 
невідкладні заходи задля відвернення негативного сценарію розвитку ситуації в хімічній 
індустрії України», – зазначив Михайло Заблуда. Нагадаємо, за 8 місяців 2020 року 
Черкаський «АЗОТ» виробив понад 1,1 млн тонн азотних добрив. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
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В деле ликвидации "Росавы" Константина Жеваго 
выявлены множественные нарушения 

08.09.2020 

Северный апелляционный хозсуд подтвердил множественные 
нарушения арбитражного управляющего Светланы Деминой во время 
исполнения нею обязанностей ликвидатора ЧАО "Росава". 

Суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы всех трех апеллянтов, а 
именно арбитражных управляющих Светланы Деминой и Оксаны Гонты, а также ООО 
"Премиори". Демина во время судебного заседания утверждала, что якобы не могла в 
установленные сроки остановить процесс производства на предприятии из-за сложности и 
длительности процедуры. Также, арбитражная управляющая не могла контролировать 
деятельность ЧАО "Росава", так как длительное время у нее не было доступа к печатям и 
учредительных документов компании. Однако эти заявления никак не связаны с другой не 
менее важной зоной ее ответственности: ограничения по оплатам, которые осуществляет 
должник с момента начала процесса ликвидации. Банковские счета компании не были 
закрыты в нужные сроки и финансовые операции продолжали проводиться. "Как 
арбитражный управляющий, она должна была понимать, что такие транзакции, как оплата 
чартерных рейсов, покупка молока и возврат платежей по договорам не могут 
осуществляться в момент ликвидации предприятия", — отмечает юрист финансовой 
компании "Инвестохиллс Веста", являющегося кредитором "Росавы". Ранее, 4 декабря 2018 
года, Хозяйственный суд Киевской области признал шинный завод ЧАО "Росава" 
банкротом. Согласно требованию законодательства, была открыта ликвидационная 
процедура. При этом уже было известно, что компания накопила долгов на 20,58 млрд грн. 
Арбитражную управляющую Светлану Демину тогда назначили ликвидатором. Однако ее 
действия были далеки того, что ожидали кредиторы предприятия. Впоследствии 
постановлением Хозяйственного суда Киевской области от 24.06.2020 (в редакции 
постановления об исправлении описки от 30.06.2020) удовлетворено ходатайство ФК 
"Инвестохиллс Веста" об отстранении арбитражного управляющего Деминой Светланы. 
Ликвидатором назначен Илья Комлык. После публикации на официальном сайте Высшего 
хозяйственного суда Украины о признании банкротом ЧАО "Росава", кредиторы 
обратились в хозяйственный суд Киевской области с требованием выплат долгов на общую 
сумму 27 млрд грн. Среди них требования "Банка "Финансы и Кредит" в сумме 20 млрд грн. 
21 января 2020 года постановлением Хозяйственного суда Киевской области кредиторские 
требования к ЧАО "Росава" были признаны в сумме 2,7 млрд грн и заменен кредитор ОАО 
"Банк "Финансы и Кредит" на нового кредитора ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс 
Веста". Так, часть долгов ЧАО "Росава" признанная судом — это средства по двум кредитам 
(почти 2,7 млрд грн). Но требования вернуть значительную часть суммы — свыше 17 млрд 
грн ЧАО "Росава" не были признаны должником и Деминой вопреки принятому решению 
акционерами о ликвидации юрлица и признания долгов председателем ликвидационной 
комиссии ЧАО "Росава" Анатолием Полищуком. Хозяйственный суд Киевской области стал 
на сторону "Росавы" и в признании требований отказал. Не согласившись с таким 
решением, кредиторы обжаловали его в суде апелляционной инстанции. Однако 
апелляционное производство было остановлено. Причина: назначение экспертизы по 
ходатайству ООО "Премиори". … 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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Фабрика «Кохавинка» збудує на Львівщині  
новий завод вартістю 27 млн євро 

07.09.2020 

Виробник відомої марки туалетного паперу «Кохавинка» планує у 
першому півріччі 2022 року запустити новий завод вартістю 27 млн євро у 
селищі Гніздичів на Жидачівщині.  

На ньому виготовлятимуть туалетний папір, рушники та серветки з нового виду 
сировини – імпортної целюлози. На реалізацію цього задуму компанія має отримати кредит 
від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Як розповів в коментарі 
ZAXID.NET основний власник і гендиректор АТ «Кохавинська паперова фабрика» Михайло 
Титикало, перемовини із ЄБРР щодо отримання кредиту на розширення виробництва нині 
перебувають на фінальній стадії. Вартість нової фабрики становитиме орієнтовно 27 млн 
євро, з них кредит від ЄБРР – це близько 17 млн євро під заставу майна, ще 10 млн євро – 
власні кошти компанії, за які, зокрема, вже був розроблений проект нового виробництва. 
«Плануємо отримати погодження від ЄБРР до кінця місяця та отримати гроші на 
будівництво нової фабрики», – зазначив Михайло Титикало та додав, що компанія уже 
вдало пройшла аудит банку. Кредит планують витратити на закупівлю італійської 
паперової машини і облаштування лінії з переробки сировини. Будівництво, як наголосив 
власник Кохавинської паперової фабрики, розпочнеться, щойно вони отримають дозволи 
від контрольних органів. «Загалом плануємо запустити нову фабрику в першому півріччі 
2022 року», – додав він. Друга фабрика працюватиме на новому виді сировини – імпортній 
целюлозі та виготовлятиме санітарно-гігієнічні вироби. Сировину для нової фабрики 
купуватимуть за кордоном, оскільки в Україні немає жодного целюлозного виробництва, та 
імпортуватимуть її на Львівщину. Планована потужність нової фабрики – 25 тис. тонн 
паперу на рік, нині ж компанія виготовляє 40 тис. тонн продукції на рік. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zaxid.net 

 
Рубежанский картонно-тарный комбинат выпустил  

159 млн кв. м гофроящиков 
15.08.2020 

Рубежанский РКТК с учетом продукции дочернего Трипольского 
упаковочного комбината, в январе-августе 2020 года выпустил 159,11 млн 
кв. м гофроящиков, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. 

По итогам шести месяцев темп снижения выпуска гофротары РКТК составлял 5,8%, 
семи – 4%. Согласно предоставленным данным ассоциации, за 8 мес. комбинаты сократили 
на 3,5% выпуск составляющих для гофрокартона (картон и бумага для гофрирования) - до 
141,16 тыс. тонн. При этом суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в 
денежном выражении за этот период снизился почти на 17% - до 2 млрд 532 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 сократилась в 2,4 раза – до 235 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Объем товарной продукции Киевского картонно-бумажного  

комбината составил 3,6 млрд грн 
15.09.2020 

Объем товарной продукции Киевского КБК, в январе-августе 2020 г. 
составил 3 млрд 660 млн грн, что на 0,3% выше аналогичного показателя за 
лосем месяцев 2019 г., свидетельствует статистика ассоциации "УкрПапир".  

В январе-июне текущего года объем производства комбината был на 1,5% выше 
аналогичного прошлогоднего периода, январе-июле – на 0,8%. По статистике ассоциации в 
натуральных показателях за этот период комбинат немного (на 1,5%) нарастил выпуск 
гофротары – до 154,32 млн кв. м, сохраняя вторую позицию по ее выпуску в стране после 
Рубежанского КТК (совместно с Трипольским упаковочным комбинатом) с небольшим 
отставанием. Кроме того, немного сохранился темп прироста выпуска бумаги-основы для 
санитарно-гигиенической продукции – 4,6%, до 56,69 тыс. тонн, и немного замедлился 
прирост производства туалетной бумаги в рулончиках - до 1,7% (298,4 млн шт.). Выпуск 
картона увеличился на 2,6% - до 135,1 тыс. тонн, в том числе выпуск коробочного картона 
увеличился на 24,5% - до 43,67 тыс. тонн, тогда как тарного (включая бумагу для 
гофрирования) сократился на 5,4% - до 91,43 тыс. тонн. По оценке ассоциации, в целом 
предприятия отрасли в январе-августе-2020 сохранили выпуск гофротары на 
прошлогоднем уровне – 455,5 млн кв. м, бумаги и картона снизили на 1,7% - до 528,54 тыс. 
тонн, туалетной бумаги в рулончиках нарастили на 6,1% - до 475,7 млн шт.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Малинская бумажная фабрика-Вайдманн выпустила  

товарную продукцию на 352 млн грн 
15.09.2020 

Малинская бумажная фабрика-Вайдманн в январе-августе 2020 года 
выпустила товарную продукцию на 351,85 млн грн, что на 12,6% меньше, 
чем за тот же период прошлого года, сообщила ассоциация "УкрПапир". 

Согласно предоставленным статистическим данным ассоциации, в натуральных 
показателях за этот период фабрика сократила выпуск промышленной бумаги на 8,3% - до 
3,65 тыс. тонн, тогда как трансформаторного картона нарастила на 26% - до 3,58 тыс. тонн. 
Как сообщалось, по итогам первого полугодия объем производства МБФ сократился на 21% 
по сравнению с тем же периодом 2019 года, а в натуральных показателях выпуск бумаги 
снизился на 15,6%, картона - вырос на 16%. Основанная в 1871 году "МБФ-Вайдманн" - член 
международной группы Weidmann с 2000 года, единственное предприятие Восточной 
Европы, которое может поставлять практически все виды электроизоляционной бумаги и 
картона, соответствующие региональным и международным стандартам. На фабрике 
производится трансформаторный картон, электроизоляционная бумага для силовых 
кабелей и трансформаторных намоток, крепированная бумага, другие виды бумаги для 
промышленного применения, в том числе для упаковки, фильтрации, обоев. "МБФ-
Вайдманн" в 2019 году выпустила товарную продукцию на 595,05 млн грн, что на 6,5% 
меньше, чем за 2018 год. ПО данным годового отчета компании в системе раскрытия 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), в 2019 году ее 
чистый доход сократился на 4,7% - до 609,78 млн грн, чистая прибыль снизилась почти 
вдвое – до 8,29 млн грн. Фабрика в прошлом году реализовала в Украине около 30% 
выпускаемых электроизоляционной и крепированной бумаги, 35% трансформаторного 
картона, 25% бумаги-основы для обоев. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Госпсуд Дніпропетровської області визнав  
банкрутом ПАТ "Веста-Дніпро" 

09.09.2020 

Госпсуд Дніпропетровської області своєю постановою від 
29.07.2020 припинив процедуру санації ПАТ “Веста-Дніпро”, визнав 
підприємство банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру строком на 
6 місяців (справа №904/1012/14). 

Таке рішення суд ухвалив на підставі рішень комітету кредиторів про відхилення 
плану санації ПАТ “Веста-Дніпро”, а також того, що “існує неможливість відновлення 
платоспроможності згідно з планом санації, відсутні заяви осіб, які бажають взяти участь у 
санації боржника в якості інвестора боржника, не представляється можливим поновити 
господарську діяльність без участі інвестора, боржник неспроможний відновити свою 
платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через 
застосування ліквідаційної процедури, активи боржника менші за кредиторські вимоги” 
(цитата). Провадження в справі про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” було відкрите 
ще в 2014 році. 13.11.2014 Госпсуд Дніпропетровської області затвердив реєстр вимог 
кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги: ВТБ Банку - 1,15 млрд грн (з яких 1 млрд грн - 
четвертої черги); Укрексімбанку - 978,8 млн грн (з яких 957 млн грн - четвертої черги); 
Кредит Дніпро - 276,6 млн грн (з яких 237,8 млн грн - четвертої черги); БТА Банку - 97,2 млн 
грн (з яких 89,4 млн грн - четвертої черги); ВіЕйБі Банку - 95,1 млн грн (з яких 93,3 млн грн - 
четвертої черги); банку “Форум” - 63,2 млн грн (четверто черги); Приватбанку - 44,1 млн 
грн (четвертої черги). Крім того, окремо були внесені до реєстру вимог кредиторів, 
забезпечених заставою, вимоги ВТБ Банку на 1,68 млрд грн. Згідно з судовими матеріалами, 
раніше розпорядник майна повідомляв збори кредиторів та комітет кредиторів, що до суду 
першої інстанції подавалися заяви потенційних інвесторів ТОВ "Абрис Дніпро", АТ 
"Дніпровський машинобудівний завод", ТОВ "НВП Дніпромаш", які заявили про намір взяти 
участь у санації ПАТ "Веста-Дніпро". При цьому відповідно до інвентаризаційних 
відомостей майна ПАТ "Веста-Дніпро", 99% майна товариства перебуває у заставі ВТБ 
Банку, Укрексімбанку, ВіЕйБі Банку. Правонаступник прав вимоги банку “Форум” до ПАТ 
“Веста-Дніпро” - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста". Засновник акумуляторної 
групи “Веста”, в яку входить ПАТ “Веста-Дніпро”, - Віктор Дзензерський, батько екс-нардепа 
Дениса Дзензерського (був заступником голови комітету ВР питань фінансової політики і 
банківської діяльності). У 2011 році корпорація Westa здійснила IPO на Варшавській біржі. 
Вона була оцінена майже в 190 млн дол (портфельні інвестори придбали 25% акцій 
компанії за 46 млн дол). Між групою «Веста» та кредиторами з 2014 року в судах триває 
боротьба з перемінним успіхом. 

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

 

 МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС 

 ПРОМИСЛОВЕ & ВИРОБНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

 
 

Визначено переможця конкурсу з відбору радника у процесі  
приватизації 100% пакета акцій заводу «Більшовик» 

04.09.2020 

Відбулося засідання конкурсної комісії з відбору радника у процесі 
приватизації пакета акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» 
(завод «Більшовик») розміром 100 % статутного капіталу товариства. 

Комісія розглянула заявки трьох учасників, допущених до другого етапу конкурсу, та 
визначила переможця, яким стало ТОВ «КПМГ-Україна», а також учасника, який посів друге 
місце – ТОВ «Аудиторська компанія «КРОУ Україна». Ухвалюючи рішення конкурсна комісія 
керувалася такими основними критеріями, як: наявність досвіду у претендента у виконанні 
аналогічних завдань; наявність у претендента представництва та можливості залучення 
інших консультантів; рівень компетентності (кваліфікація, досвід, знання та навички); 
ефективність запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії 
продажу, рівень матеріально-технічного забезпечення та організації процесу; 
запропоновані претендентом строки підготовки до продажу та продажу об’єкта 
приватизації. Залучення радника дозволить провести підготовку до приватизації пакета 
акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» з урахуванням міжнародних 
стандартів, презентацію товариства широкому колу потенційних інвесторів в Україні та за 
її межами, а також сприятиме прозорій приватизації акцій товариства за ринковою ціною. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ФДМУ 

  
Китайские инвесторы «Мотор Сичи» оценили свой ущерб  

в $3,5 млрд и начинают международный арбитраж 
07.09.2020  

Сегодня китайские инвесторы из компании Skyrizon направили 
украинскому правительству сообщение о намерении начать 
международный арбитраж против государства Украина.  

На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил 
представитель Skyrizon. В документе, который в юридической практике называется Notice 
of Investment Dispute китайские инвесторы «Мотор Сич» заявляют о нарушении Украиной 
ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством 
Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций. Как 
известно, китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 г. приобрели 56% акций украинского 
предприятия авиационного моторостроения ПАО «Мотор Сич» (Запорожье). Однако до 
настоящего времени они не могут управлять своим активом, поскольку на акции судом 
наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ под формальными предлогами затягивает 
выдачу разрешения на концентрацию. Более того, в течение 3-х лет систематически 
нарушаются права всех акционеров предприятия - не созываются общие собрания, не 
выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия 
менеджмента. В судах разных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров 
«Мотор Сичи» с требованием снять арест, но судьи последовательно отказывают в 
ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти - СБУ, АМКУ, ОП, КМУ и др. 
Тем временем показатели финансово-хозяйственной деятельности «Мотор Сич» 
ухудшаются, предприятие теряет рынки, а его продукция становится неконкурентособной 
по сравнению с двигателями иностранного производства, что ставит под вопрос само 
существование предприятия в будущем. Соглашение о поощрении и взаимной защите 
инвестиций было заключено между Украиной и КНР в 1992 г. В соответствии с ним 
стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться 
к иностранным инвесторам. В этом контексте китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» 
считают, что фактом недопуска их на предприятие государство Украина фактически 
экспроприировала их актив. Ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно 
сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и 
биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 млрд. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 

 
СМИ: Сергей Тигипко не оправдал  

кредитное доверие 
07.09.2020 

Министерство финансов впервые столкнулось с проблемой 
погашения долгов частной фирмы, гарантом возврата которых выступало 
государство. Об этом пишет oligarh.media 

Согласно данным портала spending (раскрывает все расходы государственного 
бюджета) в июне-августе Минфин перечислил Укрэксимбанку в качестве погашения 
кредита полученного ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» свыше 122 млн грн. Сума 
выплаченных процентов по этой же гарантии составила 25 млн грн, и еще 539 тыс. грн – 
пеня. Завод «Кузня на Рыбальском» получил кредит в Укрэксимбанке на 528,98 млн грн под 
государственные гарантии в последний рабочий день 2017 года (пятница 29 декабря). Цель 
получения указанных средств – «повышение обороноспособности и безопасности 
государства Украина». На момент оформления кредита основным акционером завода 
(73,9067% акций) было ПАО ЗНКИФ «Прайм Эссетс Капитал» принадлежавшее пятому 
президенту Украины Петру Порошенко. А вторым по величине акционером (20,1280% 
акций) было ПАО «ЗНКИФ “ВИК”» Игоря Кононенко. Компания Ewins Limited бизнесмена 
Сергея Тигипко 15 ноября 2018 года выкупила пакет акций Петра Порошенка за 235 млн 
долларов США, а Игоря Кононенко за 64 млн долларов США. Минфину пришлось отвечать 
за долги, начиная со второго квартала этого года, но проценты по кредиту завод не платит 
с начала года. В Министерстве финансов, на заводе и представители Сергея Тигипко не 
комментируют ситуацию. Позиция завода частично отображена в судебных документах. С 
начала года завод обращается с исками к Министерству обороны с требованиями о 
возвращении средств необходимых для выполнения кредитных обязательств перед 
Укрэксимбанком. Кроме того, Кузня просит суд внести изменения в кредитный договор от 
29 декабря 2017 года предусмотрев прямое обязательство Минобороны выплатить по 
кредиту 333 млн грн – сумму которую министерство так и не перечислило заводу. Решений 
по искам завода не будет до рассмотрения другого дела. Министерство обороны в феврале 
2020 года обратилось в Хозяйственный суд Киева к заводу «Кузня на Рыбальском» с 
требованием вернуть 163 млн грн, так как оборонный контракт не выполнен. Учитывая 
обстоятельства, это дело (№910/2394/20) рассматривается в режиме секретности. В 
ситуацию может вмешаться третья сторона. Известный юрист Андрей Портнов еще в 2019 
году обратился в правоохранительные органы с требованием признать сделку между 
Петром Порошенко и Сергеем Тигипко о продаже завода «Кузня на Рыбальском» 
фиктивной. В случае признания судом сделки недействительной, обязанность возвращать 
долги завода автоматически перейдет от Сергея Тигипко к Петру Порошенко. «Кузня на 
Рыбальском» едва не первое предприятие, которое получило кредит под гарантии 
Минфина, не находясь при этом в государственной собственности. Первым кому это 
удалось было ООО «Украинская бронетехника», получившее в 2016 году 272,9 млн грн от 
Ощадбанка. В 2017 году Укрэксимбанк выдал подобные кредиты еще ряду компаний на 
общую суму порядка 151 млн грн. Это ООО «НВЦ «Инфозахыст» (110 млн грн), ООО «ЕСОММ 
СО» (31,4 млн грн), ООО «РДЛ» (11,8 млн грн). Информация относительно целей, под 
которые Правительство принимало решение предоставить гарантии по долгам указанных 
компаний, в реестре выданных гарантий Министерства финансов отсутствует. ... 

Читать полностью >>>                                                                                  © Николай Оверченко 
По материалам oligarh.media 

 
Днепровагонмаш Сергея Тигипко планирует  

диверсифицировать производство 
15.09.2020 

Одно из крупнейших вагоностроительных предприятий 
“Днепровагонмаш” намерено диверсифицировать производство. Об этом 
сообщает Интерфакс-Украина, передает ukrrudprom.com 

Предприятие планирует освоить выпуск следующей продукции: металлических 
дверей и окон; резервуаров; паровых котлов; машин для сельского, лесного хозяйства и 
добывающей промышленности; кузовов для автотранспорта; прицепов и полуприцепов; 
инструментов; стальных бочек и контейнеров; машин и оборудования для производства 
пищевых продуктов и напитков, а также переработки табака; подъемного и погрузо-
разгрузочного оборудования; офисной и кухонной мебели. Соответствующий вопрос о 
включении дополнительных видов деятельности в госреестр НКЦБФР рассмотрят на 
внеочередном собрании акционеров компании, которое планируется на 1 октября. 
Напомним, что ранее “Днепровагонмаш” начал закрытое размещение четырех серий 
облигаций общей суммой 200 млн грн и сроком обращения пять лет. Привлеченные 
средства планируется направить на техническое переоснащение и развитие мощностей 
(70%) и развитие альтернативных направлений — 30%. По итогам 2019 “Днепровагонмаш” 
снизил объемы производства на 16%. В прошлом году предприятие произвело 1939 
грузовых вагонов, в том числе 1377 зерновозов и 498 полувагонов. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
ДП «Електроважмаш» взяв участь у спільному проєкті  

модернізації тепловоза ТЕМ2 
21.09.2020 

Державне підприємство «Електроважмаш» взяв участь у першій в 
Україні глибокій модернізації тепловоза ТЕМ2, яку провів Полтавський 
тепловозоремонтний завод (ПТРЗ).  

До проєкту також були залучені й інші вітчизняні підприємства. «Спочатку завод 
поставив тяговий агрегат А 735У2, корпус для з’єднання агрегату з дизелем виробництва 
Cummins та апаратуру. На наступному етапі наші фахівці здійснили пусконалагоджувальні 
роботи. Так підприємство успішно виконало всі зобов’язання згідно з контрактами», — 
зазначив в.о. Гендиректора Віктор Бусько. У результаті модернізації крім обладнання 
«Електроважмашу» на маневровому тепловозі встановлені сучасний дизель Cummins 
QST30-L2, роторно-пластинчатий компресор Mattei, електричні двигуни охолодження 
тягових двигунів та шахти холодильника, світлодіодні прожектори  тощо. Термін служби 
локомотива продовжений більш ніж на 10 років. Тепловоз переданий замовнику - 
«Нікопольському заводу феросплавів». Нагадаємо, «Електроважмаш» виконав замовлення 
для польської компанії Almides Sp. z o.o. Завод відвантажив Almides партію відремонтованих 
електродвигунів постійного струму тягових ЕД 118. Так «Електроважмаш» виконав чергове 
замовлення компанії. Всього за два роки співпраці підприємство здійснило для партнера 
ремонт понад 300 двигунів даної модифікації. Контракт з польською стороною на ремонт 
обладнання для тепловозів підписаний у 2018 році. «Компанія Almides Sp. z o.o. — один з 
наших великих європейських партнерів. Ми виконали ремонт обладнання, виготовленого 
«Електроважмашем» у радянський період. Після проведених робіт воно послужить ще не 
один рік», — сказав в.о. Генерального директора Віктор Бусько. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «Електроважмаш» 
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Незаконний продаж майна зі збитками у 46 млн грн - судитимуть  
колишнього ліквідатора «Київського радіозаводу» 

21.09.2020 

Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове 
розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 
колишнього ліквідатора «Київського радіозаводу». 

Звинувачення висунуте за фактом привласнення майна шляхом зловживання 
службовим становищем та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні 
послуги (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України). За даними слідства, арбітражний керуючий, 
якого призначили ліквідатором ДП «ВО «Київський радіозавод», упродовж 2016 р. здійснив 
незаконний продаж 14 об’єктів нерухомого майна - нежитлових будівель та приміщень, які 
належали держпідприємству, за ціною, заниженою у 5, а подекуди у 10 разів, завдавши 
збитки державі на суму понад 45,6 млн грн. Частину коштів, отриманих від реалізації 
нерухомості у сумі 2,7 млн грн, ліквідатор перевів на рахунки афільованих з ним приватних 
підприємств. 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 ОГП 

 
HARP выпускает новые типы  

подшипников 
28.09.2020 

Харьковский подшипниковый завод HARP продолжает развиваться 
и разрабатывать новые модели подшипников и узлов для разных отраслей 
промышленности, сообщает УПЭК. 

Среди новинок подшипники для сельскохозяйственных машин, комбайнов, 
прицепной техники, в том числе и зарубежных брендов, HARP предлагает ряд изделий с 
номенклатурными номерами 376904ЕК10L19, 580306К10С17, 966903ЕК20L19, 
180216К10С17, 380706ЕК17Т2C17, часть из которых уникальны, а часть имеют импортные, 
более дорогостоящие аналоги. Кроме того, в ассортименте компании новые позиции для 
общего машиностроения (например, 180314АС17, 180213АС17 и так далее), которые 
дополняют существующие размерные ряды подшипников. Продукцию ХАРП выгодно 
отличает повышенная стойкость к коррозии, безотказная работа в самых сложных 
эксплуатационных условиях; способность уверенно справляться со сверхнагрузками, а 
также применение уплотнений повышенной герметичности, которые обеспечивают 
усиленную защиту и увеличивают ресурс работы на срок более пяти лет. 

Читать полностью >>> 
По материалам УПЭК 
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Стало відомо, скільки літаків побудували на  
ДП "Антонов" з 2010 року 

14.09.2020 

На ДП "Антонов" повідомили, скільки літаків побудували протягом 
останніх 10 років. Про це в інтерв'ю розповів директор держпідприємства 
Олександр Лось, передає "Економічна правда". 

"3а останні 10 років на ДП "Антонов" були створені та побудовані середній 
транспортний літак Ан-178 та літак-демонстратор Ан-132Д. Були збудовані та передані 
замовнику 10 регіональних реактивних пасажирських літаків сімейства Ан-148 та Ан-158", 
– зазначив Лось. Також, як повідомив керівник підприємства, за схемою кооперації з 
Воронезьким авіаційним підприємством, яка діяла до 2015 року, було виготовлено десятки 
авіакомплектів для складання літаків цього типу. Крім того, були виготовлені та поставлені 
замовнику 6 легких транспортних літаків Ан-32. Зараз на підприємстві на різних стадіях 
готовності перебувають три літаки Ан-148 та десять – Ан-158. Лось пояснив, чому Україна 
перестала щорічно будувати сотні літаків сімейства АН. "Раніше була одна економічна 
система і було завдання завантажувати заводи й виробництво випуском продукції заради 
освоєння коштів та створення паритету з умовним противником. Тоді не йшлося про 
ринкову економіку, про потребу ринку як такого, тому що ринок створював держплан СРСР. 
Це, власне, і був ринок", – зазначив Лось. За словами керівника держпідприємства, початок 
Росією реальної воєнної агресії у 2014 році означав повний розрив кооперації, який триває і 
буде тривати, оскільки поки що не видно будь-якої нормалізації стосунків з боку РФ. "І це 
не вина "Антонова", "Південмашу" чи інших високотехнологічних підприємств. Це 
історична даність", – зауважив Лось. "Відтоді, з 2014 року, вимушено продовжився процес 
заміщення російських комплектуючих на деталі здебільшого корпорацій США та країн ЄС. І 
цей процес, втіленням якого є літак АН-178, триває і досі", – додав директор ДП. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 5.ua 
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Власти крыма планируют загрузить бывший  
порошенковский "Севморзавод" заказами 

07.09.2020 

Филиал "Севастопольский морской завод" АО "Звездочка" будет 
обеспечен заказами по ремонту кораблей и подлодок на 5?7 лет начиная с 
2021 года, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.  

"В первую очередь, конечно, "Севморзавод" будет служить основной базой для 
ремонта и модернизации надводных и подводных кораблей, произведенных в ОСК. И это 
обеспечит загрузку начиная с 2021 года на следующие пять-семь лет", - сказал Рахманов. 
При этом он уточнил, что прорабатываются возможные варианты по гражданским заказам, 
"в том числе продолжение серии строительства кранов". Врио губернатора Севастополя 
Михаил Развожаев отметил, что завершается акционирование ФГУП "Севморзавод" (его 
имущественный комплекс находится в аренде у "Звездочки") и ФГУП "13 судоремонтный 
завод Черноморского флота" Минобороны РФ (его также интегрируют в ОСК), создается 
"мощный судоремонтный кластер". Судоверфь основана в Севастополе в 1783 году, 
территориально располагается на двух площадках общей площадью 53 га: "Южной" 
(основная) и "Инкерман". "Севморзавод" за время своего существования построил более 
500 и отремонтировал свыше 5 тыс. кораблей и судов. Завод национализирован 
правительством Севастополя в феврале 2015 года (ранее предприятие контролировали 
структуры Петра Порошенко). Центр судоремонта "Звездочка" в конце 2015 года получил 
площади "Севморзавода" в долгосрочную аренду на 49 лет. В июне 2018 года в состав 
"Севморзавода" вошло центральное конструкторское бюро (ЦКБ) "Черноморец". В июле 
2018 правительство Севастополя распорядилось передать в федеральную собственность 
имущественный комплекс "Севморзавода" с интегрированным в него ЦКБ "Черноморец". ... 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

Суднобудівники «НІБУЛОНа» працюють уже над шостим 
несамохідним судном проєкту NBL-91 

10.09.2020 

На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» продовжують 
розбудовувати український флот – два несамохідних судна проєкту NBL-91 
та буксир проєкту 121М.  

Паралельно з цим триває обслуговування 6-ти одиниць вантажного флоту компанії. 
Четверте несамохідне судно-майданчик пр. В1500 (зам. 10038): Після успішних швартовних 
випробувань несамохідне судно передано замовнику і незабаром приступить до роботи на 
річках України. П’яте несамохідне судно пр. NBL-91 (зам. 10040): На сьогодні готовність 
міцного корпусу судна складає 70 %. В активній фазі формування носової та кормової 
частини замовлення. На палубі встановлюються комінгси та леєрне огородження. 
Розпочалися й внутрішні роботи: монтуються трубопроводи, електрослюсарне і 
доізоляційне насичення. Шосте несамохідне судно пр. NBL-91 (зам. 10041): Фахівці 
металообробної дільниці активно готують метал для виготовлення деталей корпусу судна 
та задають темп роботи іншим виробничим підрозділам підприємства. У збірно-секційному 
цеху уже працюють над збиранням 24 секцій замовлення. Четвертий буксир 
модернізованого пр. 121М (зам. 10044): Сьогодні суднобудівники займаються 
встановленням надбудови, після цього приступлять до розташування рубки на замовленні. 
Верхня палуба обладнується леєрним огородженням. На буксирі вже змонтовано дизель-
генератори фiрми Volvo Penta, насоси для осушувальної та баластної систем, а також усі 
необхідні цистерни різного призначення. Усі встановлені механізми готують до обв’язки.  
Найближчим часом мають стартувати роботи з ізоляції та зашиття приміщень судна, 
монтажу кабельної мережі та встановлення електричних щитів.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ГК «НІБУЛОН» 

 
Smart Maritime Group спустила на воду 4 танкер  

для нидерландской VEKA Group 
11.09.2020 

Smart Maritime Group провела церемонию спуска очередного 
насыщенного корпуса танкера-химовоза построенного для нидерландской 
компании VEKA Shipbuilding WT B.V. – подразделения VEKA Group. 

Заказ продолжает линейку судов, построенных для компании VEKA на верфях СМГ и 
является четвертым в серии. В мероприятии, состоявшемся на площадке Херсонской верфи, 
приняли участие представитель компании-заказчика Хайг Спаргарен, представители 
регионального бизнеса и трудового коллектива. Почетная миссия быть крестной матерью 
судна и провести имянаречение предоставлена директору по маркетингу Smart Maritime 
Group Светлане Шотт. Разбив символическую бутылку игристого вина о борт танкера, 
крестная мать нарекла судно «MONTEVERDI» в честь итальянского композитора эпохи 
раннего барокко Клаудио Монтеверди и традиционно пожелала 7 футов под килем. 
Представитель компании VEKA Хайг Спаргарен заявил: «Это четвертое судно из линейки 
проекта, строительство которого мы с полной уверенностью доверили компании СМГ. 
Качество выполнения работ и сроки, за которые выполнен проект, не вызывают сомнения 
в высоком профессионализме коллектива Херсонской верфи. Кроме договорных 
обязательств и бизнес отношений, за столько лет совместной работы у нас сложились 
теплые дружеские отношения с сотрудниками вашего предприятия. Мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество». Генеральный директор Smart Maritime Group 
Дмитрий Красников отметил: «СМГ в очередной раз подтвердил, что нашим верфям под 
силу выполнение заказов для наших европейских заказчиков на самом высоком 
профессиональном уровне. Мы экспортоориентированная компания, которая в своем 
производстве использует материалы украинского происхождения. Наша команда уверенно 
нацелена на привлечение заказов как на внутреннем рынке, так и среди зарубежных 
заказчиков, обеспечивая рабочими местами судостроительную отрасль. Мы сохраняем 
позиции одного из бюджетообразующих предприятий области». … 

Читать полностью >>> 
По материалам SMG 

Завод Паллада получил обещанные  
госзаказы от Минобороны 

28.09.2020 

Херсонский завод Паллада, входящий в концерн Укроборонпром, 
выиграл тендер министерства обороны на строительство причала. 
Информация о тендере размещена на сайте ProZorro.  

Стоимость заказа – 23 млн грн. Завод изготовит 57-метровый причал (ПЖ-61У) из 
сверхпрочного бетона, устойчивого к контакту с соленой водой. Паллада планирует 
выполнить заказ до конца года, сообщает местное издание "Любимый Херсон" со ссылкой 
на генерального директора предприятия Валерия Маломана. На строительстве причала 
будут задействованы около 200 специалистов, т.е. половина трудового коллектива верфи. 
Также, по словам Маломана, завод приступил к выполнению заказов на производство двух 
причалов для Госпогранслужбы. Причалы предназначены для судов пограничников, 
дислоцированных в Мариуполе. Они меньше по габаритам, и их стоимость составляет 
около 1 млн грн, сообщает издание. Государственный завод Паллада специализируется на 
строительстве ремонтных доков. Не основной профиль предприятия – производство 
причалов. Напомним, 20 августа завод Паллада посетил президент Владимир Зеленский. 
Гендиректор Паллада Валерий Маломан пожаловался президенту на отсутствие госзаказов. 
Зеленский отреагировал – обеспечение завода госзаказами обсудил с заместителем 
министра обороны Александром Миронюком по телефону во время визита на предприятие.  

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

 
В Ізмаїлі добудували найбільшу баржу  

за часів незалежності України 
30.09.2020 

ТОВ СП «Дунайсудносервіс» спільно із «Дунайсудноремонт» в Ізмаїлі 
добудували несамохідну 128-метрову баржу D-6000 для Світловодського 
річкового терміналу, яку 29 вересня спустили на воду.  

Це найбільша баржа, побудована в історії незалежної України, повідомляє прес-
служба СП «Дунайсудносервіс» у Facebook. Довжина баржі типу «річка-море» – 127,6 м, 
ширина – 16,3 м, осадка – 3,8 м. Також повідомляється, що раніше в Ізмаїлі спустили на воду 
128-метрову баржу D-6000, але після ще виконали низку добудівних робіт, зокрема 
установку люків, нанесення фірмової символіки власника судна і фарбування всередині 
трюмів. Нагадаємо, баржа проекту D-6000 належить до типу річка-море і призначена для 
перевезення зернових вантажів. Її оснастять люками і відповідними механізмами. Наявність 
двох трюмів сумарним об’ємом 8000 кубометрів дозволить за потреби перевозити 
одночасно дві різні партії вантажу. Максимальна довжина несамохідного судна типу “ріка-
море” складе 127,6 м, ширина – 16,3 м, осадка – 3,8 м. Надводний габарит порожнього судна 
– 6,7 м, водотоннажність в прісній воді 6000 т, в морській воді на осадку 3,8 м – 7418 т. 
Зазначається, що до цього завод будував баржі меншою вантажопідйомності – місткістю 
1000 тонн довжиною 73 м з осадкою 1,80 м. Нове і складніше замовлення стане для 
менеджменту та колективу важливим і якісним етапом розвитку підприємства. 
Розробником проекту є українське проектне бюро, а на будівництво судна піде 1230 т сталі, 
виробленої в Україні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 

 

https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=280541&fp=30
https://upec.ua/press/news/9322/
https://www.5.ua/ekonomika/stalo-vidomo-skilky-litakiv-pobuduvaly-na-dp-antonov-z-2010-roku-223972.html
http://www.fixygen.ua/news/20200907/nyneshnie-vlasti.html
https://www.nibulon.com/news/novini-kompanii/sudnobudivniki-nibulona-pracyuyut-uzhe-nad-shostim-nesamoxidnim-sudnom-proektu-nbl-91-8655.html
https://smart-maritime.com/ru/pressroom/news/smart-maritime-group-spustila-na-vodu-4-tanker-dlya/
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/20/664239/
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/zelenskiy-i-prichaly-zavod-pallada-poluchil-obeschannye-goszakazy-ot-minoborony
https://shotam.info/v-izmaili-pobuduiut-naybil-shu-barzhu-v-istorii-nezalezhnoi-ukrainy/
https://shotam.info/v-izmaili-pobuduiut-naybil-shu-barzhu-v-istorii-nezalezhnoi-ukrainy/
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http://www.harp.ua/
http://www.antonov.com/
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 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ  
 

 
 

На ремонті залізничних вагонів запорізька фірма недоплатила  
державі понад шість мільйонів 

04.09.2020 

Співробітники ДПС викрили схему незаконного заволодіння 
грошима при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту 
залізничних вагонів. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Упродовж 2018-2020 років філія однієї з українських транспортних компаній 
виділила кошти на суму понад 100 мільйонів гривень на ремонт пасажирських вагонів. 
Переможцем тендерних торгів стало одне із підприємств Запорізького регіону, яке до 
виконання робіт залучило субпідрядників не тільки реального сектору економіки, а й 
фірми з ознаками фіктивності. Тобто частина робіт фактично виконувалась, а решта – 
існувала лише "на папері". Перевіркою встановлено безпідставне завищення вартості 
продукції, чим нанесені збитки державі у вигляді несплати податків на суму понад 6 
мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за 
ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України. 

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

 
Крюковский завод в этом году не собрал 

ни одного локомотива 
10.09.2020 

Крюковский вагоностроительный завод в январе-августе 2020 г., по 
сравнению с январем-августом 2019 года, уменьшил производство грузовых 
вагонов на 70%, или 2621 вагона – до 1024 штук. 

Как сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные 
предприятия, в январе-августе 2020 года предприятие произвело 26 пассажирских вагонов, 
тогда как в январе-августе прошлого года – 6. Локомотивов в этом году завод не собирал, 
тогда как в январе-августе 2019 года на предприятии собрали 15 локомотивов. В сентябре 
завод будет работать 16 рабочих дней. 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

 
УЗ розгляне можливість замовлення  

електропоїздів у КЕВРЗ 
17.09.2020 

УЗ має детально вивчити питання виготовлення вітчизняних 
електропоїздів на потужностях Київського електровагоноремонтного 
заводу. Про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак. 

"Я знаю, що у заводу вже є напрацювання в цьому напрямку, і ми їх маємо детально 
вивчити. Компанія потребує масштабного оновлення парку приміських поїздів. Локалізація 
їх виробництва на нашому підприємстві дозволить розвивати машинобудівну галузь 
країни, збільшувати ВВП країни та забезпечити наших працівників роботою", — розповів 
Жмак під час візиту на підприємство. 

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

 
СБУ викрила "металеві" оборудки на  

львівському заводі УЗ 
23.09.2020 

Служба безпеки України викрила керівництво ПрАТ «Львівський 
локомотиворемонтний завод», який входить до структури Укрзалізниці, у 
заволодінні майном підприємства. 

За даними досудового слідства, посадовці ремонтного підприємства розробили 
схему привласнення брухту кольорових та чорних металів, який накопичувався у 
результаті господарської діяльності та не відображався у бухгалтерському обліку. Для 
цього зловмисники підробляли юридичну та фінансову звітність. За фіктивними 
документами, брухт нібито повертався фірмам, які раніше здійснювали на заводі технічне 
обслуговування і ремонт техніки та рухомого складу. Насправді ж брухт кольорових та 
чорних металів вивозили на територію афілійованих з керівництвом заводу комерційних 
структур для реалізації. "Лише за одним повністю задокументованим епізодом цієї схеми 
зловмисники привласнили понад 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень. 
Ініційованою СБУ інвентаризацією на підприємстві виявлено ще 891 тонну необлікованого 
брухту кольорових та чорних металів, які додатково поставлено на баланс підприємства", - 
розповіли у спецслужбі. За результатами слідчих дій, у тому числі обшуків за місцями 
роботи та проживання фігурантів провадження, вилучено фінансово-господарську 
документацію та інші матеріали, які доводять протиправну діяльність керівництва заводу. 
Колишнім та чинним керівникам підприємства повідомлено про підозри у скоєнні 
злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, 
групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) 
та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Українське вагонобудування може зупинитися вже у 2021 р. –  

керівники заводів 
24.09.2020 

Величезний профіцит в Україні ввезених з РФ списаних вантажних 
вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації може призвести до 
повного зупинення цієї галузі вже наступного року. 

 

"Сьогодні склалася катастрофічна ситуація із внутрішнім виробництвом вантажних 
вагонів (їх локалізація в Україні перевищує 95-97%), насамперед через колосальний 
профіцит ввезених з РФ списаних вагонів і вагонів, на які продовжується термін 
експлуатації. Тому 2021-й може стати роком повної зупинки українського вантажного 
вагонобудування", - зазначив генеральний директор "Аурум Груп" (до її складу входить 
виробник вагонів "Дизельний завод") Андрій Жарій на прес-конференції. Згідно з 
наведеними даними, на сьогодні в Україні зареєстровано близько 190 тис. вантажних 
вагонів приватної та держвласності, і за рахунок продовження термінів експлуатації 
близько 64 тис. вагонів (43,5% усього рухомого складу) вичерпали нормативний ресурс. 
При цьому за 2016-2019 рр. в Україну було ввезено з РФ 18 тис. списаних вагонів. "Нині діє 
заборона на ввезення старих вагонів з РФ до кінця року, але лазівки все-таки знаходяться, 
наприклад, режим тимчасового ввезення, у нас є факти їх ввезення. Тому наполягаємо на 
необхідності заборони ввезення іноземних вагонів не лише в режимі імпорту, а й у режимі 
тимчасового ввезення до кінця 2021 року", - сказав директор компанії "ТАС-Логістік" 
Володимир Іващенко. За даними в.о. директора зі збуту та маркетингу Крюківського 
вагонобудівного заводу Юрія Брусника, сьогодні в галузі вагонобудування працюють 
близько 12 тис. осіб (з урахуванням працівників у суміжних галузях - близько 60 тис.), тоді 
як у 2011 році - 32 тис. При цьому в Україні ще діють п'ять підприємств (КВБЗ, 
"Дніпровагонмаш", "Дизельний завод", завод "Карпати" та Попаснянський ВРЗ), тоді як у 
2019 році їх було 12, а дев'ять років тому - 18.  

"КВБЗ за вісім місяців випустив лише 242 вагони, а фонд зарплати за підсумками 
січня-серпня ми скоротили більше ніж на 60%", - повідомив він. Технічний директор АТ 
"Дніпровагонмаш" Олександр Жуков повідомив, що завод цього року втратив близько 32% 
робочих місць, фонд зарплати знижено на 54%, а виробництво вагонів знизилося майже 
вчетверо (за вісім місяців вироблено 382 вагони). Загалом, згідно з наведеними даними, 
українські заводи в січні-серпні 2020 року реалізували лише 1,579 тис. од. вантажних 
вагонів проти 10,182 тис. роком раніше. "Окрім того, що немає замовлень на вантажні 
вагони, в нас немає замовлень на середнє і дрібне литво для ремонту вагонів: обсяг 
замовлень від "Укрзалізниці" знизився в 30-50 разів. Такого становища не було ніколи, 
тобто, мабуть, потрібно посилювати контроль за ремонтами вагонів структурами 
"Укрзалізниці", - вважає директор МП "Дніпродзержинський сталеливарний завод" 
Олександр Закирбаєв. За його словами, від початку цього року завод також вимушено 
скоротив 50% персоналу (наразі 900 працівників), а програми навчання нових працівників 
підприємство змушене було згорнути через витрати. Катастрофічною через наявність 
дешевих списаних вагонів з РФ або вагонів із продовженим терміном експлуатації 
вважають ситуацію і в логістичних компаніях.  

 

"У нас власний парк українських вагонів (500 од.), в які вкладено кошти, але через 
відсутність реальної заборони на ввезення вагонів з РФ нам як інвесторові взагалі 
невигідно працювати в Україні, наші неодноразові звернення до різних інстанцій нічого не 
дали. У Мінінфраструктури немає реальної програми оновлення парку, немає реакції на 
напрацювання ринку. Купуючи нові вагони, зазнаючи боргового навантаження, ми 
фактично конкуруємо з металобрухтом", - вважає заступник директора з правових питань 
"Першої логістичної компанії" Дмитро Троєкуров. За словами Іващенка, на сьогодні 
компанія "ТАС-Логістик" має парк у 1,800 тис. вагонів, в які інвестовано $80 млн. Учасники 
прес-конференції нагадали, що експлуатація зношених і застарілих вагонів становить низку 
ризиків, зокрема руйнування верхньої будови колій, утричі порівняно з нормативними (до 
8,3 разу в рік) збільшується кількість позапланових ремонтів і простоїв парку. Крім того, 
знижується конкурентоспроможність залізничних перевезень територією України (за 2018 
рік автотранспортні перевезення зросли на 6,3%, а залізничні знизилися на 5%).  

 

У зв'язку з ситуацією, що склалася, учасники прес-конференції сформували низку 
вимог до Кабінету Міністрів України. Зокрема, впровадити повну заборону ввезення в 
Україну вантажних вагонів з терміном експлуатації, що минув або продовжений, усіх 
юрисдикцій, заборонити з 1 жовтня поточного року процедуру нових продовжень термінів 
експлуатації вагонів (окрім дефіцитних), посилити технічні вимоги й відповідальність за 
експлуатацію продовжених вагонів. Крім того, вагонобудівники та логісти пропонують 
заборонити або істотно обмежити використання іноземних вагонів у внутрішніх 
перевезеннях (режим тимчасового ввезення), затвердити урядову програму, що передбачає 
механізми стимулювання споживачів до оновлення рухомого складу. "Фінальним 
результатом виконання вимог має стати оновлення українського парку рухомого складу 
щонайменше на 12 тис. нових вантажних вагонів щорічно", - вважають учасники прес-
конференції. При цьому вони пропонують уряду свою розроблену програму відновлення 
залізничного сектора, прямий ефект від якої за п'ять років, зокрема, становитиме 106 млрд 
грн додаткового виробництва, або 2,65% зростання ВВП, 14,8 тис. робочих місць у 
вагонобудуванні та до 30 тис. робочих місць у суміжних галузях. "Ми просимо уряд 
упродовж двох тижнів ухвалити рішення з цих питань. Уже неодноразово президент і 
прем'єр України обіцяли їх вирішити, вони в курсі ситуації. І ми не виключаємо, що 
працівники підприємств, залишившись без роботи та зарплати, захочуть вийти до стін 
Верховної Ради або Кабміну зі своїми вимогами", - резюмували учасники круглого столу. 

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

 
 
 
 

 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ 
 

 
 

Львов закупит 10 современных 5-ти 
секционных трамваев 

02.09.2020 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет Львову 
кредит в размере 12 млн евро на закупку современных трамваев. Город 
дополнительно дофинансирует 8,8 млн евро. 

Кредитные средства резервировались на 20-метровые 3-секционные трамвайные 
вагоны еще в 2016 г.., Однако после создания новой транспортной стратегии города было 
решено закупать 29-33-метровые многосекционные трамвайные вагоны. После проведения 
тендера на выбор поставщика трамваев победителем определено консорциум «Совместное 
украинский-немецкое предприятие ООО «Электронтранс» и ООО «Электронмаш». Эти 
компании должны поставить городу 10 низкопольных многосекционных трамваев… 

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

 
Перші 8 трамваїв прибули із  

Німеччини до Дніпра 
17.09.2020 

У серпні УКРГАЗБАНК уклав дві угоди лізингу з комунальним 
підприємством «Дніпровський електротранспорт» Дніпропетровської 
міської ради на поставку 20 трамвайних вагонів із Лейпцигу. 

Поставка вагонів здійснюється партіями, тож поки що перші 8 вже доставлені в 
Дніпро й адаптуються до роботи на коліях міста, адже ширина трамвайної колії в Лейпцигу 
- 1,4 метри, у нас - трохи більша за 1,5 метри. Після переобладнання вони працюватимуть на 
12-му та 16-му маршрутах. Трамваї переобладнують у міській вагоноремонтній майстерні – 
єдиній в Україні, де виконують такі адаптаційні роботи. Після переобладнання кожен вагон 
проходить випробування, і тільки потім випускається на маршрут. Після ремонту термін 
експлуатації таких вагонів подовжується на 10-15 років. Решта 12 трамваїв з Лейпцигу 
прибудуть до міста наприкінці жовтня. Планується, що всі 20 вийдуть на маршрути вже до 
кінця року. Минулого року місто вже придбало 20 трамваїв, які працювали в Німеччині. 
Наразі ці вагони перевозять пасажирів на 11-му та 15-му маршрутах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrgasbank.com 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Участники автомобильного рынка создали Ассоциацию  
транспорта, обслуживания и ремонта 

09.09.2020 

Участники рынка продаж и обслуживания б/у автомобилей из США 
намерены создать "Украинскую ассоциацию транспорта, обслуживания и 
ремонта" с целью участия в формировании законодательных изменений на 
авторынке. 

"Мы планируем сделать влиятельный орган, который будет участвовать в 
формировании законопроектов, правок и дополнений, касающихся автоотрасли, в 
обсуждении с профильными министерствами планируемых изменений законодательства, 
которые могут ограничить продажу авто", - сообщил руководитель ассоциации, 
соучредитель компании "Колумб Трейд" Павел Казарьян на пресс-конференции в агентстве 
"Интерфакс-Украина" во вторник. По словам юриста Романа Волошиина, основная цель 
ассоциации – максимально упростить деятельность бизнеса и возможности покупателям с 
целью уменьшения затрат на оформление и приобретение таких авто. Он отметил, что 
необходимость создания ассоциации возникла после того, как участникам авторынка 
удалось добиться отмены планируемого запрета импорта в Украину автомобилей после 
ДТП, содержащегося в проекте постановления правительства, разработанного МВД и 
обнародованного на его сайте. После общественного резонанса правительство решило 
отказаться от этой идеи МВД, и недавно обнародованный обновленный текст 
постановления о регистрации ТС уже не содержит "скандальных положений" о запрете 
регистраций авто с пометкой об утилизации, а также о необходимости обязательного 
перевода сопроводительных документов на государственный язык с апостилем. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Производство автомобилей в Украине  

сократилось в 5,5 раза 
18.09.2020 

На украинских заводах в августе было произведено 121 ед. 
автотранспортных средств, что в 5,5 раз меньше, чем в том же месяце 
прошлого года. Об этом со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром". 

Августовская сборка легковых автомобилей уменьшилось почти в 15 раз до 38 шт. 
Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжал формировать завод 
"Еврокар". О производстве в августе коммерческих автомобилей не отчиталось ни одно 
предприятие. В то же время выпуск автобусов вырос на 2,5% до 83 шт. Наибольшее 
количество автобусов изготовил Черниговский автозавод - 30 шт. "Черкасский автобус" 
выпустил 25 шт. "Богдан" сообщил о 16 автобусов. На ЗАЗе сделали 7 шт., и 5 шт. выпустил 
Часовоярский автобусный завод. Всего с начала 2020 году в Украине было произведено 
2243 ед. автотранспортных средств, что на 47% меньше, чем за первые восемь месяцев 
прошлого года: легковых автомобилей - 1821 шт. (-50%); коммерческих - 28 шт. (-65%); 
автобусов - 394 шт. (-26%). Отметим, в августе 2020 года украинцы зарегистрировали 32,8 
тыс. подержанных импортных легковых автомобилей, что на 35% больше, чем в августе 
2019 года. Как сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром), в целом 
доля подержанных иномарок составила 82% от всех легковых автомобилей, 
зарегистрированных в августе. Самым популярным подержанным легковым автомобилем, 
который украинцы зарегистрировали в августе, стал Renault Megane - 1926 автомобилей. На 
втором месте по популярности оказалась марка Volkswagen Passat - 1848 регистраций 
подержанных авто в августе. Третье место заняла марка Skoda Octavia - 1672 регистрации. 
На четвертом месте оказались автомобили марки Volkswagen Golf, - 1526 шт. приобретены в 
августе. Пятое место заняла марка Ford Focus - 1244 автомобиля. Всего за январь-август 
2020 года украинскую регистрацию получили почти 206,5 тыс импортных подержанных 
машин, что в 4 раза больше, чем новых легковых автомобилей за тот же период. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net, ukrinform.ru 
 

 
 

 АВТОКОМПОНЕНТИ 
 

 
 

В Украине открылось представительство компании-мирового 
лидера по производству автозапчастей 

01.09.2020 

Мировой лидер по производству запчастей подвески и рулевого 
управления AYDINLAR SPARE PARTS INDUSTRY AND TRADE Inc. открыл 
представительство в Украине со складом в г. Киев. 

Завод был основан в 1975 г., и является первым заводом в Турции по производству 
деталей подвески. Поддерживая постоянный рост в отрасли и улучшая производственный 
и технологический потенциал, завод стал абсолютным территориальным, а потом и 
европейским лидером. Надежность, стабильность качества, регулярность поставок, 
мощный научно-исследовательский коллектив – это только часть тех преференций, кото-
рые производитель может предложить своим партнерам. Совокупная производительность 
предприятия – более чем 36 000 000 изделий в год. Это позволяет заявлять, что AYDINLAR 
SPARE PARTS INDUSTRY AND TRADE является лидером в отрасли в мировом масштабе. 
Производитель обеспечивает самый широкий ассортимент высококачественных деталей: 
втулки и сайлентблоки, ремкомплекты, рычаги стальные и алюминиевые, реактивные, 
рулевые и продольные тяги, шаровые опоры, рулевые наконечники и осевые шарниры, 
осевые сошки, V-образные тяги). Ассортимент запчастей на легковые и коммерческие авто 
более 25 000, на грузовые автомобили и автобусы -10 000 наименований. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам autoconsulting.com.ua 
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У Renault в Украине назначен новый  
Генеральный директор 

03.09.2020 

С 1 сентября 2020 года Даниэль ФИЛИП назначается Генеральным 
директором Renault в Украине. Он заменит на этом посту Франсуа Мариота, 
который продолжает свою деятельность в структуре Группы Renault. 

С 1 сентября 2020 г. Даниэль ФИЛИП исполняет обязанности Председателя 
Правления АО «Рено Украина». Даниэль ФИЛИП родом из Румынии, ему 42 года. Он 
окончил экономическую бизнес-школу в Северном университете в г. Бая-Маре (Румыния), а 
также получил знания в бизнес-школе ESCP в Европе по программе исполнительного 
глобального управления. Начав свою карьеру с брендом Renault в 2003 г, Даниэль ФИЛИП 
имеет более 17 лет практики в автомобильном секторе. Главным образом его 
профессиональный опыт основывается на сферах маркетинга, продаж и управления 
дилерской сетью. В целом Даниэль ФИЛИП занимал несколько должностей в Группе 
Renault в Румынии. В частности, на предыдущей позиции он был директором по 
маркетингу Dacia и Renault для юго-восточного кластера (Румыния, Болгария и Молдова). ... 

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

 
 

Производство электромобилей VW в Украине –  
Еврокар начал переговоры 

07.09.2020 

Электромобили Skoda и Volkswagen – потенциальное будущее 
украинского автопрома. Во всяком случае, переговоры о производстве уже 
начались, пишет autocentre.ua 

Спрос на электромобили в Украине растет постоянно. Законодательство в этом 
вопросе уже работает на стороне покупателей, освободив их от акциза при ввозе 
электрокаров. Теперь осталось привлечь мировые компании для производства EV на 
территории Украины. Volkswagen подходит? В линейке немецкого концерна наблюдается 
электрический бум. Совсем недавно мы рассказали все подробности о новом кроссовере 
Skoda Enyaq 2021, вот-вот появится его родной брат – новый VW ID.4. А хэтчбек Volkswagen 
ID.3 уже поступил в продажу. В Facebook народный депутат Роберт Горват сообщил, что 
закарпатский завод Еврокар, который занимается сборкой моделей Шкода, уже ведет 
переговоры с VW Group о производстве их электрокаров в Украине. Это может коснуться 
как электромобилей Skoda, так и автомобилей Фольксваген. Также не стоит забывать про 
SEAT, который готовит волну своих EV на платформе VW MEB. А там и до Audi недалеко, 
верно? В любом случае, стоит дождаться результатов переговоров, чтобы понимать детали. 
Старту соответствующих обсуждений поспособствовали успешные законопроекты №3476 
и №3477, которые направлены на стимулирование развития электрического транспорта в 
Украине. Согласно законопроектам, предприятия на территории Украины, которые 
занимаются производством и использованием комплектующих для электротранспорта, с 
2021 будут освобождены от НДС и ввозных пошлин на такие компоненты. Также, прибыль 
от реализации электротранспорта не будет облагаться налогом. Это также касается 
продажи батарей, электромоторов и зарядных станций собственного производства. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам autocentre.ua 

 
 

Служба зовнішньої розвідки купила 6 автівок Toyota Corolla  
«спеціалізованого призначення» 

10.09.2020 

Служба зовнішньої розвідки України підписала договір з ТОВ «Віді 
Автострада» на купівлю шести автомобілів марки Toyota Corolla загальною 
вартістю 3,41 мільйонів гривень.  

Згідно із договором, один «легковий автомобіль спеціалізованого призначення на 
базі Toyota Corolla 1.6 Dual VVT-1, 6 M/T» коштуватиме 569,9 тис гривень з ПДВ, 
повідомляється у системі «Прозорро». Автівка буде мати таке базове обладнання: колеса 
сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 195/65 R15; повнорозмірне сталеве запасне 
колесо; прожекторні галогенові фари головного світла; механічний коректор кута нахилу 
передніх фар; світлодіодні вогні денного світла; світлодіодні вогні денного світла; 
кондиціонер; фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира; атермальні 
стекла із захистом від ультрафіолетового випромінювання; електропідсилювач керма; VSC-
система стабілізації автомобіля. Згідно з характеристиками, Служба зовнішньої розвідки 
закупила автомобілі базової комплектації – Corolla City, стартова ціна якої у салонах – 
502,39 тис гривень (в цю ціну зазвичай не входить вартість передпродажної підготовки). 
Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Віді Автострада» є Віталій Джуринський, а 
засновниками – ТОВ «Віді Алея» та ТОВ «Віді Груп». ТОВ «Віді Автострада» є офіційним 
дилером з продажу нових автомобілів марки Toyota. Головою Служби зовнішньої розвідки 
України є Валерій Кондратюк. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
 

ЗАЗ починає виробництво виробництво автомобіль  
GROUPE RENAULT для українського ринку 

10.09.2020 

Запорізький Автомобілебудівний Завод оголошує про початок 
виробництва автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку. Про це 
повідомляє прес-служба автомобільного заводу. 

Проект реалізується на потужностях в Запоріжжі і стає сильною ознакою 
відродження автомобільної промисловості в Україні. Перед початком проекту ЗАЗ пройшов 
масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості 
Groupe Renault. Система "Alliance Production Way", що була розгорнута на заводі, якої будуть 
суворо дотримуватись, дозволить забезпечити український ринок автомобілями 
міжнародного рівня якості. Микола Євдокименко, Голова Правління ЗАЗ: "Ми пишаємося 
тим, що реалізуємо цей проект, який створить нові робочі місця і сприятиме розвитку 
вітчизняного автопрому. Локалізована збірка дозволяє нам залишатися в безпосередній 
близькості до наших клієнтів і адаптувати пропозицію і сервіс до потреб ринку». Макс 
Міссана, керуючий директор Groupe Renault Export Регіон Євразія: "Український ринок має 
для нас високий потенціал, завдяки своєму місцю розташування і зростаючому інтересу до 
нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на 
ринку. Цей проект означає, що ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди "Зроблено в 
Україні" будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів Групи Renault". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ЗАЗ 
 

 
 
 
 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
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Від Lada до Mercedes: які іноземні авто  
випускали в Україні до Renault 

12.09.2020 

Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ) починає випуск автомобілів 
групи Renault. В liga.net вирішили нагадати, які ще відомі автовиробники 
випускали авто в Україні. А головне: чому зрештою вони від нас пішли. 

 

Daewoo Motors. Корейська корпорація Daewoo Motors створила з АвтоЗАЗ спільне 
підприємство у 1998 році. Після цього почався випуск легкового автомобіля "Таврія-Нова". 
У цехах Іллічівського заводу "ІЗАА" почали збирати моделі Nubira, Lanos, Leganza. Модель 
Daewoo Lanos стала справжньою легендою для українського ринку — ЗАЗ випускав її 
впродовж 1998-2017 років. Згідно з даними AUTO-Consulting, Daewoo Lanos (включно з 
моделлю Sens) став найбільш продаваним автомобілем в Україні за 2000-2016 рр. У грудні 
2017 року ЗАЗ оголосив, що припиняє збирати цю модель. Причинами виробник назвав 
економічну ситуацію в країні, падіння попиту та засилля "євроблях".  

 

Skoda. У 2001 р. чеська компанія Skoda видала ліцензію на виробництво легковиків 
закарпатському заводу Єврокар. І вже з 2002 року майже всі нові автомобілі Skoda, що 
продаються в Україні, вийшли саме з цього конвеєра. З квітня 2002 року стартувало серійне 
виробництво автомобілів Octavia, через пів року з конвеєра заводу зійшла перша Skoda 
Fabia, а в березні 2003 року почали виробляти модель Superb.  Свого часу на Єврокарі 
збирали й складні моделі на кшталт Octavia 4х4 і Skoda Octavia Scout. Зараз автомобілі Skoda 
залишились єдиними "легковушками", які продовжують збирати в України. Щоправда, їх 
теж небагато — у липні зібрали 172 авто, на 68% менше, ніж рік тому. 

 

Opel. 11 квітня 2003 року Opel та ЗАЗ підписали договір. Він був знаковим, оскільки 
до цього Україні жодний іноземний виробник зі світовим ім'ям не давав дозволу на повну, а 
не "викруткову" збірку машин. Opel дозволив імпорт, кінцеве складання, дистрибуцію та 
обслуговуванні моделей Vectra, Astra і Corsa зі ввезених в Україну машинокомплектів, а 
також дрібновузлове виробництво (зварювання, фарбування, збирання) Astra на заводі в 
Запоріжжі. Згідно з планом, всі зібрані авто мали продаватись в Україні. Якщо б рівень 
локальної складової перевищив 50%, Україні дозволили б постачати авто Opel в інші країні, 
зокрема в Росію. У 2008 році від виробництва довелося відмовитися через фінансову кризу.  

 

KIA. У 2005 році випуск автомобілів південнокорейского бренду почав Луцький 
автомобільний завод (корпорація "Богдан"). Договір передбачав виготовлення на ЛуАЗ з 
машинокомплектів методом великовузлової збірки моделей Picanto, Rio, Cerato, Sorento, 
Opirus та Magentis. У 2009 році корпорація "Богдан" повідомила про припинення 
дистрибуції автомобілів Kia в Україні. Пояснили це різними поглядами на розвиток бренду 
в Україні корейської Kia Motors та дистриб'ютора. У тому ж році контракт на збірку та 
дистрибуцію південнокорейських автомобілів KIA підписав ЗАЗ. Йшлося про моделі Cee'd та 
Sportage. У вересня 2013 року видання Коммерсант писало, що Kia Motors Corporation до 
кінця року підпише угоду про ліцензійне виробництво на ЗАЗі одразу чотирьох моделей: 
Сee'd, Sportage, Sorento і Cerato. Втім KIA  вирішив зосередити виробництво в Росії. 

 

Geely. У вересні 2013 р. Geely Automobile уклала договір для збірки деяких моделей 
своїх авто з Групою компаній АІС. Згодом на Кременчуцькому автоскладальному заводі 
збирали практично всі популярні на той час моделі: GX2, GC2,MK, MK-Cross, Emgrand 7.  З 
2007 по 2012 рік на заводі в Кременчуці збирали модель Geely CK, від якої відмовилися 
навесні 2013 року. Тоді це пояснили тим, що постачання готових автомобілів з Китаю 
обходиться дешевше. Із серпня 2014 року АІС припинила виробництво авто Geely через 
"систему існуючих тарифних норм". Наприкінці 2015 року КрАСЗ оголосив себе банкрутом.  

 

Hyundai. У жовтні 2005 року корпорація "Богдан" оголосила про початок серійного 
випуску автомобілів Hyundai на Луцькому автомобільному заводі. Першою моделлю стали 
позашляховики Hyundai Santa Fe, випущені на ЛуАЗі. В майбутньому домовились випускати 
також автомобілі Hyundai Tucson, Hyundai Elantra, Hyundai Matrix. У 2008-му Hyundai Motors 
Co. підписали угоду про дрібновузлове виробництво моделі Tucson на потужностях заводу 
корпорації в Черкасах. У 2011 компанія вивчала ринок, щоб відкрити в Україні власний 
завод, але у 2012 році корейці вирішили вкласти $607 млн в розвиток турецького заводу 
Hyundai. У 2015 році Hyundai відмовився від збірки моделей на заводі у Черкасах: 
"зважаючи на існуючу систему оподаткування автовиробництва в Україні", пояснив тоді 
новопризначений гендиректор Хюндай Мотор Украина Ігор Гладковський. 

 

Mercedes та Audi. На початку 2000-х в Україні випускалися справжні преміальні 
Mercedes. Зокрема, з в 2002 році модель Mercedes-Benz почали збирати на Іллічівській філії 
ЗАЗу (зараз Чорноморськ). На потужностях ЗАЗу планували великовузлове складання 
мерседесів класу “E" та “M”. Також в Україні збирали Audi, щоправда в малій кількості та 
недовго. З 2004 р. легковики Audi для українського ринку збирали на закарпатському 
Єврокарі. Також великовузловим  складанням Audi займався автодилер Vipos на своїх 
потужностях у Херсоні. Проєкт закрили в 2009 р. через підняття мит на комплектуючі з 1% 
до 10% та додаткового акцизу. “Збирати німецькі кари в Україні стало невигідно”, - 
розповів в інтерв'ю газеті "Комерсант" гендиректор групи "Віпос" Віктор Постельников. 

 

ВАЗ. Історія збірки російських ВАЗів в Україні почалася в 2001 р. - на створеному для 
цього херсонському заводі Анто-Рус. Зварений, пофарбований і навіть зібраний в Росії 
кузов приїжджав в Україну та проходив дозбірку. Так до 2003 року на заводі збирали серії 
ВАЗ-2106, 21043, 21073 та "девятки" - 21093 і 21099. Згодом Анто-Рус переключився на 
виробництво автобусів, а російські лади почали збирати на інших українських підприєм-
ствах. Випуск "четвірок", "п'ятірок" і "сімок" налагодили в складальних цехах підприємства 
КрАСЗ у Кременчуці (АІС). У 2001 році виробництво класичних Жигулів і Нив почалося в 
Луцьку — на заводі ЛуАЗ (Богдан Моторс). “Десятки" (ВАЗ-2110) збирали на спеціально 
створеному для випуску автомобілів цієї моделі підприємстві "Богдан" у Черкасах. А ще 
корпорація налагодила виробництво з російських компонентів моделей під власним 
брендом. До прикладу, впродовж 2009-2014 р. на базі Lada 2110 випускали модель Bogdan 
2310. У 2004 до складання ВАЗів в Україні долучився ЗАЗ. Тут до 2011 р. збирали "дев'ятки" 
21093 і 21099. Станом на 2011 р. українські підприємства займали 90% зарубіжної збірки 
АвтоВАЗу. У квітні 2014-го, після початку війни, постачання машинокомплектів з Росії 
припинилося. З 2016 року на всі автомобілі, зібрані на АвтоВАЗі, почало діяти спеціальне 
мито — 14,57% від вартості. У 2020 році ЗАЗ відновлює випуск автомобілів групи Renault: з 
2017 року французькій компанії належить контрольний пакет АвтоВАЗу.  

 

Читати повністю >>>                                                                                               © Уляна Букатюк  

 

За матеріалами biz.liga.net 
 

 

Как Украина готовится к массовому  
выпуску электрокаров 

18.09.2020 

Европейская ориентация на охрану окружающей среды и массовый 
переход на экологически чистые виды транспорта, дают нашей стране шанс 
стать производителем электрокаров и аккумуляторов к ним.  

 

Насколько этот шанс реальный, эксперты из различных отраслей обсудили на 
Круглом столе “Электрокары Made in Ukraine - миф или реальность?”. Поводом для 
Круглого стола, организованного Федерацией работодателей автомобильной отрасли 
(ФРАО) и Киевским международным экономическим Форумом, стали Законопроекты 
№3476 и №3477, которые предлагают создать преференции для развития 
электротранспорта в Украине. Присутствовавшие на обсуждении эксперты определили 
преимущества, которые имеет наша страна, чтобы стать крупным производителем 
электротранспорта. А также - указали на факторы, которые этому мешают. 

 

Мы можем занять место Китая. На сегодняшний день уже 17 европейских стран 
анонсировали отказ от транспорта с ДВС в ближайшем будущем. А инвестиции Европы в 
электромобильность, по данным агентства Bloomberg, всего за год выросли в 19 раз и 
достигли 60 млрд. евро. Всемирный карантин заставил по-новому взглянуть на многие 
вещи. В том числе и на цепочку поставок для автомобильной отрасли. Китай оказался 
слишком далеко в период закрытых границ и логистика была нарушена. Поэтому, все стали 
думать о том, чтобы производство компонентов и готовой продукции сделать ближе к 
конечным рынкам потребления. Кроме того, сама Европа оказалась не готова ни к 
массовому производству доступных электромобилей, ни к собственному производству 
аккумуляторных батарей. Все это - дает Украине шанс. Что у нас для этого есть? 
Оказывается, кое-что действительно есть! По информации государственного эксперта 
экспертной группы по вопросам формирования политики и аналитической поддержки 
принятия решений директората промышленной политики и стимулирования развития 
регионов Минэкономики Андрея Боярунца, если оценивать возможности производства 
электротранспорта в Украине, то у нас уже готовы элементы производственной цепочки. 
Это - наличие залежей литиевого сырья, металлургическая база, сравнительно высокий 
уровень развития инфраструктуры, автомобильные предприятия, которые в 
благоприятных условиях могут достаточно оперативно наладить производство 
электрического транспорта. По словам заместителя главы правления ЧАО “Концерн 
Электрон” Ивана Кузовкина, Украина занимает 2 место в мире по количеству 
электрических систем для троллейбусов. Используя уже действующую сеть, можно 
охватить растущий спрос и с меньшими затратами обеспечить людей экологичным 
транспортом. По данным ФРАО в 2019-м Украина может стать производственным хабом по 
выпуску электротранспорта. В 2019-м - безналоговый импорт компонентов из ЕС, в 2022 - 
безналоговый экспорт электромобилей в ЕС. Ведь Украина может делать электротранспорт 
вчетверо дешевле, чем, например, Германия. По расчетам ЧАО “Еврокар” потенциальный 
эффект от запуска полномасштабного производства электромобилей - это $110 млн. 
инвестиций, $380 млн. налоговых поступлений, 100 тыс. автомобилей ежегодного 
производства и 1200 прямых рабочих мест. И это только на “Еврокаре”. По расчетам “Завода 
Электронмаш”, вот каким будет потенциальный эффект от запуска производства 
троллейбусов, электробусов, трамваев и электрических грузовиков на предприятии. Объем 
ежегодного производства 560 единиц, создание 5200 рабочих мест, $14,5 млн. налоговых 
поступлений, $57 млн.от реализации на экспорт. 

 

Что делать? По мнению главы наблюдательного совета Группы компаний 
“Еврокар” Олега Боярина, идея, что Украина аграрная страна и страна “айтишников” - 
хорошая. Но мы экспортируем сырье, а не готовую продукцию. И в сельхоз секторе, и мозги 
наших “айтишников”. Электромобили - это не только материальная часть, а и 
интеллектуальная. К стоимости электромобиля за счет наших IT-компаний мы можем 
добавить до 50% за счет электроники и программного обеспечения. Таким образом, мы 
дадим достойную работу людям, которые сегодня, находясь у нас в стране, работают на 
аутсорсинге на заграничные компании. Если Украина хочет зарабатывать на 
электротранспорте, мы должны сами разрабатывать и делать для него электронные 
“мозги”. Тогда наши “айтишники” не просто останутся у нас в стране, а будут использовать 
свои способности и квалификацию ей на пользу. Сегодня, считает господин Боярин, нельзя 
забывать и об автономном транспорте. И, возможно, есть смысл вкладывать не в дороги, а в 
электрический автономный транспорт. Хорошая ниша для наших производителей - легкий 
коммерческий транспорт на электротяге. Это всевозможные развозные мини-фургоны, 
мини-грузовики, трех- и четырехколесные мотоколяски. А также - производство 
электрических велосипедов, самокатов, скутеров. Тут есть потенциал для рынка. В этом 
году продажи такого транспорта в Европе составили 150 тыс. единиц. Все это, по словам 
главы правления Украинской Ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA 
Вадима Игнатова, достаточно простая техника, которая не требует серьезных вложений в 
разработку и производство. Страны ЕС ввели сейчас пошлину в 48% на китайские 
электрические байки. А на украинскую продукцию такой пошлины нет. Чем не драйвер для 
роста? Только почему-то украинский производитель электровелосипедов Delfast делает их 
в Китае. Почему? 

 

Чего у нас нет. Главная проблема - отсутствие в нашей стране привлекательных 
условий для прихода иностранных инвесторов. А развитию отечественных предприятий, 
которые могли бы производить электротранспорт, мешает отсутствие государственных 
стимулов. По словам заместителя главы комитета Верховного Совета Украины по вопросам 
экономического развития Дмитрия Кисилевского, сейчас Украина стимулирует только ввоз 
готовых электромобилей. Это хорошо для покупателей и плохо для производителя и 
потенциального инвестора. Заведомо невыгодно производить в стране электромобили, 
если есть льготы для ввоза готовых электрокаров. Нельзя исключать и такой 
государственный стимул, как госзакупки. Они должны включать не менее 30% продукции 
отечественного производства с уровнем локализации 30-40%, считает Дмитрий 
Кисилевский. По мнению господина Боярина, не нужно быть Илоном Маском, чтобы 
понять, что если за ввоз готовой Tesla к нам в страну надо заплатить $100, а чтобы 
производить ее в Украине, надо инвестировать в строительство завода минимум $100 млн., 
то выгоднее просто импортировать готовые автомобили. Экономика без собственной 
промышленности, без создания рабочих мест не может существовать. Если мы хотим быть 
страной, которая производит электрические автомобили, мы должны изменить подход, 
изменить мышление. Во-первых, производитель должен работать в более выгодных 
условиях, чем импортер. И, во-вторых, мы должны быть конкурентоспособными, по 
сравнению с другими странами, которые также понимают, что за электрической, 
автономной мобильностью - будущее. И они тоже конкурируют и стараются привлечь 
инвестора и стать площадкой для производства таких транспортных средств. По словам 
Олега Боярина,”Еврокар” сегодня ведет переговоры о выпуске у себя на заводе в 
Закарпатье электромобилей. У мировых производителей есть в этом заинтересованность. 
Но у нас нет конкурентных условий. Мировые автогиганты не могут найти людей для 
работы на заводах в Польше, но не хотят переносить эти предприятия к нам. Хотя, у нас 
люди есть. Кроме того, как отметил Андрей Боярунец, литиевые залежи в стране есть, но их 
не разрабатывают. У нас до сих пор не производят автомобильный стальной лист. Не 
выпускают в Украине и электромоторы для автомобилей.  

 

Миф или реальность? >>> 

 

По материалам autoconsulting.com.ua 
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Глава держави відвідав автомобільний  
завод «Єврокар» 

25.09.2020 

У межах робочої поїздки до Закарпатської області Президент України 
Володимир Зеленський ознайомився з роботою ПрАТ «Єврокар». Про це 
повідомляє служба новин порталу president.gov.ua 

Голова наглядової ради підприємства Олег Боярин продемонстрував Президенту 
роботу виробничого цеху, де здійснюється крупновузлове збирання авто, складання 
двигунів. Він розповів, що обсяг виробництва «Єврокару» за 2019 рік склав 6 тис. 254 
автомобілі. Підприємство випускає майже весь модельний ряд автомобілів марки Skoda. 
При цьому потужності виробництва розраховані на випуск 50 тис. машин на рік, 
закладений потенціал модернізації дозволяє збільшити обсяг до 100 тис. одиниць на рік. 
«Дійсно фундаментальний, сучасний завод. Приємно бачити, що таке виробництво існує в 
нашій державі», – сказав Володимир Зеленський. ПрАТ «Єврокар» розташоване в 
індустріальному парку «Соломоново» – першому в Україні масштабному проекті зі 
створення високотехнологічного майданчика промислового виробництва. Керівна 
компанія ставить собі за мету сформувати найбільший промисловий автокластер в Україні. 
Олег Боярин переконаний, що Україна має підтримувати інвесторів, які готові створювати 
робочі місця з гідними умовами праці та заробітною платою, щоб українці не їхали за 
кордон, а залишалися працювати на батьківщині. На його думку, наша країна може стати 
одним з лідерів з виробництва автомобілів світових брендів. Глава держави зазначив, що 
Україна повинна мати власне виробництво та промисловість і не будувати економіку 
виключно на торгівлі чи аграрному секторі. «Якщо цього не буде, ми завжди 
відставатимемо від інших, а це не може бути нашим вибором. Тож промисловість будемо 
підтримувати. А от щодо форм такої підтримки треба дуже уважно подумати, підійти до 
цього питання максимально раціонально», – зазначив Володимир Зеленський. Президент 
запропонував представникам автопрому спільно з Міністерством інфраструктури та 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробити 
стратегію розвитку автомобільної галузі країни. «Ви з міністрами економіки, 
інфраструктури, зі своїми колегами, яких вважаєте професіоналами, напрацюєте пункти 
плану», – запропонував Глава держави та зауважив, що чекатиме на презентацію. «Єврокар» 
є офіційним виробником автомобілів марок Volkswagen Group у нашій країні. 

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

 
В Харкові відкрився концептуально новий  

дилерський центр Mitsubishi Motors 
28.09.2020 

Офіційний дилер автомобілів Mitsubishi у м.Харків «Альфа Діамант» 
почав роботу у концептуальному новому центрі, оформленому за останніми 
стандартами Mitsubishi Motors.  

Абсолютно нова концепція, яка впроваджується японським брендом у всьому світі, 
підкреслює як стиль автомобілів Mitsubishi та їх статусність, так і підхід до клієнта. 
Основними кольорами в оформленні стають чорний і білий з червоними акцентами, які 
ефектно виділяють фасад автомобільного салону серед конкурентів, підкреслюючи тим 
самим статусність автомобілів Mitsubishi. Зовнішній і внутрішній дизайн відображають 
оновлений підхід до клієнта, де його комфорт виходить на перше місце для всього 
персоналу. Площа нового шоурума становить 345 кв.м. і вміщує для демонстрації 5 
позашляховиків, включаючи габаритні Pajero Sport та L200. Клієнту надається достатньо 
місця, щоб обійти і оцінити зовнішність і переваги моделі, яка зацікавила. Професійні 
менеджери автосалону дадуть відповідь на будь-яке питання щодо автомобілів Mitsubishi і 
порекомендують модель виходячи з потреб і стилю життя клієнта, а під час тест-драйвів 
продемонструють можливості позашляховиків. Тут же покупці можуть проконсультуватися 
у кредитного фахівця, прорахувати і замовити страхування або скористатися послугами 
Trade-In. Сергій Кирик, директор ТОВ «Альфа Діамант»: «Бренд Mitsubishi Motors привертає 
увагу надійністю, сучасним дизайном, передовими технологіями і широким модельним 
рядом. Mitsubishi Motors мають легендарну історію і великий потенціал у розвитку 
сучасних технологій та привабливого дизайну. Ставку ми робимо на Mitsubishi Outlander, 
автомобіль, який користується великою популярністю і впізнаваністю серед українських 
автомобілістів». Тут знаходиться і станція технічного обслуговування «Альфа Діамант», яка 
займає 197 кв.м. і оснащена 4-ма підйомниками, також є пост діагностики ходової частини, 
електрообладнання та перевірки розвалу-сходження і шиномонтажу. Для зручності 
клієнтів в центрі є комфортна зона відпочинку, дитяча ігрова зона і кафе з кавою. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Mitsubishi Motors  

 
В Україні стартували офіційні продажі «лад»,  

випущених у Запоріжжі 
30.09.2020 

На сайті дистриб'ютора Lada Ukraine з'явився список 42 дилерів і 
формулювання «автомобілі виробництва ЗАЗ 2019 року випуску» і 
«автомобілі виробництва ЗАЗ 2020 року випуску». 

Ми вже писали про те, що на ЗАЗі, який простоює з 2017 року, почали потихеньку 
збирати «лади» з машинокомплектів, що надходять із Тольятті та Іжевська. Саме 
потихеньку, адже все відбувалося в інформаційному вакуумі, а сам ЗАЗ, його бенефіціар 
«УкрАвто» й АвтоВАЗ ухилялися і від заяв, і від коментарів. І тільки зараз, майже через рік 
після початку складання, на українському сайті дистриб'ютора Lada Ukraine в прайс-листах 
більшості моделей з'явилося формулювання «автомобілі виробництва ЗАЗ 2019 року 
випуску» і «автомобілі виробництва ЗАЗ 2020 року випуску». Причина мовчання — 
заборона на імпорт із РФ товарів категорій 8701-05, 8709 і 8711, тобто автомобілів і 
мотоциклів усіх класів, що набула чинності з 1 січня 2020 року. За версією тольяттінських 
галузевих ЗМІ, ні про яку CKD-збірку (Сomplete knock-down) машинокомплектів і мови бути 
не може, адже до Запоріжжя відправляють повністю зібрані автомобілі, у яких перед 
відправленням демонтують кермо, бампери і світлотехніку. Цей нехитрий маневр дозволяє 
декларувати прикручування керма і фар як виробництво, яке за українським 
законодавством звільняється від оподаткування. Сьогодні в автосалонах 42 дилерів (усi 
належать «УкрАвто») пропонуються «лади» п'яти родин: кросовер XRAY, позашляховик 4х4, 
універсал Largus, ліфтбек Granta плюс Vesta у трьох версіях. Хоча зібрані на ЗАЗі «лади» 
коштують на 10-20% дорожче, ніж удома, тобто втратили свою останню перевагу — низьку 
вартість, відпускні ціни на них зростають. Так, якщо в березні за Vesta (1600 куб. см, 106 к.с., 
5МКП) просили 281,8 тис. грн, то сьогодні вже 288 тис. Сучасніший XRAY з таким самим 
силовим агрегатом обійдеться у 291,6 тис. проти колишніх 285,5 тис. грн. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами thepage.ua 
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Корпорація «Богдан» показала як виготовляють  
шкільні автобуси 

04.09.2020 

У складальному цеху ДП «Автоскладальний завод №1» триває 
виготовлення чергової партії шкільних автобусів, які невдовзі 
перевозитимуть школярів у всіх регіонах України. 

Шкільні автобуси виробництва ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» обладнані у 
відповідності до всіх стандартів і вимог, які висуваються до шкільного транспорту в 
Україні, зокрема вони відповідають екологічному стандарту Euro 5. Шкільні автобуси 
«Богдан А22412» розраховані для перевезення 30 учнів. Усі сидіння в автобусах обладнані 
пасами безпеки, підголівниками та підлокітниками, а також спеціальними корзинами для 
шкільних портфелів. Ці автобуси ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» 
з метою забезпечення рівних умов доступу для здобуття якісної освіти, виготовляє для 
потреб українських школярів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами specmachinery.com.ua 
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Названі лідери продажів комерційних авто  
в Україні 

02.09.2020 

У серпні український парк комерційних автомобілів (вантажні і спец) 
поповнили 1106 нових машин. З таким результатом ринок нових 
комерційних авто трохи не дотягнув до серпневого показника 2019 р. 

Серед нових комерційних авто в минулому місяці найбільшим попитом 
користувалися автомобілі марки Fiat, які охопили чверть цього сегменту автомобільного 
ринку. При цьому, реалізувавши за місяць 276 автомобілів, Fiat в 1,9 раза поліпшив свій 
результат річної давнини. На другому місці Ford – 107 машин. Реєстрації нових комерційних 
автомобілів цієї марки збільшилися на 29% відносно серпня 2019 року. Третя сходинка 
рейтингу, при 28 відсотковому зростанні продажів у Peugeot – 97 автомобілів. Четвертий 
результат у МАЗ, попит на білоруські вантажівки в Україні зріс на 21% – до позначки 92 шт. 
Замикає ТОП-5 рейтингу – Volkswagen, 84 машини якого минулого місяця отримали свої 
перші реєстраційні номери (+79%). Всього за 8 місяців поточного року в Україні було 
зареєстровано майже 6,4 тис. нових комерційних автомобілів, що на 17% менше, ніж за 
аналогічний період минулого року. 

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

 
 і зокрема 

В августе МАЗ укрепил лидерство на украинском  
рынке грузовиков 

03.09.2020 

Август 2020 года принес заметную активизацию на рынке новых 
грузовиков полной массой свыше 3,5 т, тем не менее преодолеть тренд на 
спад продаж дилерам так и не удалось.  

По итогам августа было реализовано чуть меньше 400 единиц новой грузовой 
автотехники, что на 22% меньше, чем годом ранее. За 8 месяцев спад продаж по-прежнему 
продолжается и достиг -34%. Но позитивные моменты уже стали заметны. Так, в августе 
статус №1 украинского рынка грузовиков сохранил МАЗ, которому удалось увеличить 
реализацию на 11%. Каждый четвертый проданный грузовик в августе - был МАЗ. Крупная 
партия самосвалов для строительства дорог дала возможность Ford Trucks выйти на второе 
место в августе и обойти всех конкурентов из Европейской Семерки. И по итогам 8 месяцев 
лишь у Ford Trucks теперь зафиксирован рост продаж на 40%. Третье место в августе 
досталось MAN, но по итогам 8 месяцев "львы" по-прежнему идут на второй позиции, с 
долей 12,8% украинского рынка. Заметно улучшились в августе и позиции IVECO. 
Благодаря выходу на рынок нового тягача и масштабной программе трансформаций на 
шасси Daily, IVECO теперь стабильно претендует быть в Топ-5 украинского рынка. Летом 
2020 года заметно активизировались китайские производители грузовиков на украинском 
рынке. Shacman, Howo, Sitrak, Dayun, Dong Feng, JAC, Foton, Faw - суммарно китайским 
производителям уже удалось отвоевать 10% украинского рынка, и судя по динамике 
продаж - это только начало. Китайская техника осваивает все новые и новые профессии, от 
работы в карьерах до развозки нефтепродуктов. 

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

 
Українським комунальникам поставили велику партію  

нових аварійно-ремонтних машин 
04.09.2020 

В Україні з'явилися 10 нових аварійно-ремонтних автомобілів на базі 
ГАЗ-3309. Дана партія аварійно-відновлювальної техніки виготовлена 
Заводом спецтехніки Техкомплект. 

Виготовлена спецтехніка буде використовуватися комунальними службами в 
одному з регіонів України. В якості базових автомобілів кінцевий покупець свідомо зупинив 
свій вибір на автомобільному шасі ГАЗ-3309, оскільки це дозволило йому збільшити 
кількість придбаних одиниць автотехніки за рахунок найнижчої вартісті автомашин від цієї 
торгової марки. Слід зазначити, що новий ГАЗ-3309 в Україні більше не з'явиться: виробник 
зняв цю модель з виробництва в березні 2020 року. Для тих, хто бажає купити аварійно 
ремонтний автомобіль з аналогічними параметрами, потрібно буде зупинити свій вибір на 
моделі GAZON Next або інших, сумісних з кузовною надбудовою, вантажівках від брендів 
МАЗ, КРАЗ, IVECO, MAN, FOTON, JAC тощо. Відзначимо, Завод спецтехніки Техкомплект на 
виставці АГРО-2020 представив три одиниці спецтехніки. Вахтовий автобус, який може 
використовуватися для транспортування персоналу на віддалені робочі об'єкти, і 
одночасно на виставці він служить мобільним виставковим стендом для комунікації 
співробітників компанії з гостями заходу. Автотопливозаправник на базі МАЗ-5340 з 
цистерною об'ємом 10 куб.м, призначений для транспортування світлих нафтопродуктів 
щільністю до 860 кг/куб.м (дизпаливо, бензин, гас і т.п.). Цей бензовоз традиційно 
оснащений фірмовою системою роздачі і обліку палива. Самоскид з універсальним 
розвантаженням (на три сторони) на базі ГАЗ-3309. Ця модель з надставними бортами 
самоскидного кузова розрахована на транспортування сипучих вантажів обсягом 9,6 куб.м і 
вагою до 4 т. Примітно, що ГАЗ-3309 йде з українського ринку, тому в майбутньому 
аналогічний самоскид купити можна буде на базі інших вантажних шасі (GAZON Next, JAC 
N82, МАЗ 4371 «Корнет», IVECO Daily і ін. З GVW 7-10 т). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами specmachinery.com.ua 
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В Украину поставили первый тягач  
Scania на метане 

09.09.2020 

Решение завести первый седельный тягач Scania с двигателем на 
сжатом газе связано с глобальной тенденцией сохранения окружающей 
среды и поиска экологических решений для большегрузного транспорта.  

Scania давно работает в этом направлении, но в 2016 году с запуском нового 
поколения грузовиков, Scania разработала новую стратегию, которая лежит в основе всей 
жизнедеятельности компании. Стратегия базируется на трех основополагающих 
принципах: – энергоэффективность, альтернативные виды топлива и электрификация, 
интеллектуальные решения. Сегодня  Scania предлагает довольно обширный модельный 
ряд двигателей на альтернативных видах топлива. Это природный газ (выбросы СО 
снижены на 15%), биогаз (на 90%), биодизель (на 85%), HVO (на 90%), биоэтанол (на 90%), 
гибридная силовая установка  (на 90%) и электротяга (количество CO2 снижается на 98%). 
Для рынка Украины наиболее актуальным является природный газ. Итак, первая в нашей 
стране Scania G410 CNG  оснащена 13-литровым двигателем нового поколения стандарта 
Евро-6 мощностью 410 лошадиных сил. Машина предназначена для магистральных 
перевозок на дальние расстояния и уже успешно прошла тест-драйв по отечественным 
дорогам Украины в составе груженого, 40-тонного автопоезда. Немаловажно, что для 
сервисного обслуживания таких тягачей было закуплено соответствующее оборудование. 
Модельный ряд газовых двигателей Scania состоит из двух моторов. Это 9,0-литровый, 
мощностью 250 л. с., предназначенный для работы по городу, в том числе для 
коммунальных служб. Неслучайно он может устанавливаться на машины с низкопольной 
кабиной Low Cab. Второй мотор имеет рабочий объем 13 л и может работать на сжатом газе 
CNG, сжиженном газе LNG, а также на биогазе. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам autocentre.ua 

 
Volvo CE продовжує забезпечувати українські  

компанії сучасною технікою 
09.09.2020 

Компанія ETS Group, офіційний дилер Volvo CE на території України, 
продовжує відвантажувати сучасну будівельну техніку українським 
підприємствам. Про це повідомляє specmachinery.com.ua 

Напередодні до нового власника попрямував потужний гусеничний екскаватор Volvo 
EC300Dl. Як повідомили SpecMachinery.com.ua у прес-службі ETS Group, новинка вже зовсім 
скоро почне працювати на видобуванні глини та огнетривких матеріалів на Донеччині. 
Екскаватор Volvo EC300DL характеризується підвищеною потужністю зусилля виїмки. 
Завдяки скороченому робочому циклу та вдосконаленим робочим характеристикам ця 
машина допоможе власнику швидше виконувати роботу. Порівняно з попередніми 
моделями продуктивність гідронасоса була збільшена на 5%, а зусилля виїмки, крутний 
момент механізму повороту і тягове зусилля - на 3-5%. двигун моделі EC300D став 
потужнішим на 11%. Екскаватор має наступні технічні характеристики: потужність - 170 
кВт (231 к.с.); експлуатаційна маса - 27,7 - 33,1 т; місткість ковша - 0,52 - 1,76 м3; двигун - 
Volvo D7E; вантажопідйомність - 3,72 т; глибина виїмки - 6,98 м. 

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

 
Важко без Ляшка. Чи зупинять австрійці  

українську "Пожмашину" 
23.09.2020 

Україна може опинитися перед вибором: фінансувати власне 
виробництво техніки для гасіння пожеж (а це робочі місця і заводи) чи 
закупити австрійську техніку, що в якійсь мірі простіше, але без будь-якого 
позитивного ефекту для нашої економіки. 

 

Усе в піні. Візит Володимира Зеленського в Австрію 15–16 вересня супроводжувався 
одним не надто помітним, але досить важливим скандалом. Член ради директорів Союзу 
українських підприємців (СУП) і член президії Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) 
Олександр Соколовський на своїй сторінці в Facebook заявив, що уряд нашої країни 
збирається взяти в Австрії кредит на закупівлю австрійської пожежної техніки. Умови (за 
даними Соколовського) такі: кредитна лінія на 250 млн євро терміном на 10 років, через 
австрійський банк під гарантії української держави, на цільову закупівлю пожежної техніки 
австрійського виробництва з терміном поставки п’ять років. Така угода, за словами 
Соколовського, повністю закриє всі потреби України в пожежній техніці на 10 років. І 
сильно вдарить по вітчизняному виробнику — прилуцькому заводу протипожежної техніки 
«Пожмашина». «Незважаючи на це, прем'єр-міністр України разом з головою ДСНС 
вирішили цей завод вбити, — вважає Олександр Соколовський. — Підприємству 
залишається тільки здохнути. Можна, звичайно, пробиватися на європейський ринок, але 
ніхто нас там не чекає — і це окрема історія, як в Європі (незважаючи на те, що 
виробництво сертифіковане по системі ISO згідно з євростандартами) навчилися не 
пускати нашу пожежну техніку, яка за цінами нижча і за якістю не поступається».  

 

Нормально працююча «Пожмашина». ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» 
справляє враження якщо не надуспішного, то принаймні досить стабільно працюючого 
підприємства. Виробництво компанії диверсифіковане: це не тільки пожежна техніка, а й 
спеціалізована, і сільськогосподарська. Підприємство позиціонує себе як надійного 
партнера для служби ДСНС України та інших підприємств. І дійсно, у травні минулого року 
«Пожмашина» виграла аукціон в системі ProZorro на поставку для ДСНС 120 пожежно-
рятувальних автомобілів. Вони випущені на шасі білоруського МАЗ-530927; загальна сума 
поставки становила 600,716 млн грн (з ПДВ). За даними YouControl, компанія «Пожмашина» 
зі статутним капіталом 3 млн грн зареєстрована у 2005 р., власником 100% статутного 
капіталу є «Гартек груп» (Британія), а кінцевим бенефіціаром — ексзаступник голови ДСНС 
(травень 2015 - червень 2016 рр. ) Олег Авер'янов, до речі, один з найбільших функціонерів 
Радикальної партії. Тож не дивно, що раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що 
«Пожмашина» пов'язана з самим лідером Радикальної партії Олегом Ляшком, який нібито 
дав команду голосувати за бюджет-2016 тільки після того, як на держзамовлення для цього 
підприємства до головного кошторису країни заклали 400 млн грн. Компанія неодноразово 
вигравала великі тендери ДСНС на поставку автомобілів, зокрема в 2017 р. (поставка 130 
авто за 600,34 млн грн). ПК «Пожмашина» за підсумками 2018 р. збільшила чистий дохід на 
55% до 2017 р. - до 852,26 млн грн, чистий прибуток виріс в 2,5 раза - до 34,69 млн грн. 
Підприємство з 2015 р. заплатило до бюджету понад 220 млн грн податків.  

 

Скільки потрібно пожежних машин. Також за останні п'ять років «Пожмашина» 
провела модернізацію виробництва на більш ніж $10 млн. 10% продукції підприємства йде 
на експорт до Казахстану, Азербайджану, Туркменистану та інших країн, а решта — на 
український ринок, для якого за 2015–2020 рр. було виготовлено понад 500 одиниць 
пожежно-рятувальної техніки на понад 2,7 млрд грн. Важливий момент: «Пожмашина» 
своїми виробничими потужностями цілком здатна закрити весь український попит на 
пожежну техніку. Як вказувала в жовтні 2019-го Держслужба з надзвичайних ситуацій, 
зараз її пожежно-рятувальні підрозділи забезпечені пожежною технікою на 100%, однак 
83% цієї техніки підлягає списанню через ветхість або технічні проблеми. За даними 
служби, всього для гасіння пожеж передбачено 4250 одиниць техніки, а значить, незабаром 
вийдуть з ладу 3527 од. У той же час в ДСН…С запевняють, що постійно проводять роботу з 
оновлення парку пожежної техніки. «За рахунок держбюджету з 2015 року закуплено 
близько 600 одиниць, а в 2019 році заплановано придбати ще 150», — розповіли в ДСНС. 

 

Між «лібералами» і «патріотами». Поки незрозуміло, звідки раптом спливла 
інформація про плани отримати австрійський кредит і закупити на нього пожежні машини 
в тій же Австрії. Однак тут ми бачимо класичний конфлікт між, умовно кажучи, 
«лібералами» і «патріотами». Перші вважають, що купувати треба те, що краще, навіть якщо 
це іноземна продукція, а своїх виробників нічого балувати гарантованим держзамовлен-
ням, нехай підтягуються за поєднанням ціна/якість. Другі, навпаки, вказують, що якщо 
своїм не допомагати, то і грошей на модернізацію виробництва у них не буде. А значить, і в 
майбутньому не вийде конкурувати з іноземцями. Плюс робочі місця, податки і гроші, які 
залишаються в країні, а не йдуть за кордон... До того ж немає ніяких даних про австрійські 
машини, які потенційно можуть бути закуплені. Відповідно, не можна говорити й про те, що 
вони кращі за українські, хоча таке і можливо. Але в такому разі і техобслуговування для 
них, і запчастини, напевно, будуть обходитися дорожче. І головне — при порівнянні з 
закордонними аналогами пожежної техніки потрібно враховувати всі перераховані вище 
плюси українського виробництва. Міркуючи логічно, зараз у «патріотів» козирів більше. 
Так, на «Пожмашині», нагадаємо, 600 працівників, а уряд Дениса Шмигаля заявив про 
необхідність створення 500 тис. робочих місць. То чи не краще почати з того, щоб не 
втрачати 600? Утім, це лише декларації, ціну яким покаже факт підписання або непідписна-
ня угоди з австрійцями щодо пожежної техніки. Можна згадати і пристрасті навколо 
законопроєкту про локалізацію при державних закупівлях, який уряд Шмигаля на словах 
підтримує, тобто дбає про інтереси національного виробника, а на ділі закупівля австрійсь-
кої техніки при наявності свого виробництва явно дисонувала б з цими деклараціями.  

 

Читати повністю >>>                                                                                            © Денис Лавнікевич 
 

За матеріалами dsnews.ua 
 

Фонд гарантирования выставил на продажу долги  
"АвтоКрАза" Жеваго с дисконтом 97% 

25.09.2020 

На площадке DebtX 9 октября состоится аукцион по продаже пула 
активов банка "Финансы и кредит" и "Дельта Банка", в который входят права 
требования на 9,56 млрд грн по кредитам, выданным для юрлиц. 

Как свидетельствуют данные ФГВФЛ, средняя просрочка по кредитам составляет 
почти 5 лет. В залоге – несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 
511,4 тыс. кв. м. Среди них – автозавод по производству большегрузных автомобилей, а 
также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспорта. 
Из информации Фонда гарантирования и судебного реестра, речь идет о кредитах, 
должниками по которым выступают компании из группы "АвтоКрАЗ" и связанные с ними 
структуры, подконтрольные Константину Жеваго. Стартовая цена лота – 332,3 млн грн, в 
ходе торгов она может снизиться до 265,8 млн грн. В Фонде напоминают, что пул кредитов 
в таком составе уже неоднократно выставлялся на торги, однако не нашел покупателя. Как 
сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 января открыл производство по делу о 
банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ". Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный 
Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и 
оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом 
ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго. Хозсуд Киева в сентябре 2018 г. по иску "Ощадбанка" 
открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования 
банка в размере 555,69 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника. 
Кроме того, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признано 
банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано 
должником). В мае текущего года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод 
карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в 
частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 г. АО "АвтоКрАЗ" 
– единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным 
финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 
млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн. 
 

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

Читайте также: Суд начал банкротство 
торгового дома "АвтоКрАЗ" >>> 
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Харківський тракторний завод візьме участь  
у виставці АгроЕкспо-2020 

08.09.2020 

В Кропивницькому відбудеться одна з найбільших в Україні 
міжнародних агропромислових виставок з польової демонстрацією техніки і 
технологій. Захід пройде на загальній площі 360 000 кв.м. 

На АгроЕкспо-2020 Харківський тракторний завод представить сучасні моделі 
тракторів, а також візьме участь в демонстрації техніки на спеціальному полігоні з 
використанням сільськогосподарських знарядь. Нагадаємо, ХТЗ продовжує вводити нове 
прогресивне обладнання в експлуатацію в рамках масштабної програми модернізації 
виробництва. Одним із прикладів модернізації є створення нової ділянки механічної 
обробки деталей. Із цією метою закуплено і введено в експлуатацію прогресивне 
обладнання. Перевагою даного оснащення є комплексна обробка деталей із застосуванням 
програмного забезпечення, що істотно підвищує продуктивність та якість. На ХТЗ також 
проводиться реконструкція виробничих цехів, а також інженерних споруд, закуповується 
нове обладнання і триває робота з оптимізації структури виробництва. Відзначимо, що 
раніше на ХТЗ була введена в роботу лінія хіміко-термічної обробки металів, що дозволило 
значно підвищити якість термічної обробки деталей. Слід зазначити, що на заводі триває 
реалізація стратегічної програми модернізації провідного національного виробника 
тракторів. Обсяг інвестицій DCH в модернізацію ХТЗ складе близько 230 млн. грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ХТЗ 

 
Техника LOZOVA MACHINERY – выбор  

крупнейших агрохолдингов 
29.09.2020 

Владельцы современных агропредприятий отдают предпочтение 
эффективной, надежной технике с высокой производительностью и низким 
расходом топлива. Об этом сообщает УПЭК. 

Технике, которая не нуждается в частых и дорогостоящих ремонтах. Такие агрегаты 
– это половина успеха в агробизнесе, считают аграрии и они же выбирают технику LOZOVA 
MACHINERY. Вот уже более 20 лет сельхозтехника LOZOVA MACHINERY успешно работает на 
полях по всему миру. И на украинском рынке компания успешно конкурирует с лучшими 
мировыми производителями. Сегодня, составляя бюджет, фермеры внимательно относятся 
к своим инвестициям. Сложный аграрный год, теплая зима, прохладная весна, наводнения, 
а местами и экстремальная засуха сделали урожаи нестабильными. Однако это не повлияло 
на выбор крупнейших хозяйств, многие из которых к весне уже наметили приобретение 
техники LOZOVA MACHINERY. Помимо качественной обработки, экономии топлива, 
минимизации расходов на простои и ремонты, универсальности и высокой 
продуктивности техники дополнительным преимуществом также стала оперативная и 
качественная работа сервисной службы компании. … 

Читать полностью >>> 
По материалам УПЭК 
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РНБО: видатки бюджету на оборону в 2021 р. 
зростуть до 5,9% ВВП 

11.09.2020 

Рада нацбезпеки та оборони України повідомляє, що 10 вересня 
відбулася нарада з питань підготовки оборонного бюджету на 2021 рік. Про 
це повідомляє служба новин порталу finbalance.com.ua 

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що запланований у проекті бюджету на 
2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,92% від ВВП. 
Він нагадав, що відповідний показник на 2020 рік становив 5,45% від ВВП. Як зазначається, 
питання щодо збільшення обсягів фінансування сектору безпеки і оборони було 
опрацьовано Міністерством фінансів на виконання протокольного рішення за підсумками 
наради, що відбулася 3 вересня ц.р. При цьому секретар Ради звернув увагу на важливість 
підвищення ефективності їх використання. У нараді взяли участь Перший заступник 
Секретаря РНБО генерал-полковник Михайло Коваль, Віце-прем’єр міністр – Міністр з 
питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, Міністр оборони 
України Андрій Таран, Міністр фінансів України Сергій Марченко, Заступник Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді, 
Заступник Голови Служби безпеки України Олександр Якушев, Державний секретар 
Міністерства внутрішніх справ України Олексій Тахтай, Голова Служби зовнішньої розвідки 
України Валерій Кондратюк, Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України Юрій Щиголь, перший заступник начальника Головного управління 
розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко, перший заступник начальника 
Управління державної охорони України Вячеслав Штучний, т.в.о. командувача Національної 
гвардії України Володимир Кондратюк, Голова Державної служби України з питань 
надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, т.в.о. голови Державної прикордонної 
служби України Володимир Нікіфоренко, перший заступник Голови Державної міграційної 
служби України Наталія Науменко, керівники профільних служб Апарату РНБО України.  

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

 
Олег Уруський провів цикл нарад, присвячених нагальним  

питанням реформування та розвитку ОПК України 
25.09.2020 

Віце-прем’єр-міністром України Олегом Уруським проведено цикл 
нарад, присвячених нагальним питанням реформування та розвитку 
оборонно-промислового комплексу України.  

Участь у заходах взяли представники підприємств та установ, задіяних у процесі 
підвищення обороноздатності країни. Під час нарад керівництво ДК "Укроборонпром" 
доповіло про поточний стан на підприємствах ОПК України, було заслухано очільників 
основних виробників озброєння та військової техніки, а також спецекспортерів. 
Обговорювалися питання реформування та розвитку бронетанкової та авіаційної галузей, 
виробництва високоточного озброєння, радіолокаційної техніки та боєприпасів, а також 
роботи експортерів. У ході фахових дискусій було висловлено спільне розуміння, що 
науковий потенціал країни дозволяє створювати сучасні та ефективні зразки озброєння та 
військової техніки, однак є потреба в глибокому реформуванні структури та системи 
управління стратегічними галузями промисловості, перш за все, в оборонній та 
авіакосмічній. Потребує серйозного вдосконалення законодавча база у сфері інвестиційної 
діяльності, спрямованої на модернізацію та оновлення виробничого процесу, розвитку 
власних та запозиченню сучасних іноземних технологій. Учасники нарад були ознайомлені 
з планами Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості щодо корпоратизації 
підприємств та створення керуючих холдингових компаній: "Оборонні системи України" та 
"Аерокосмічні системи України", до складу яких увійде низка субхолдингів, які будуть 
створені за напрямами діяльності. Зокрема: високоточна зброя, радарні системи, 
боєприпаси та спецхімія, бронетанкобудування тощо. Було зроблено акцент на необхідності 
посилення оборонних спроможностей держави за рахунок прискорення реалізації ряду 
діючих та перспективних проектів, а також виробництва сучасної зброї стримування, що 
відповідатиме поточним викликам та загрозам безпеці України. 

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

 
 АВТО & БРОНЕТЕХНІКА 

 
ЗСУ передали партію командно-штабних  

машин на базі БМП-1 
27.08.2020 

Приватне підприємство «Телекарт-Прилад» завершило виконання 
державного контракту на постачання до Збройних Сил України командно-
штабних машин на базі БМП-1. 

За словами директора департаменту супроводу системних проектів підприємства 
Олексія Савицького, фінальні три одиниці БМП-1КШ та засоби радіорелейного зв’язку Р-
402, які виготовляє «Телекарт-Прилад», було урочисто передано у війська 23 серпня, разом 
з іншою військовою технікою та озброєнням Президентом України Володимиром 
Зеленським. Зазначається, що на сьогодні одеська компанія опанувала серійний випуск 
КШМ призначених для управління військами та організації зв’язку в оперативно-тактичній 
ланці управління, в русі (на плаву) і на стоянці, як автономно, так і в складі вузла зв’язку. 
Транспортна база КШМ, які створює «Телекарт-Прилад», обладнана фільтровентиляційним 
обладнанням, кондиціонером, обігрівачем і системою гарантованого електроживлення. … 

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

 

Продукция “Украинской бронетехники” вызвала інтерес 
у силовых структур Индонезии 

07.09.2020 

На техническую базу ООО "Украинская бронетехника" с официальным 
визитом прибыла делегация Министерства обороны Республики Индонезия. 
Об этом пишет autocentre.ua 

Представители оборонного ведомства и дипломаты Республики Индонезия 
ознакомились с производственными мощностями “Украинской бронетехники”, а также 
основными продуктами из портфолио компании: специализированными бронированными 
автомобилями “Варта” и “Новатор”, образцами артиллерийского оружия и боеприпасов к 
нему. Особый интерес возник к проектам модернизации БМП-1 и БМП-2, а также 
разработки новой гусеничной плавающей машины пехоты “БМП-Вартовий”. «Наша техника 
прекрасно показывает себя в процессе интенсивной эксплуатации в реальных боевых 
условиях, – отметил генеральный директор ООО” Украинская бронетехника “Владислав 
Бельбас. – Таким может похвастаться далеко не каждый производитель вооружения. 
Поэтому потенциальные внешние заказчики имеют неопровержимое доказательство 
операционной надежности и функциональности продуктов компании». В ходе встречи 
делегаты высоко оценили качественные и технические характеристики презентованной 
военной техники и вооружения, отметив, что, по их мнению, продукция компании является 
конкурентоспособной на внешних рынках … 

Читать полностью >>> 
По материалам autocentre.ua 

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Україна та Туреччина будуть разом розвивати  
космічну індустрію 

18.09.2020 

Українська та турецька космічна промисловості поглиблять 
співробітництво з метою створення спільних програм в космічній галузі. 
Про це повідомляє служба новин порталу kmu.gov.ua 

Шляхи розвитку цього проекту стали основною темою зустрічі Віце-прем’єр-міністра 
України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського із 
офіційною делегацією Турецької Республіки на чолі з Головою Національного космічного 
агентства Туреччини Сердар Гусейном Йилдиримом. Цей спільний проект буде суттєвим 
поглибленням співробітництва між Україною та Туреччиною в космічній галузі, а також є 
першим кроком у реалізації домовленостей, які були досягнуті під час візиту української 
делегації до Туреччини наприкінці серпня. Турецька делегація днями особисто 
ознайомилась із можливостями основних підприємств Державного космічного агентства 
України, відвідавши «Конструкторське бюро «Південне» та «Південний машинобудівний 
завод» у Дніпрі. Тому під час зустрічі, яка пройшла 16 вересня, сторони змогли детально 
обговорити реальні шляхи об’єднання зусиль України та Туреччини у розробці та 
серійному виробництві космічної техніки. Враховуючи масштабність цих стратегічних 
завдань саме поєднання наукової та виробничої баз наших країн, які включать 
відпрацьовані ефективні рішення та перспективні напрацювання, високотехнологічну 
промисловість та цифрові технології, багаторічний досвід та унікальні компетенції, 
дозволять реалізувати цей проект вже в осяжному майбутньому. 

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

 
Українець вклав 150 мільйонів доларів в  

приватну ракетну компанію 
24.09.2020 

Український бізнесмен Макс Поляков вклав понад $150 млн в 
приватну ракетну компанію Firefly Aerospace і увійшов в топ-3 лідерів 
космічного ринку. Про це повідомляє Bloomberg. 

Відзначається, що він викупив борги і розробки компанії Firefly Aerospace, і за три 
роки вклав у розробку першої ракети понад $150 млн. Таким чином, на сьогоднішній день 
він вклав в ракетобудування $150 млн своїх власних грошей. Ці інвестиції поставили 
Полякова на третє місце в новітніх космічних перегонах. Більші капіталовкладення зробили 
тільки Ілон Маск з SpaceX і Джефф Безос з Blue Origin. Firefly уклала контракти на запуск 
супутників на орбіту для NASA, Міноборони США і ряду комерційних супутникових 
компаній. Перший запуск ракети Firefly Alpha повинен відбудуться в кінці осені 2020 р. 
Якщо ракета Alpha зможе злетіти в космос, то вартість Firefly Aerospace перевищить кілька 
мільярдів доларів. Понад 300 співробітників компанії працюють над запуском першої 
ракети Alpha на низьку навколоземну орбіту в кінці цього року з майданчика на базі ВПС 
Ванденберг в Південній Каліфорнії. Alpha націлена на невикористану нішу космічного 
бізнесу. Firefly також планує створити більшу ракету під назвою Beta, а також власні 
супутники, рухові установки, багаторазовий космічний літак і місячний посадковий модуль. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами apostrophe.ua 
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Топ-10 агрозаконопроєктів, прийняття яких  
очікує аграрна спільнота 

01.09.2020 

Розпочинається робота четвертої сесії Верховної Ради ІХ скликання. 
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» підготувала ТОП-10 
законопроєктів, розгляд та схвалення яких є важливим для аграрної галузі. 

Так, важливим є якнайшвидше прийняття законопроєкту № 2289 про внесення змін 
до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на 
митну територію України -  покликаний розблокувати ввезення зразків (одиничний 
зразок окремого препарату в дуже обмеженій кількості)  для державних випробувань та 
наукових досліджень у науково обґрунтованих обсягах відповідно до планів державних 
випробувань і наукових досліджень, що забезпечить суттєве покращення екологічної 
ситуації та підвищення продуктивності сільського господарства. Законопроєкт № 2194 про 
внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 
удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» - прийняття 
законопроекту забезпечить реалізацію земельної реформи,передасть функції з 
розпорядження землями територіальним громадам та збільшить надходження до місцевих 
бюджетів, зменшить бюрократичне навантаження у сфері землеустрою та надасть гарантії 
реалізації орендарями переважного права на придбання орендованих земель. Законопроєкт 
№ 2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок 
державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) 
через електронні аукціони  - має на меті підвищити прозорість у сфері розпорядження 
землями державної та комунальної власності через запровадження продажу таких земель 
виключно на земельних торгах у формі електронних аукціонів через систему "Прозорро", а 
також продаж приватних земель за бажанням їх власника на електронному аукціоні. 
Законопроєкт № 3012-2  про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 
права працівників державних с/г підприємств, установ, організацій на одержання земельної 
частки (паю) - прийняття законопроекту дозволить 40% таких земель законно передати в 
оренду на земельних торгах. Також прийняття законопроекту забезпечить соціальну 
справедливість та надасть право на виділення земель працівникам ДП та соціальної сфери.  
Законопроєкт № 2064  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
стимулювання розвитку виноградарства в Україні - передбачає 25-річну оренду земель для 
закладання та вирощування виноградників та садів, що створить сприятливі правові умови 
для інвестування у виноградарство та садівництво. Законопроєкт № 3131 про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва 
сільськогосподарської продукції - має на меті створити умови для ліквідації тіньових 
відносин у використанні земель сільськогосподарського призначення та забезпечити рівно 
напружене оподаткування доходів, одержуваних від такої землі всіма її власниками та 
користувачами. Законопроєкт № 3295 про внесення змін до Закону України "Про державну 
підтримку сільського господарства України" та інших законів України щодо функціонування 
Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників 
сільськогосподарської продукції – передбачає удосконалення функціонування системи 
державної підтримки сільського господарства, усунення адміністративних перепон та 
витрат для сільськогосподарських товаровиробників при отриманні державної підтримки… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами УКАБ 
 

 
 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ 

http://finbalance.com.ua/news/rnbo-vidatki-byudzhetu-na-oboronu-v-2021-rotsi-zrostut-do-59-vvp
https://www.kmu.gov.ua/news/oleg-uruskij-proviv-cikl-narad-prisvyachenih-nagalnim-pitannyam-reformuvannya-ta-rozvitku-opk-ukrayini
http://specmachinery.com.ua/ua/news/military/5128-zsu-peredaly-partiiu-komandnoshtabnykh-mashyn-na-bazi-bmp1
https://www.autocentre.ua/news/sobytie/produktsiya-ukrainskoj-bronetehniki-vyzvala-interes-u-silovyh-struktur-indonezii-1263192.html
https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-turechchina-budut-razom-rozvivati-kosmichnu-industriyu
https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2020-09-24/ukrainets-vlojil-150-millionov-dollarov-v-chastnuyu-raketnuyu-kompaniyu-chto-on-mojet-poluchit/210088
http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/top10_agrozakonoproektiv_priynyattya_yakikh_ochikue_agrarna_spilnota
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Крупные игроки агрорынка раскладывают бизнес по 
разным корзинам и переводят его в цифру 

31.08.2020 

В условиях спада мировой экономики и пандемии весьма стойкими в 
агропромышленном комплексе оказались диверсифицированные 
предприятия, особенно крупные агрохолдинги. 

 

Избавившиеся ранее от неприбыльного балласта агрохолдинги сосредоточились на 
семействе апробированных ими аграрных и смежных бизнесов. Во многих из них диверсифи-
кация вообще стала краеугольным камнем стратегии всей их деятельности. 

 

Компания "Кернел", например, еще в 2017 году приняла "Стратегию-2021" и сейчас 
выходит на финишную прямую по ее реализации. В этой программе на среднесрочную 
перспективу определены отдельные цели в нескольких  сегментах бизнеса: в переработке 
масличных, трейдинге и агробизнесе. Среди задач - строительство маслоперерабатываю-
щего завода в Западной Украине, удвоение экспорта зерновых к 2021 г. и др. На реализацию 
этой стратегии на протяжении 2020-2022 фингодов компания предусматривает выделить 
$370 млн (из совокупных $881 млн ключевых инвестиций на шесть "програм-мных" лет, 
согласно презентации компании по итогам трех кварталов 2020 фин-года). Сейчас, как 
сказал председатель совета директоров и основатель "Кернела" Андрей Веревский, 
компания уже прошла экватор "стратегического" пути, и теперь вложенный капитал 
постепенно превращается в генерирование денежного потока. "Высокая диверсификация - 
важный элемент стратегии "Кернел". Бизнес-сегменты компании тесно связаны между 
собой единой стратегией и целями. Синергия и взаимная интеграция создают 
дополнительную стоимость, а также благоприятно влияют на общий финансовый 
результат", - рассказывают в пресс-службе компании. Агроиндустриальный холдинг МХП 
тоже следует диверсифицированной стратегии роста, выделяя четыре основных бизнеса: 
производство курятины, растениеводство, мясопереработку и европейский (балканский) 
операционный сегмент. По словам главного исполнительного директора и основателя МХП 
Юрия Косюка, холдинг продолжает реализацию своей стратегии географической 
диверсификации в странах ЕС, МЕNА, СНГ и Африки и фокусируется на более 
кастомизированных продуктах в рамках стратегии по выходу на новые перспективные 
рынки. Группа компаний "Нибулон" в своей деятельности выделяет пять главных 
направлений - элеваторную инфраструктуру, ВЭД, логистику, судостроение, аграрное прои-
зводство и животноводство - и практически по каждому имеет выдающиеся результаты и 
амбициозные планы. Особенно в судостроении и развитии речного судоходства, где 
конкурентов у компании пока нет. Основатель "Нибулона" Алексей Ватадурский 
анонсировал планы по участию компании в строительстве флота в Египте и организации 
доставок в эту страну зерновых из Украины исключительно водным путем. Он отметил, что 
его нисколько не пугают стратегические решения и серьезные капитальные инвестиции. 
Топ-менеджмент холдинга "Астарта-Киев" констатирует, что их бизнес вполне 
диверсифицированный, и уточняет, что сейчас компания сосредоточилась на задачах 
повышения эффективности во всех сферах своей деятельности. А это в первую очередь 
агропроизводство, производство сахара, переработка сои и животноводство. Повышение 
операционной эффективности бизнеса и развитие партнерских экосистем являются 
сегодня приоритетами для "Астарты". "Успех бизнеса зависит не столько от инвестиций 
или инноваций, сколько от включенности каждого сотрудника в процесс совершенство-
вания деятельности. В рамках внедрения Системы операционного соверен-ствования 
"Астарты" (СОВА) персонал не только обучается методам повышения эффектив-ности, но и 
постоянно занимается поиском и внедрением улучшений процессов. Продол-жается также 
масштабная диджитализация производственных и административных процессов. Для 
этого внедряется web-система из восьми автономных модулей по управлению 
агробизнесом онлайн", - поясняют менеджеры отдела коммуникаций холдинга и отмечают, 
что весной начал работу также Центр партнерского взаимодействия "Астарты", который 
объединил все сервисы и коммерческие программы компании для аграриев - от закупок, 
элеваторных услуг и аренды техники до услуг по анализу почвы, страхования, 
финансирования, IT-разработок, партнерства в поставках ресурсов для агропроизводства.  

 

Именно диверсифицированная структура бизнеса холдингов позволила успешно 
пройти первый этап двойного испытания экономическим кризисом и пандемией и 
добиться приемлемых результатов по итогам І полугодия 2020-го. У каждой компании 
нашлись бизнесы, которые обеспечили приемлемый совокупный результат. У "Кернела" 
выручка в сегменте инфраструктуры и трейдинга увеличилась за январь-март 2020 г. на 
42%, достигнув $892 млн. Этот сегмент бизнеса стал главным генератором прибыли 
компании: его EBITDA превысила 62% совокупной квартальной прибыли. Более того, в 
апреле-мае физический объем перевалки грузов на экспортных терминалах компании 
вырос на 54%. По итогам 2019/2020 МГ "Кернел", как утверждают в компании, стал 
оператором №1 в стране по перевалке зерновых грузов и укрепился на позиции 
крупнейшего экспортера зерна Украины. "Даже в условиях пандемии компания обеспечила 
бесперебойность всех производственных процессов и вопреки кризису запустила в 
эксплуатацию новый зерновой терминал (ООО "Трансгрейнтерминал") в порту 
Черноморск, установив рекорд по экспорту зерна. В 2020 МГ "Кернел" увеличил експорт-
ные объемы до 8 млн тонн (+30% к прошлому году). Это 13% всех поставок украинского 
зерна на внешние рынки и абсолютный рекорд для страны. На очередной маркетинговый 
год запланирован дальнейший рост экспорта за счет полномасштабного запуска нового 
терминала", — поясняют в компании. Ключевым элементом стратегии "Кернел" является 
также повышение эффективности бизнеса. "Сейчас мы инвестируем в строительство 
когенерационных установок по производству электроэнергии из лузги подсолнечника, а 
также в парк зерновозов. Ранее компания использовала услуги третьих лиц, но с 2019 года 
вкладывает в собственный парк и создает добавленную стоимость в цепочке экспорта 
зерновых", — отмечает пресс-служба компании. Холдинг МХП основные доходы в 2020 году, 
как и годом ранее, получает в сфере производства и продажи курятины. А вот самым 
динамичным в компании в нынешнем году оказался европейский операционный (мясной) 
сегмент. Как сообщают в компании, продажи курятины за первую половину 2020 года в 
тоннаже возросли на 47%, продуктов мясопереработки — на 58% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019-го. Кстати, продажи курятины холдинга в Украине за январь-
июнь выросли на 2%, полуфабрикатов — на 1%. По итогам деятельности в первом квартале 
2020 г. МХП остался прибыльным (без учета курсовой разницы). У компании "Нибулон" 
2019/2020 маркетинговый год оказался одним из лучших в сфере внешнеэкономической 
деятельности и судоходстве. Экспорт зерновых и масличных в объеме лишь 
незначительно сократился, а перевозка грузов внутренними водными путями достигла 
рекордных 3,8 млн тонн. Прошлогодний "речной" показатель превзойден на 8%. В планах 
компании на следующий МГ увеличение экспорта до 6 млн тонн, а речных перевозок — до 
4,5-5 млн т. В сфере производства сельхозпродукции компания делает ставку на пшеницу, 
подсолнечник и кукурузу. В прошлом году собраны рекордные 146 тыс. тонн кукурузы. В 
2020-м "Нибулон" ожидает увеличения урожая подсолнечника на 15%. "Астарта-Киев" 
самую большую выручку и прибыль получает в секторе агропроизводства. Правда, вклад 
компании в консолидированный показатель агропроизводства уменьшился в январе-марте 
2020 года до 39% (против 52% в первом квартале 2019-го). На второе место по финансовым 
показателям выходит производство сахара: его выручка только за первый квартал 
нынешнего года возросла почти в 1,5 раза, а прибыль — в 1,7 раза. … 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
 

 
 І ЗОКРЕМА: 

ЕБРР предоставит "Астарте" дополнительный  
$10 млн кредит 

03.09.2020 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит ООО 
"Зерно-Агротрейд" из агропромхолдинга "Астарта" дополнительный транш 
кредита на $10 млн на пополнение оборотных средств. 

Такое решение совет директоров банка принял в среду, сообщил агентству 
"Интерфакс-Украина" старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов. В 
информации на сайте финучреждения отмечается, что такое финансирование создаст 
дополнительную подушку ликвидности для компании во время кризиса COVID-19. ЕБРР 
указывает, что этот кредит является дополнительным траншем к выделенному в августе 
2018 года кредиту на $20 млн. "Астарта" – вертикально интегрированный 
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. 
В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 230 
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"). "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. 

Читать полностью >>> 
По материалам cbonds.info 

 

ЄБРР надає українській агрокомпанії кредит  
на €10 мільйонів 

04.09.2020 

Європейський банк реконструкції та розвитку надає кредит на €10 
млн українській компанії «Агроф’южн», який буде використаний для 
фінансування потреб в оборотному капіталі.  

"Агроф’южн" є третім найбільшим виробником томатів у Європі та експортує більш 
як 72% своєї продукції у 45 країн світу. Пандемія негативно вплинула на діяльність 
компанії, і фінансування ЄБРР допоможе їй впоратися з такими проблемами, як затримки 
клієнтських платежів та збільшення операційних витрат. Компанія також використає 
кошти кредиту для реалізації своєї довгострокової стратегії, мета якої – стати першим 
повністю органічним виробником томатної пасти в Україні. Як відомо, ЄБРР є найбільшим 
міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні банк узяв на 
себе зобов’язання щодо надання майже €15 млрд у рамках 466 проєктів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Фінансові результати за ІІ квартал та перше півріччя, що  
закінчилося 30 червня 2020 року 

04.09.2020 

MHP SE материнська компанія міжнародної агропромислової компанії-
лідера, представляє фінансові результати своєї діяльності за 6 місяців та ІІ  
квартал, що закінчився 30 червня 2020 року.  

 

Ключові операційні показники. Незважаючи на виклики, спричинені глобальною 
пандемією COVID-19 та впливом від спалаху пташиного грипу H5N1 в Україні в І кварталі, 
Компанія забезпечила доволі гарні результати у другому кварталі та першому півріччі 2020 
року. Спалах пташиного грипу H5N1 в Україні (Вінницька область) був оголошений у I 
кварталі 2020 р. та спричинив тимчасове припинення експорту з України до ЄС, Саудівської 
Аравії та інші ринки Близького Сходу, а також більшості країн СНД. Експорт в ЄС відновився 
на початку березня 2020 року, а ринки Саудівської Аравії / Близького Сходу знову 
відкрилися в лютому і березні 2020 року, в той час як в більшості країн СНД ринки 
відкрилися в травні 2020 року. З метою пом'якшення несприятливого впливу на діяльність 
та рентабельність МХП, було зменшено використання потужностей комплексів 
птахівництва приблизно на 10% (з лютого до кінця березня 2020 р.). З початку квітня всі 
виробничі потужності птахівництва Компанії знову працюють на повну потужність. У 
другому кварталі наслідки пандемії та карантинних заходів протидії COVID-19 у всьому 
світі призвели до значних порушень на ринку, зокрема майже повного припинення 
діяльності сфери HORECA (готелів, ресторанів та громадського харчування) та різкого 
зменшення попиту на філе в ЄС та на ринках країн Близького Сходу. МХП зміг суттєво 
компенсувати ці наслідки в результаті збільшення попиту на птицю на внутрішньому 
ринку України. Ціни на птицю також зазнали негативного впливу як на внутрішньому, так і 
на експортному ринках. Незважаючи на вплив COVID-2019 в ІІ кварталі, Компанія працює у 
нормальному режимі (незважаючи на зменшення потужностей через пташиний грип). 
Станом на момент написання звіту, рівень відсутності працівників з поважної причини на 
підприємствах групи МХП на тому ж рівні, що і минулого року. … 

 

Ключові фінансові показники >>> 

 

За матеріалами МХП 
 

Fitch подтвердило рейтинг "Кернела" на уровне "BB-"  
со стабильным прогнозом 

18.09.2020 

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента  
(РДЭ) украинского агрохолдинга "Кернел" в иностранной и национальной 
валюте на уровне "BB-", прогноз – "Стабильный". 

"Подтверждение рейтинга отражает наши ожидания, что "Кернел" сохранит 
высокую долю экспортной прибыли (95% EBITDA в завершившемся в июне 2020 
финансовом году) и продолжит активное рефинансирование долга с наступающими 
сроками погашения", – говорится в релизе Fitch. По оценкам агентства, "Кернел" покажет 
рекордно высокий показатель EBITDA в 2020 ФГ в размере $412 млн, что будет 
обусловлено рекордным урожаем семян подсолнечника в Украине и более высокими 
средними ценами на подсолнечное масло в течение года. В расчете на тонну EBITDA 
превысит $90 в 2020 ФГ по сравнению с $62 в 2019 ФГ. Ожидается, что прибыль будет 
также поддержана значительным вкладом бизнеса по перевалке и хорошей 
рентабельностью в сельском хозяйстве. "Мы ожидаем, что рентабельность в базовом 
сегменте масла нормализуется до $60–75 за тонну в 2021-23 ФГ, что приведет к снижению 
EBITDA сегмента. Тем не менее, прибыль должна вырасти в 2022–23 ФГ благодаря запуску 
новых мощностей и инициативам по повышению эффективности", – прогнозирует Fitch. В 
основу этого прогнозы заложены предположения о капитальных инвестициях $240-250 
млн в 2020ФГ и 2021ФГ, которые будут включать инвестиции в новые мощнсти портовых 
терминалов, завод по переработке масличных на западной Украине и когенерационные 
станции, после чего они снизятся до $70-80 млн в год. Fitch ожидает также дивиденды в 
размере от $20 млн до $40 млн в 2020-2023ФГ. "Кернел" - крупнейший в мире 
производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик 
сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. 
Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между 
собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного 
масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и 
перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. "Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-
2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. 
Выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн. 

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

https://delo.ua/business/krupnye-igroki-agrorynka-raskladyvajut-biznes-po-372270/
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Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо 
ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 

26.09.2020 

ТОВ "Капітал-Агроінвест", інвесторами й кінцевими бенефіціарами 
якого є резиденти Німеччини, звернулися до голови СБУ Івана Баканова з 
проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо компанії.  

Як зазначається у зверненні, мова йде про ділянки, які розташовані на території 
Волошинівського і Селичівського старостинських округів Баришевської об’єднаної  
територіальної громади Київської області. 11 вересня цього року на частині цих земельних 
ділянок представники іншої юридичної особи - ТОВ "УБА-Агросвіт" - протиправно ще до 
початку вересня зібрали весь урожай пшениці. "На цьому рейдери не зупинилися й 
привласнили соняшник ще на чотирнадцяти чужих земельних ділянках. Про цю нахабну 
крадіжку німецькі інвестори повідомили місцеву поліцію. Розуміючи, що прийшов час 
здійснити бодай якісь дії для охорони землі й врожаю, ввечері 16 вересня ТОВ "Капітал-
Агроінвест" звернулося до охоронної структури. Разом з охоронцями наступного ранку 
виїхали на поле й побачили, що загарбники й далі продовжують збирати врожай на 
земельних ділянках, що їм не належать. Поліцію довелося викликати  знову", - йдеться у 
зверненні. За їх словами, відразу на місці конфлікту  з’явилися представники СБУ. За 
словами представників ТОВ "Капітал-Агроінвесту" на поле вони приїхали в одному 
автомобілі з рейдерами й вдалися до погроз не лише законним орендарям, а й 
представникам поліції, котрі намагалися припинити протиправні дії зловмисників. "Де 
серед соняшника і кукурудзи вони розгледіли загрозу національній безпеці й чому стали на 
бік порушників закону німецькі інвестори чекатимуть відповідь від голови СБУ".  - 
говориться у листі. Німецькі аграрії, що так ризиковано розпочали свій бізнес у нас в країні 
й вже зазнали мільйонних збитків сподіваються на дієве реагування президента, уряду та 
правоохоронних органів. Підприємці також не виключають зверненні у суд. 

Читати повністю >>>                                                                                           © Ольга Фандорина 
За матеріалами ukranews.com 

 
 РОСЛИННИЦТВО 
 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
 РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬ (ЗРОШЕННЯ) 
 

 
 

Шмигаль анонсував велике будівництво зрошувальних  
систем на Півдні України 

02.09.2020 

У 2021 р. уряд планує розпочати велике будівництво зрошувальних 
систем на Півдні України. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під 
час засідання уряду. 

"Аграрії і фермери постійно зверталися до уряду з проханням про створення 
ефективної системи зрошувальних проєктів. Тому, на наступний рік ми запланували під 
егідою програми "Велике будівництво" - створення зрошувальних систем у південних 
областях України. Це реально буде стратегічний проєкт, який дасть можливість різко 
збільшити якісні площі під посівами, навіть у посушливих регіонах", - наголосив він. За 
словами прем`єра, вже сьогодні уряд починає уніфіковувати нормативну базу для 
екологічно безпечного зрошення, поливу та водовідведення. "Такі системи мають 
збільшити урожайність та убезпечити аграріїв від несприятливих погодних умов", - 
підкреслив він. Як повідомлялось, у 2019 році Європейський банк реконструкції і розвитку і 
Міністерство екології та природних ресурсів України підписали меморандум про співпрацю 
в галузі управління зрошувальними системами. Зокрема документ передбачає 
модернізацію Нижньодністровської іригаційної системи в Одеській області. У 2016 році 
ЄБРР почав подібний проєкт з модернізації зрошувальної системи у Херсонській області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
МЕРТ пропонує три моделі розбудови систем  

зрошення в Україні 
10.09.20.20 

У Мінекономіки назвали три моделі зрошення, за якими можуть 
взаємодіяти агровиробники з державою. Про це йдеться в матеріалі 
AgroPolit.com, присвяченому проблемам протидії посухам в Україні. 

За словами заступника міністра Тараса Висоцького, перша модель - це коли держава 
обслуговує весь ланцюг водопостачання до кінцевого споживача: від магістральних 
каналів, насосних станцій до внутрішньогосподарських мереж і систем польового дренажу. 
«Серед плюсів цієї моделі можна відзначити єдину систему взаємодії. Серед мінусів - це те, 
що держава не має відповідного фінансово-інвестиційного ресурсу, щоб утримувати всю 
мережу в задовільному стані, забезпечити високу операційну ефективність і розвивати 
відповідну мережу», - вважає Тарас Висоцький. Друга модель передбачає передачу всього в 
приватну власність. «Позитивним є те, що можна залучати інвестиції в інфраструктуру та 
впевненість в їхній окупності. А ось мінус - формування монополістів на різних рівнях 
(магістраль, насосна станція) та завищені тарифи на послуги для інших користувачів», - 
додає урядовець. Також заступник міністра розповів, що третьою моделлю взаємодії 
аграріїв та держави у питаннях зрошення є створення об'єднання водокористувачів (ОВК), 
щось на кшталт ОСББ, тільки у сфері зрошення. «Ми зможемо залучати приватні інвестиції 
в інфраструктуру, прогнозувати та відстежувати прозорість тарифоутворення для членів 
об'єднання. Проте, частина користувачів буде недобросовісна і з часом підуть конфлікти», - 
переконаний Висоцький. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 
 

 
 

 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

ФАО знизила прогноз світового збору зерна на 25 млн тонн,  
але оцінка все одно рекордна 

03.09.2020 

ФАО в серпні знизила прогноз світового виробництва зерна цього 
року на 25 млн тонн порівняно з липнем, але врожай все одно оцінюється на 
високому рівні, повідомляється у звіті організації. 

Нова оцінка становить 2 млрд 765 млн тонн, що на 58 млн тонн більше за торішній. 
Це буде рекордний урожай. Зниження прогнозу насамперед стосувалося фуражного зерна. 
Нова оцінка становить 1 млрд 496 млн тонн, що на 23,5 млн тонн менше за липневий 
прогноз. Це пов'язано з переглядом прогнозу виробництва кукурудзи в США, де посівні 
площі виявилися меншими, ніж очікувалося. До того ж ураган призвів до зниження 
врожайності та погіршення планів на врожай. ФАО також знизила прогнози збору зерна в 
ЄС та в Україні, причиною стали несприятливі погодні умови. Крім того, знижено оцінки і 
для Індонезії. "Ці скорочення більш ніж компенсували скориговані в бік підвищення 
прогнози з виробництва кукурудзи в Аргентині та Бразилії, де очікуються рекордно високі 
врожаї", - йдеться у звіті. Прогноз світового виробництва пшениці знижено на 1,4 млн тонн, 
до 760,1 млн тонн, ячменю - на 1,2 млн тонн, до 154,2 млн тонн. 

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

Осіння посівна-2020: В Україні вже посіяно понад 2,2 млн га  
озимих зернових 

29.09.2020 

Станом на 28 вересня сільгоспвиробники з усіх областей України 
приступили до проведення осінньої посівної кампанії. Про це повідомляє 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. 

Загалом, вже засіяно понад 2,2 млн га основними озимими культурами із 
прогнозованих 8,2 млн га (27%). «Незважаючи на погодні коливання, по всій території 
України успішно проходить сівба озимих культур. Аграрії повністю забезпечені всіма 
необхідними ресурсами для проведення осінньої посівної кампанії. Темпи посівної – в 
рамках запланованої динаміки», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України Ігор Петрашко. Зокрема, посіяно: пшениці – 1,5 млн га, 
25% до прогнозу в 6,1 млн га; ячменю – 61,2 тис. га, 6% до прогнозу в 946,3 тис. га; жита – 
28,7 тис. га, 22% до прогнозу в 133,2 тис. га; ріпаку – 620,2 тис. га, 61% до прогнозу в 1,01 
млн га. Так, лідерами за темпами сівби, які вже посіяли більше половини запланованої 
площі, є Сумська (67%), Луганська (63%), Житомирська (60%) області. Відзначимо, 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України знизило 
прогноз урожаю зернових в 2020 році з 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників з 
кукурудзи. "Провів щотижневий дзвінок з представниками профільних асоціацій за участю 
Укргідрометцентру. В Україні тривають аномально високі температури і посуха. В 
результаті істотно знижується врожайність кукурудзи. Наразі, очікуємо валовий збір 
кукурудзи 33 млн тонн і 68 млн тонн зернових в цілому", - написав заступник міністра 
розвитку економіки Тарас Висоцький в соцмережі Facebook у понеділок увечері. За словами 
Висоцького, урожай соняшнику в нинішньому році прогнозується на рівні 14 млн тонн. Як 
повідомлялося з посиланням на дані Державної служби статистики, Україна в 2019 році 
зібрала 75,1 млн тонн зернових і зернобобових (в 2018: 70,1 млн т), з яких 35,9 млн тонн - 
кукурудза (у 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн - пшениця (2018: 24,6 млн тонн). Урожай 
соняшнику в 2019 році склав 15,25 млн тонн проти 14,17 млн тонн у 2018 році. 

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

 
 
 

 

 
 

 ІНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕВАТОРИ & ХПП. ТЕРМІНАЛИ РІЧКОВІ, МОРСЬКІ) 
 

 
 

С корабля на терминал: как Наваль Логистик ворвалась  
в зерновую перевалку 

03.09.2020 

Четыре года назад покорять зерновую перевалку уже в ощутимых для 
рынка объемах решила промышленно-инвестиционная группа «Смарт-
Холдинг».  

В какой-то момент в группе увидели, что на фоне отсутствия государственной 
поддержки судостроение сжималось и уже не требовало таких огромных производствен-
ных площадей. Тогда было принято решение о реорганизации и концентрации 
судостроительных кластеров. На незадействованных мощностях судостроительных 
заводов решили создавать полноценные перевалочные терминалы. По этому пути, в 
частности, пошла Николаевская верфь Smart Maritime Group (бывший «Черноморский 
судостроительный завод»), где создается производственно-логистический хаб в формате 
индустриального парка с акцентом на грузоперевалку. Инвестировав на первом этапе $6 
млн, «Смарт-Холдинг» обустроил на территории завода небольшой зерновой терминал. В 
первый год работали с компанией-партнером, но быстро освоились и перешли на 
самостоятельное оперирование. Сегодня терминал успешно работает. В лучший год 
объемы перевалки здесь довели до 500 тыс. т. Аппетит приходит во время еды - на 
достигнутом не останавливаются и готовы переваливать вдвое больше. Параллельно 
группой ведутся работы по созданию индустриального парка на территории завода. С 
директором «Наваль Логистик» (управляющей компании проекта) Александром Юрковым 
мы поговорили о стадии реализации проекта, развитии зерновой перевалки и планах зайти 
в речную логистику, а также о том, как судостроителям работается в агробизнесе. 
 

Читать интервью полностью >>>  
По материалам Смарт-Холдинга 

 

Читайте также: Смарт-Холдинг и 
китайская CRCC обсудили возможности 
сотрудничества >>>  

 

Грано холдинг приобрел элеватор Веревского  
на Черниговщине 

14.09.2020 

Как говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины, 
ЧП «Пивничхлеб» расположено в пгт. Куликовка, Черниговская область. Об 
этом пишет inventure.com.ua 

Сделка обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе 
управления частным предприятием. В Государственном реестре юрлиц и физлиц-
предпринимателей конечным бенефициаром ЧП «Пивничхлеб» указан Андрей Веревский. 
Компания «Грано холдинг» специализируется на производстве зерновых и масличных 
культур в Киевской и Черниговской областях. ЧП «Пивничхлеб», в свою очередь, оказывает 
услуги по хранению и отгрузке сельхозкультур. Напомним, что Андрей Веревский является 
основным акционером крупнейшего в мире производителя и экспортера подсолнечного 
масла агрохолдинга «Кернел». На долю «Кернел» приходится около 8% мирового 
производства подсолнечного масла. 

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

 

Компанія «Епіцентр Агро» збудував на Київщині елеваторний  
хаб потужністю 105 тис. тонн 

30.09.2020 

У селі Іванівка Ставищенського району, що на Київщині, на території 
підприємства «Переробник» агрохолдинг «Епіцентр Агро» нещодавно 
запустив в роботу сучасний енергоефективний елеваторний комплекс. 

«Потужності оновленого „Переробника“ розраховані на 105 тис. тонн одночасного 
зберігання зерна: побудовані 7 силосів обсягом 15 тис. тонн кожний. Чотири 
енергозберігаючі сушарки здійснюють якісну доробку с/г культур до міжнародних 
параметрів. Доставка зерна у порт, враховуючи розташування елеватору поблизу Одеської 
траси, здійснюється виключно автотранспортом», — йдеться в повідомленні. Зазначається, 
що поява хабу — це частина реалізації програми зі збільшення власного елеваторного 
господарства «Епіцентр Агро» в центральній Україні. «Запуск нового потужного елеватору 
в центральному регіоні України вже у цьому сезоні забезпечить потреби у зберіганні і 
сушінні зерна не тільки для потреб агрохолдингу. Це наш перший крок у створенні 
регіональних зернових хабів, де поєднуватимуться бізнес-інтереси продавців і покупців 
зерна», — розповіла Світлана Нікітюк, заступник керівника «Епіцентр Агро» з елеваторного 
напрямку, керівник відділу трейдингу. Слід додати, що дрібні агровиробники та фермери 
сплачуватимуть елеватору лише за прийомку зерна: менше гривні за тонну. Оплата за 
відвантаження та доставку до порту здійснюється великими транснаціональними 
компаніями, які отримають можливість придбати зерно, за згодою його власника, 
безпосередньо на елеваторі. «Зі свого боку ми забезпечимо необхідні якісні характеристики 
цього зерна та швидку логістику до морських портів. Наявність власного автопарку 
зерновозів дозволяє нам робити», — пояснює Нікітюк. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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 ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 ОВОЧІВНИЦТВО 
 

 
 

Україна увійшла у ТОП-3 країн-виробників  
картоплі 

31.08.2020 

У 2019 р. загальносвітовий врожай картоплі становив 371 млн тонн, 
що на 2,1% більше аналогічного показника минулого сезону. Про це 
повідомляє agronews.ua, передає ukrinform.ua 

У вартісному вираженні світовий ринок картоплі за 2019 рік зріс на 6%, сягнувши 
140,5 млрд доларів. До числа країн з найбільшим обсягом виробництва картоплі у 2019 році 
увійшли: Китай (93 млн тонн), Індія (51 млн тонн) та Україна (23 млн тонн), на які припало 
45% загальносвітової частки виробництва картоплі. Близько чверті світового обсягу 
врожаю картоплі припало на: Росію, США, Бангладеш, Німеччину, Францію, Польщу, 
Нідерланди, Канаду та Білорусь. Зазначається також, що у 2019 році обсяг відвантаження 
картоплі за кордон зріс на 4,9%, сягнувши показника в 15 млн тонн. У експорті картоплі 
лідирували: Франція — 3,5 млн тонн; Німеччина — 1,9 млн тонн; Нідерланди — 1,8 млн 
тонн; Бельгія — 1 млн тонн; Єгипет — 0,7 млн тонн. На перелічені країни припало 60% 
загальносвітового експорту картоплі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 САДІВНИЦТВО 
 

 
 

На Тернопільщині відкрився завод із заморозки 
ягід та фруктів 

15.09.2020 

Підприємство із заморозки ягід та фруктів ТОВ « Боніфрут» розпочало 
роботу 9 вересня 2020 р. в Тернопільській області. Про це повідомляє 
служба новин порталу agroportal.ua 

Завод став результатом втілення планів спільного Україно-Польського сучасного та 
іноваційного виробництва з іноземними інвестиціями по заморозці ягід та фруктів з 
європейськими потужностями, пише видання «Тернополяни». «Підприємство використовує 
у виробництві прогресивні технології та укомплектоване висококваліфікованим 
персоналом і виробляє високоякісну продукцію, як для вітчизняного споживача так і для 
споживача за межами України», — розповів керівник заводу Віктор Стравінський. 
Уточнюється, що завод запрацював, незважаючи на карантинні обмеження. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroportal.ua 

 
Одні з перших в Україні: "Сади Дніпра" сертифікувалася 

за стандартом Global G.A.P. GRASP 
21.09.2020 

Компанія "Сади Дніпра" підтвердила свою відповідність міжнарод-
ному стандарту Global G.A.P. Наявність такого сертифіката є сигналом для 
іноземних імпортерів про якість та безпеку продуктів.  

Цього разу підприємство сертифікувалося не тільки за основним модулем, але і 
успішно пройшло аудит в блоці Global G.A.P. GRASP, що підтверджує високий рівень 
соціальної відповідальності і відповідність загальноєвропейським нормам. Компанія "Сади 
Дніпра" є учасником корпорації "Алеф". Свою діяльність підприємство розпочало в 2016 
році і зараз є однією з тих українських компаній, що найбільш динамічно розвиваються в 
сфері вирощування та експорту яблук. "Сади Дніпра" відомі також високотехнологічним 
обладнанням - з 2019 р. на базі виробництва функціонує автоматизована лінія сортування 
яблук, яка здатна обробити 12 тонн фруктів на годину. Також на базі компанії будується 
найбільше в Україні холодильне сховище для яблук, де вперше в країні запроваджена 
система динамічного газового середовища (ACR), яку ще називають "системою управління 
диханням". Одним з інвесторів програми розвитку компанії є відомий український 
бізнесмен Вадим Єрмолаєв. "Все європейське суспільство давно вже працює з таким видом 
сертифікації, як Global GAP GRASP, і ми, звичайно ж, не хочемо відставати. Блок GRASP, в 
першу чергу, означає те, що всі співробітники нашого підприємства є соціально 
захищеними. Основа сертифіката Global GAP GRASP - самодекларації про надійну соціальну 
практику: всі працівники влаштовані офіційно і мають можливість отримувати всі 
соціальні виплати. Якщо говорити більш глобально, то вони просто соціально захищені 
люди", - відзначили представники компанії. Щоб пройти аудит, компанія продемонструвала 
штатний розклад, щоб довести офіційне працевлаштування всіх працівників. Також було 
показано, яким чином нараховується заробітна плата, щоб аудитор був упевнений в 
прозорості цього процесу. Було доведено дотримання всіх податкових відрахувань і 
наявність соціальних виплат. В Україні "Сади Дніпра" в числі перших, хто отримав 
сертифікат, що свідчить про високу соціальну відповідальність європейського рівня. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації "Алеф" 
 

 
 ПРОМИСЛОВІ ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

 
 

Для відродження льонарства на Житомирщині треба  
налагодити цикл переробки 

18.09.2020 

Аби відродити на Житомирщині льонарство, в області мають 
працювати льонозавод та льонокомбінат. На цьому наголосив директор 
Інституту сільського господарства Полісся НААН України Сергій Рижук. 

"На українському Поліссі – ідеальні умови для вирощування льону, бо в нас є дуже 
сприятливі серпневі роси. Для того, щоб ми могли успішно вирощувати льон, обов’язково 
мають бути льонозавод і льонокомбінат. Я двічі, коли був головою ОДА, відновлював 
льонокомбінат. Ви навіть собі не можете уявити, як це було складно. Як тільки пішов, він 
через місяць припинив роботу, а ми вже продавали до Франції рушники. Тобто без 
переробки галузь льонарства існувати не може", - зауважив директор інституту. Рижук 
акцентував увагу на тому, що тільки-но в Україні занепало льонарство, у Європі посівні 
площі льону зросли у понад 2 рази. За словами науковця, не краща ситуація із 
відродженням традиційного для області хмелярства. Ця галузь почала занепадати, коли на 
український ринок зайшли іноземні виробники пива. "Виробники заявили, що у нас 
ароматичні сорти хмелю займають 85% площ, а гіркі – 15%, а для їхньої пивоварної 
технології потрібна пропорція 60 на 40%. Коли ми досягли тих 60 на 40%, то нам кажуть, 
що їм уже потрібен хміль не у мішках, а гранульований. Ми купили в Житомир гранулятор, 
а нам через рік заявили, що гранули вже не цікаві, а потрібна витяжка. Ми подали 
законопроєкт про хміль і хмелепродукти, одним із авторів якого є я, а він завис у 
парламенті. Там написано, що пивоварні заводи повинні обов’язково купувати не менше 
30% хмелю вітчизняного виробництва", - додав Рижук. Як повідомлялось, до початку 1990-
х років льонарство в Україні займало провідні позиції у світі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

 ПРОМИСЛОВА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН 
 

 
 

Хід будівництва заводу компанії  
«Фіднова» 

14.09.2020 

На будівництві заводу із виготовлення високопротеїнових кормових 
добавок «Фіднова» черговий етап. Про це повідомляє прес-служба групи 
компаній «Ефективні інвестиції». 

У головному виробничому комплексі підприємства завершують роботу з 
промисловими підлогами на загальній площі понад 6,5 тисяч квадратних метрів. В 
подальшому площа буде розділена на окремі промислові зони, кожна з яких відповідатиме 
за певний процес виробництва. Наразі до головного корпусу активно доставляють 
обладнання провідного нідерландського виробника. На будівництві вже змонтовано понад 
350 тонн металоконструкцій. Спорудження будівельної частини комплексу очисних споруд 
також на завершальному етапі. Зокрема, закінчився процес заливу резервуарів для очисних 
споруд. Загальний об’єм резервуарів складає 5 тисяч кубометрів. Приступили до 
комплектування газової котельні, яка служитиме для виробництва пару для технології. Вже 
найближчим часом на підприємстві розпочнеться процес монтажу обладнання в основних 
виробничих зонах. Важливо також, що компанія оголосила про формування виробничого 
штату на заводі. Наразі роботу пропонують головному технологу, головному механіку, 
начальнику відділу логістики, інженеру з якості, лаборанту хімічного аналізу та менеджеру 
зі збуту. Також шукають електриків, водіїв категорії С та Е та слюсарів з ремонту 
технологічних установок. Більше про перелік всіх вакансій можна дізнатися на офіційному 
сайті компанії feednova.com.ua. Інноваційні технології, суворе дотримання міжнародних 
стандартів якості та прозорі умови співпраці є ключовими пріоритетами роботи компанії 
«Фіднова». Саме тому керівництво гарантує офіційне працевлаштування, гідну заробітну 
плату, професійний розвиток та кар’єрне зростання. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ГК «Ефективні інвестиції» 
 

 
 

 ТВАРИННИЦТВО 
 ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА 
 

 
 

Галекс-Агро запустил первую очередь  
молочной фермы 

25.09.2020 

В августе компания «Галекс-Агро» запустила в эксплуатацию 
первую очередь новой молочно-товарной фермы, которую компания 
начала строить в 2018 г. Об этом сообщает Latifundist.com  

Как рассказал заместитель генерального директора «Галекс-Агро» Сергей Леонец в 
ходе «Всеукраинского молочного форума 2020», ферма рассчитана на 1 тыс. голов КРС (560 
голов дойного стада). Общие инвестиции в проект составляют 200 млн грн. Сергей Леонец 
отметил, что в компании 5 тыс. голов КРС, в том числе, 3 тыс. дойных коров. Кроме того, 
«Галекс-Агро» обрабатывает 10 тыс. га органических земель, производит органическую 
сельхозпродукцию и поставляет молочное и мясное сырье на свои предприятия «Органик 
Милк» и «Органик Мит». Напомним, что на 1 сентября 2020 г. поголовье крупного рогатого 
скота в Украине составило 3,41 млн голов, что на 6,4% меньше, чем на ту же дату 2019 г. 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 
 

 
 ПТАХІВНИЦТВО 
 

 
 

Компания "Овостар Юнион" сообщила о страховой  
выплате в размере $1,9 млн 

09.09.2020 

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" сообщила о 
страховой выплате в размере $1,9 млн (49,8 млн грн) за сгоревший в августе 
2019 года птичник в Василькове (Киевской обл.).  

"В июле 2020 г. компания получила страховое возмещение в размере $1,9 млн (49,8 
млн грн) за утрату основных средств, уничтоженных в результате пожара в августе 2019 г.", 
- говорится в полугодовом отчете. Как сообщалось, 7 августа 2019 г. на территории 
птицефабрики, расположенной в Василькове Киевской области, произошел пожар в одном 
из отдельно стоящих птичников. Жертв и пострадавших нет. На момент возгорания 
электроснабжение в птичнике было отключено, поскольку с 5 августа он был освобожден 
от птицы и находился в процессе мойки. Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. 
- в середине июня 2011 г. провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. 
Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, 
которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета 
директоров Виталием Вересенко. "Овостар" по итогам 2019 года получил $20 млн чистого 
убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году 
сократилась на 16% – до $104,7 млн. В январе-июне 2020 года "Овостар" получил $2,44 млн 
чистой прибыли, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка 
"Овостара" в первом полугодии 2020 года сократилась на 17,3% - до $44,63 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Агрохолдинг "Авангард" втратив половину потужностей  
через справу НАБУ проти його власника 

18.09.2020 

Агрохолдинг "Авангард" втратив 50% потужностей через справу 
НАБУ щодо стабкредиту VAB Банку, повідомив власник агрохолдингів 
"Укрлендфармінг" та "Авангард" Олег Бахматюк. 

"За рік війни НАБУ проти мене втрати моєї компанії більші, ніж мої втрати активів в 
окупованому Криму і Донецьку внаслідок російської агресії. 18 вересня - рівно рік із 
моменту відновлення незаконно порушеної справи проти мене... рівно рік тому було 
відновлено кримінальне провадження щодо VAB банку, де я був основним акціонером", - 
написав він у колонці "УП". За словами Бахматюка, за останній рік кількість робочих місць у 
агрохолдингах скоротилася на 9 тис., закрилися майже 20 птахофабрик та комбікормових 
заводів, податкові виплати до бюджету зменшилися на 50%, скоротилося виробництво 
готової продукції на 30%, також зменшилося фінансування соціальних проектів у регіонах. 
"Агрохолдинг "Авангард" під час російської агресії втратив 30% потужностей. Під час 
особистої війни Ситника зі мною ми втратили 50% потужностей компанії", - зазначив 
власник агрохолдингів. Бахматюк зауважив, що не знає, як його бізнес вийде з цієї ситуації - 
"з частковими втратами або з повністю знищеною компанією". "Укрлендфармінг" є одним із 
найбільших агрохолдингів у Євразії. Вирощує зернові, велику рогату худобу, здійснює 
дистрибуцію техніки, добрив та насіння. "Авангард" є найбільшим в Україні виробником 
яєць та яєчних продуктів. 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3090497-ukraina-uvijsla-u-top3-krainvirobnikiv-kartopli.html
http://agroportal.ua/ua/news/novosti-kompanii/na-ternopolshchine-otkrylsya-zavod-po-zamorozke-yagod-i-fruktov/
http://agroportal.ua/ua/news/novosti-kompanii/na-ternopolshchine-otkrylsya-zavod-po-zamorozke-yagod-i-fruktov/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102267-dla-vidrodzenna-lonarstva-na-zitomirsini-treba-nalagoditi-cikl-pererobki-naukovec.html
https://efi.ua/khid-budivnytstva-zavodu-kompanii-fidnova/
https://latifundist.com/novosti/52162-galeks-agro-zapustil-pervuyu-ochered-molochnoj-fermy
http://www.fixygen.ua/news/20200909/ovostar-yunion.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/689030.html
https://uapple.ua/uk/
https://feednova.com.ua/ru/
https://galeks-agro.com/
http://www.ovostar.ua/ua/
http://avangardco.ua/ru/
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Підпільну птахофабрику виявили у  
Черкаській області 

18.09.2020 

Держпродспоживслужба здійснила 35 перевірок підприємств галузі 
тваринництва у Черкаській області. Під час перевірок було виявлено 
численні порушення. 16 об’єктів господарювання мають виплатити штрафи. 

Найбільше порушень було виявлено на одній із птахофабрик. Зокрема, підприємство 
не було зареєстрованим. Після попередження власники господарства не виправило 
порушень, тому Держпродспоживслужба подала на власників позов до суду. “На одному із 
місцевих підприємств численні порушення у сфері ветеринарної медицини: підприємство 
не працює у закритому режимі; оператор потужності не зареєстрований у відповідних 
державних органах ветеринарної медицини; не виконуються вимоги щодо 
протиепізоотичних та зоогігієнічних заходів та заходів карантину птиці; у господарстві не 
проводиться облік птиці щодо її народження, переміщень між господарствами, утилізації та 
загибелі; відсутні документи на проведення періодичного лабораторного дослідження 
кормів та води тощо. Повторна перевірка засвідчила, що виявлені напередодні порушення у 
діяльності згаданого птахогосподарства усунені не були. Відтак фахівці Головного 
управління Держпродспоживслужби звернулися до Черкаського окружного 
адміністративного суду з позовом щодо підприємства, господарська діяльність якого 
створює загрозу здоров’ю людей”, – повідомили у відомстві. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами meat-inform.com 

 
На аукционе продадут Птицефабрику Киевская  

за 126 млн грн 
24.09.2020 

На электронном аукционе OpenMarket выставлен единый 
имущественный комплекс, который принадлежит компании «Птицефабрика 
Киевская» за 126 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба «СЕТАМ». 

Имущество находится в городе Киев, проспект Броварской, 99. Комплекс имеет 
общую площадь 126 579,4 м2. На территории комплекса в частности находятся: более 40 
птичников; здания ветслужбы и лаборатории; цеха по производству консервов, 
комбикорма, яичного порошка, кормоцеха; цеха для сушки помета и сортировки яиц, 
убойного цеха, экспериментального цеха, утильцех, ремонтно-строительного цеха; склады 
для хранения яиц, сырья кормоцеха, металлолома, кормовых добавок, стройматериалов, 
тары, хозинвентарь, газовых баллонов и другое. Дата проведения аукциона: 15 октября 
2020 г. Стартовая цена: 126,01 млн грн. «Птицефабрика имеет удобное расположение, 
может самостоятельно производить и продавать куриное мясо и яйца. Благодаря 
постоянному спросу на курятину, птицеводство — это стабильный и прибыльный бизнес. 
Тем более комплекс можно модернизировать, что позволит экспортировать свою 
продукцию в другие страны мира», — отметил гендиректор «СЕТАМ» Александр Мамро. 
Напомним, что Украина в январе-августе 2020 г. отправила на экспорт 288,79 тыс. т мяса и 
съедобных субпродуктов птицы, что на 5% больше аналогичного периода 2019 г. 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 

 
Три птахофабрики МХП пройшли аудит на підтвердження  

вирощування птиці без антибіотиків 
28.09.2020 

Три птахофабрики групи МХП пройшли аудит щодо підтвердження 
вирощування птиці без антибіотиків. Про це розповів головний ветлікар 
МХП Євген Бойко, передає ukrinform.ua 

“Ми пройшли незалежний аудит відповідно до галузевих стандартів “Союзу 
птахівників України” за підтримки ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація 
ООН) і отримали право наносити на продукцію наших трьох підприємств додаткове 
маркування”, - оголосив він. За словами Бойка, повна відмова від використання 
антибіотиків навіть для лікування хворої курки була плановою і потребувала постійного 
моніторингу молодняку птиці на бактеріальні та вірусні хвороби, внесення коректив у 
схему вакцинації і запровадження нових підходів у якості біобезпеки. “Профілактика 
захворювань починається з піклування про батьківське стадо, отримання здорового 
потомства. Якщо все робити правильно, антибіотики й не потрібні”, — заявив головний 
ветлікар МХП. Галузеві стандарти вирощування птиці без використання антимікробних 
засобів розробили у ФАО за участі ЄБРР і наразі аналогічна робота проводиться для 
свинарства, розповів національний консультант та координатор проєктів ФАО Віталій 
Башинський. “Весь світ опікується питанням антибіотикорезистентності вже багато років. 
Ситуація погіршується надто швидко, ми не очікували такої тенденції утворення 
антибіотикостійких штамів ще 10 років тому. Можливості виготовлення нових 
антибіотиків вичерпані”, — пояснив він. Альтернативна схема вирощування птиці 
передбачає повне очищення питної води, дотримання персоналом гігієнічних правил 
(працівники перед заходом до пташників приймають душ і перевдягаються, дають згоду не 
тримати птицю у власних господарствах тощо), використання альтернативних речовин 
(підкислювачі, фітобіотики, пробіотики тощо). “Використання цих препаратів — набагато 
дорожче, ніж антибіотиків. Але на певному етапі вдається звести витрати до мінімального 
рівня і витрачатися лише на додаткові вакцини”, — повідомив Євген Бойко. Курятина, 
вирощена без використання антибіотиків на всіх етапах, маркуватиметься класом “А”. Саме 
такий клас отримали три птахофабрики МХП. Літера “В” означає, що антимікробні засоби 
застосовувались для лікування батьківської зграї, “С” — для лікування промислової, 
розповів виконавчий директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко. “До 
кінця року право наносити відповідне маркування отримають кілька інших виробників”, - 
повідомив він. Перехід на нову концепцію “Без антибіотиків” здійснюється в межах 
підтримки ініціативи ФАО “Єдине здоров’я для всіх”. У 2016 році стійкість до 
протимікробних препаратів була визнана однією з найважливіших проблем охорони 
здоров’я у світі і ООН почала популяризацію розумного використання антибіотиків. У 2019 
році Кабінет Міністрів України розробив Національний план дій боротьби зі стійкістю до 
протимікробних препаратів, що передбачає поступову націоналізацію використання цих 
препаратів у медицині, ветеринарній медицині і харчовій промисловості. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.  
 

 
 

Перша торговельна місія до Нідерландів онлайн: новий формат розширення 
експортних можливостей для МСП харчової промисловості 

25.09.2020 

Торговельну місію онлайн до Королівства Нідерландів провели 
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), ГО 
«Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» (ITFC) та ДУ «Офіс 
з просування експорту в Україні». 

Обмеження через пандемію COVID-19, підштовхнули організаторів трансформувати 
даний захід та перевести його онлайн, що в Україні відбувається вперше. 5-ти денна 
програма розширення торговельних можливостей для українських малих і середніх 
підприємств на нідерландському ринку складалась з двох частин - підготовчої та власне 
зустрічей «бізнес-до-бізнесу» (В2В). Серед учасників місії: українські виробники фруктів та 
ягід (ФГ «Гадз», ТОВ «Галфрост», СВК «Ягідки»), круп (ТОВ «Добродія Фудз», ТОВ 
«Сквирський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Органік Оригінал», ТОВ «Терра»), горіхів (ТОВ 
«Аркмен», ТОВ «Укр-Волнат») та капсульованої продукції (ТОВ «Фуд Девелопер»). В межах 
підготовчої частини торговельної місії, 21 вересня компанії взяли участь у спеціальному 
брифінгу, завдяки якому підготувались до виходу на новий експортний ринок, вивчили 
особливості ведення переговорів з потенційними партнерами, розглянули додаткові 
можливості для пошуку замовників на іноземному ринку та протестували свою готовність 
до експорту. Також, експерти Офісу з просування експорту провели онлайн огляд харчових 
продуктів нідерландських супермаркетів на основі бази даних Mintel. Під час брифінгу, 
заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - 
Торговий представник України Тарас Качка, зазначив: «Торговельна політика та держава 
посідають важливу роль в підтримці підприємництва та становленні міжнародних 
відносин. Це помітно при узгодженні певних правил торгівлі і зобов’язань, а також при 
визнанні сертифікатів. Нідерландський ринок найкращий приклад розуміння того, якою є 
комерція та знання того, як встановлювати відносини, пакувати продукцію та як невеликі 
компанії можуть співпрацювати і реалізовувати продукцію через велику мережу 
постачальників. Тому бізнес і держава мають діяти злагоджено. І така торговельна місія 
дозволяє продемонструвати потенціал українських підприємств та гідно представляти 
свою продукцію на європейському ринку». Звертаючи увагу на важливість підтримки 
торговельних місій та їхній вплив на розвиток українського експорту, Директор офісу 
економічного зростання Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Фархад Гауссі, 
підкреслив: «Агентство США з міжнародного розвитку підтримує малі та середні 
підприємства в Україні, оскільки вони сприяють розвитку економіки. Через Програму 
USAID «Конкурентоспроможна економіка України», ми реалізовуємо широкий спектр 
заходів для зміцнення конкурентоспроможності українських малих та середніх 
підприємств. Торговельна місія до Королівства Нідерландів в онлайн форматі - чудова 
можливість для МСП харчової промисловості знайти іноземних партнерів та потенційних 
замовників. Ми сподіваємось, що завдяки участі у місії, бізнес вдосконалить практики 
управління, адаптує маркетинговий підхід, розробить обґрунтовані стратегії та розвине 
підприємство за рахунок збільшення експортних продажів». У підготовчому брифінгу 
також взяли участь: Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди 
Всеволод Ченцов, Керівник Брюссельського офісу Української Асоціації бізнесу та торгівлі 
Назар Бобицький, в.о. директора ДУ «Офіс з просування експорту України» Тетяна Міськова, 
експертка Європейської мережі підприємців Аліна Стрілець, керівник консалтингової 
компанії «Phaff Export Marketing» Віктор Паф, засновник нідерландської компанії 2Food 
Тоні-Вім ван Айден. Друга частина торговельної місії була присвячена В2В зустрічам. У 
період з 22 по 25 вересня проведено близько 60 індивідуальних зустрічей з 
представниками 28 нідерландських компаній, та окремо з європейською торговельною 
мережею Jumbo. Ініціативу «Торговельна місія українських підприємств харчової 
промисловості до Королівства Нідерландів» реалізовано Українським центром сприяння 
інвестиціям та торгівлі - ITFC в партнерстві з Державною установою «Офіс з просування 
експорту в Україні» за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка 
України». Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
“Конкурентоспроможна економіка України” (КЕУ) підтримує стартапи й малі та середні 
підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому 
ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого 
бізнес-клімату, а також сприяє формуванню ефективної торгової політики, щоб 
забезпечити МСП можливістю скористатись перевагами від міжнародної торгівлі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами me.gov.ua 
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ГК «Верес» выходит на рынок с новой категорией продуктов — 
натуральные специи и приправы 

04.09.2020 

Группа компаний «Верес» начала производство собственной линейки 
натуральных сухих специй и приправ. Об этом сообщает пресс-служба 
группы компаний «Смарт-Холдинг». 

Ассортимент представлен 12 продуктами, среди которых специи, пряности, 
приправы, смеси овощей, трав и грибов, которые разработаны по уникальным рецептурам. 
Производство линейки организовано на Каневском консервном заводе, где запущен 
современный цех с инновационным оборудованием. Технологии, которые используются 
при производстве специй и приправ «Верес», позволяют сохранить вкусовые и 
ароматических свойства натурального сырья, а также обеспечивают точность дозирования 
ингредиентов в смесях. Эта технология гарантирует правильный и однородный вкус 
продукта. Одной из ключевых характеристик новинок «Верес» является натуральность. В 
рецептурах продуктов не используются ароматизаторы или усилители вкуса, только 
натуральные ингредиенты из разных стран мира, прошедшие обязательный контроль 
качества в собственной аккредитованной лаборатории производственного предприятия. В 
сентябре бренд появится на полках украинских магазинов в соответствующей товарной 
группе. ГК «Верес» в среднесрочной перспективе планирует расширение ассортимента 
новой категории продуктов, а также выход с ними на рынки ближнего зарубежья и Европы. 
Группа компаний «Верес», входящая в промышленно-инвестиционную группу Смарт-
Холдинг, представляет собой вертикально интегрированный бизнес в сфере FMCG, 
специализирующийся на производстве продуктов питания, в частности консервированной 
продукции, соусов. Группа объединяет 3 перерабатывающих и 3 сельскохозяйственных 
предприятия, логистический центр по хранению продукции. В ее состав входит 
крупнейшее в Украине хозяйство по выращиванию шампиньонов. На мощностях группы 
перерабатывается до 25 тыс. тонн плодово-овощной продукции. В компании работают 2,4 
тыс. человек. Продукция под ТМ «Верес» поставляется в более чем 25 стран мира. Доля 
группы на внутреннем рынке консервированной плодово-овощной продукции Украины - 
30%. Группа входит в ТОП-3 производителей консервированных овощей в Украине. 

Читать полностью >>> 
По материалам Смарт-Холдинга 
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https://latifundist.com/novosti/52124-na-auktsione-prodadut-ptitsefabriku-kievskaya-za-126-mln-grn
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3107909-tri-ptahofabriki-mhp-projsli-audit-na-pidtverdzenna-virosuvanna-ptici-bez-antibiotikiv.html
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=aa58ae43-0787-411e-a0dc-f3f00f3cc78f&title=PershaTorgovelnaMisiiaDoNiderlandivOnlain-NoviiFormatRozshirenniaEksportnikhMozhlivosteiDliaMspKharchovoiPromislovosti
https://smart-holding.com/ru/press-centre/news/2551/
https://trademaster.ua/events/conferences/pl
https://www.mhp.com.ua/ru/home
http://www.veres-group.com/


 

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

 

Корпорація Roshen збудує в Києві  
новітній концертний зал 

15.09.2020 

Корпорація Roshen розпочала масштабний соціально-культурний 
проєкт створення багатофункціонального концертного залу міжнародного 
класу. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

Для цього проєкту Корпорація Roshen вже придбала в Києві Палац культури 
ім.С.П.Корольова, загальною площею 5727,2 кв.м., за адресою – вул. Василенко Миколи 15а. 
Найближчим часом Корпорація проведе презентацію проєкту, де буде надана детальна 
інформація. В якості місця розташування нового концертного залу розглядалося декілька 
ділянок, кожна з яких мала свої плюси і мінуси. Оптимальним місцем для нового 
концертного залу став, виставлений на продаж через SETAM, Палац культури 
ім.С.П.Корольова. Практично в кожній розвиненій державі був реалізований в останнє 
десятиліття або зараз реалізується проєкт концертного залу, філармонії чи оперного театру 
світового рівня. Ці об'єкти завжди були і є питанням престижу країни. Концертні зали – це 
культурна інфраструктура поза часом. В той же час в Києві досі немає концертного залу, 
який би відповідав сучасним міжнародним стандартам. Той нечисленний комплекс 
українських концертних залів, який був створений в радянську епоху, фізично і морально 
застарів. Київ заслуговує концертного залу світового рівня. Планується, що концертний зал 
буде створений як нова архітектурна пам'ятка та зможе стати визначною пам'яткою не 
тільки національного, а й міжнародного значення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Roshen 

 
Суд визнав банкрутом "Хлібозавод Салтівський"  

з групи "Лауффер Груп" 
18.09.2020 

Господарський суд Харківської обл. визнав банкрутом ТОВ 
“Хлібозавод Салтівський” і відкрив ліквідаційну процедуру (справа 
№922/116/18). Про це повідомляє finbalance.com.ua 

Серед кредиторів компанії - в т.ч. ПУМБ і банк “Південний”. За даними держреєстру, 
серед засновників ТОВ “Хлібозавод Салтівський” - ТОВ “Керуюча компанія “Лауффер 
Бейкері”, а кінцевий бенефіціар - Лєщінський Александр. Нагадаємо, 30 квітня 2020 року 
Госпсуд м. Києва - в межах справи №910/8992/19 про банкрутство ПАТ “Одеський коровай” - 
прийняв заяву ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" про визнання кредиторських вимог на суму 
20,2 млрд грн. За даними держреєстру, серед власників істотної участі в ПАТ "Одеський 
коровай" - Олександр Лєщінський, , який контролює “Лауффер Груп” - одного з найбільших 
агропереробників в Україні (спеціалізується на виготовленні борошна, хлібобулочних 
виробів, масложирових продуктів, консервної та іншої продукції). При цьому відповідно до 
інформації держреєстру, Лєщінський Олександр також є власником істотної участі в 
згаданому ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез", а серед засновників цієї структури значиться 
ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері". Як відомо, 17.12.2019 Північно-західний 
апеляційний госпсуд за клопотанням Ощадбанку - в рамках справи №902/672/16 про 
визнання банкрутом ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" (кінцевим бенефіціаром є О. 
Лєщінський) - вніс зміни в реєстр вимог кредиторів боржника, який був затверджений 
ухвалою Госпсуду Вінницької області від 18.09.2019, та відхилив грошові вимоги ТОВ 
"Десаж Лоджистик Сервісез" на 4,35 млрд грн. Таке рішення суд апеляційної інстанції 
ухвалив на підставі того, що вимоги ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" до ТОВ "Торгівельна 
компанія "Урожай" були заявлені з порушенням термінів, встановлених законодавством. 
Крім того, за висновками суду, видаткові накладні, на які посилалося ТОВ "Десаж Лоджистік 
Сервісез" як на підтвердження заборгованості ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай", 
складені з порушенням закону, оскільки не містять обов`язкових реквізитів, передбачених 
для первинних документів. Провадження в справі про банкрутство ПАТ "Одеський коровай" 
було відкрито судом у березні за ініціативою самої ж компанії, яка стверджує, що 
задоволення вимог одного або кількох кредиторів “призведе до неможливості виконання 
зобов’язань в повному обсязі перед іншими кредиторами” (цитата). За інформацією ПАТ 
“Одеський коровай”, воно має кредиторську заборгованість на 2,02 млрд грн. При цьому на 
балансі на 01.01.2020 обліковувалися необоротні та оборотні активи на 4,4 млн грн. 
Залишки на рахунках в банках - 400 грн. Згідно з судовими матеріалами, про свої 
кредиторські вимоги до ПАТ “Одеський коровай” заявили в т.ч. ТОВ “Лео 2002” (1,06 млрд 
грн), Сбербанк (728,4 млн грн), ТОВ “Профі Трейдінг” (514,3 млн грн), ТОВ "Конкордія 
Альянс Трейд" (425,2 млн грн). Група компаній “Лауффер Груп” - один з найбільших 
агропереробників в Україні (спеціалізується на виготовленні борошна, хлібобулочних 
виробів, масложирових продуктів, консервної та іншої продукції). 

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

 
Історія Mr. Grill: як виробник сосисок і ковбас  

змінив ринок HoReCa 
24.09.2020 

Засновник групи компаній Premier FOOD Віталій Войтович розповів 
про те, як вдалося створити ринок якісних хот-догів, перетворити ресторан 
в дослідницький центр та багато іншого. 

 

Група компаній Premier FOOD – масштабний бізнес повного циклу, який об’єднує 
напрямки діяльності від виробництва продукції до поставок і власної мережі ресторанів. За 
словами засновника і генерального директора компанії Віталія Войтовича: «Бізнес повного 
циклу – це величезна відповідальність, але й неймовірні можливості». Група розвиває свою 
діяльність, освоюючи нові продуктові напрямки, щоб надавати своїм партнерам актуальні і 
ексклюзивні рішення. Чого вдалося досягти за 12 років і які плани щодо подальшого 
розвитку бізнесу – в матеріалі RAU. 

 

Старт системної дистрибуції. У 2007 році компанія Premier FOOD стартувала, як 
постачальник м’ясо-молочної продукції для HoReCa і одна з перших запропонувала 
комплексну послугу: однією машиною привозити все необхідне для кафе, ресторану чи 
готелю. Пізніше до сервісу підключилися АЗК (автозаправні комплекси), де в цей час тільки 
починали розвиватися food-зони і відкриватися перші ресторани. Стартового капіталу, як 
такого не було, але величезне бажання масштабувати бізнес мотивувало шукати нові ніші, 
шляхи розвитку і дуже багато працювати. Віра в успіх і наполеглива праця принесли свої 
результати. Зараз компанія продає в середньому 7 млн хот-догів і 3 млн бургерів на місяць. 

 

Проект «хот-дог». Вихід в нову нішу АЗК дав старт новому напрямку. Так 
народилася ідея створити по-справжньому якісний продукт і вже в 2008 році з’явився 
перший власний хот-дог. Його продавали на п’яти АЗК в Києві. Довіри до хот-догів на той 
момент не було, в основному через низьку якість інгредієнтів на ринку. У компанії не 
шукали легких шляхів і почали створювати цілу культуру споживання якісних продуктів і 
вже зовсім скоро, як показали цільові дослідження, на АЗК цілі сім’ї спеціально заїжджали 
не за паливом, а поїсти хот-догів. Основний інгредієнт хот-дога – це сосиска. У компанії 
довго працювали над рецептурами, тестували різні варіанти. Запрошували німецьких і 
голландських технологів, щоб розробити смачний і якісний продукт. Приблизно рік пішов 
на те, щоб створити відповідну для хот-дога молочну сосиску. Коли згодом з’явилося 20-30 
видів сосиски для всіх мереж в Україні, стали залучати не тільки технологів, а й шеф-
кухарів, в тому числі українських, щоб вони привнесли новизну смаків. 

 

Завоювання репутації >>>  

 

За матеріалами rau.ua 
 

 ПРОДУКТИ  
 БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Гречка продовжує дорожчати: як змінилися  
ціни на крупи та борошно 

15.09.2020 

Із серпня 2019 року по серпень 2020 р. гречана крупа подорожчала у 
2,2 раза, до 36,92 грн за кг. Про це повідомляє Державна служба статистики, 
передає портал agroreview.com 

Із серпня 2019 року гречана крупа подорожчала у 2,2 раза і у серпні 2020 року в 
середньому по країні продавалася по 36,92 грн за кг; рис за цей період виріс в ціні на 3,6% 
(до 23,69 грн за кг) ; манна крупа — на 2,4% (до 14,34 грн за кг). Також подорожчали 
хлібобулочні та макаронні вироби. Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у 
серпні 2020 року в середньому по країні становила 24,98 грн за 1 кг (на 4,5% більше, ніж 
роком раніше); хліба пшеничного з борошна першого ґатунку — 20,16 грн за 1 кг (на 5,3% 
більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 20,96 грн за 1 кг (на 2,8% більше); 
батона — 13,97 грн за 0,5 кг (на 2,4% більше). Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за 
вказаний період подорожчали на 4,8%, і у серпні 2020 року середня ціна на них становила 
19,11 грн за кг. Інші крупи і борошно порівняно із серпнем 2019 року подешевшали: пшоно 
– на 44,3% (до 19,61 грн за кг у серпні 2020 року); ячна крупа — на 6,3% (до 11,32 грн за кг). 
Борошно пшеничне із серпня 2019 року подешевшало на 1,4% і у серпні 2020 року в 
середньому по Україні продавалося по 11,57 грн за кг. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroreview.com 

 

Зараз вигідніше продавати борошно на внутрішньому ринку,  
ніж експортувати 

22.09.2020 

В.о. голови правління АТ «ДПЗК України» Василь Коваленко вважає, 
що українським виробникам борошна зараз вигідніше продавати свою 
продукцію в середині країни, а ніж відправляти її на експорт.  

Зараз склалася така ситуація, що вартість борошна на $10 вища за вартість пшениці. 
У порту пшениця коштує по $204 за 1 т, а борошно – по $215 за 1 т. Тобто, виробляючи 
борошно, ми свідомо йдемо навіть не в нуль, а в мінус», – розповів Коваленко. Варто 
зазначити, що в березні 2020 року під час карантину АТ «ДПЗКУ» додатково запустила в 
роботу чотири борошномельних комплекси, щоб забезпечити продовольчу безпеку в країні 
та не допустити спекулятивного росту цін на борошно. Нагадаємо, АТ «Державна 
продовольчо-зернова корпорація України» протягом 2019/2020 маркетингового року 
поставила на зовнішні ринки 73,68 тис. тонн пшеничного борошна, що склало 22% від 
загального обсягу українського експорту борошна – 334,12 тис. тонн. АТ «ДПЗКУ» посіла 
перше місце серед українських експортерів борошна. В 2018/2019 МР корпорацією було 
експортовано 51,9 тис. тонн борошна, при загальному експорті з України 298 тис. тонн. 
Частка експорту АТ «ДПЗКУ» в 2018/2019 МР складала 17,4%. Основними країнами-
покупцями борошна, виробленого філіями АТ «ДПЗКУ», стали ОАЕ, Сінгапур, КНР, 
Палестина, Молдова, Ізраїль. Нагадаємо, що в травні 2020 року АТ «ДПЗКУ» поновила 
виробництво житнього борошна на Кролевецькому КХП, яке реалізується на внутрішньому 
ринку України. Потужність лінії житнього борошна складає 50 тонн на добу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «ДПЗКУ» 
 

 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Виробники цукру запропонували механізм  
підтримки галузі 

18.09.2020 

Для того, щоб виправити ситуацію із збитковістю цукрової галузі в 
масштабах країни, виробники цукру запропонували механізм підтримки 
сектору. Про це розповів засновник агрохолдингу I&U Group. 

«Є дві позиції. Перша - ліберальна: ринок все відрегулює - слабкі помруть, сильні 
виживуть, поділять ринок і будуть між собою домовлятися. Багато раніше так і вважали, 
але зараз в світі це рідкість. Друга - за рахунок прибуткових напрямків підтримувати 
відстаючі, щоб як мінімум зберегти містоутворюючі підприємства в регіонах», - зазначає 
засновник агрохолдингу I&U Group Сергій Тарасов. За його словами, якщо держава 
соціально спрямована, то частина надприбутків вона віддає якраз на підтримку таких 
галузей, щоб в майбутньому застрахувати не тільки людей, а й себе, зокрема, від загрози 
неконтрольованого імпортозаміщення. «Уряд повинен розробити механізм держпідтримки 
галузі, а варіанти можуть бути різні. Наприклад, можна прив'язатися до гектару 
вирощування буряку, або ж до тонни виробленого цукру. Тут головне - бажання змінити 
ситуацію і зберегти галузь. Поки такого бажання немає», - пояснює засновник агрохолдингу 
I&U Group. Сергій Тарасов додає, що за радянських часів Україна виробляла 6 млн тонн 
цукру і експортувала його в Росію, Казахстан, Узбекистан. Зараз ситуація інша. Україні 
необхідно для внутрішнього споживання трохи більше мільйона тонн цукру, заводів 
залишилося дуже мало. «Скільки реально виробляється цукру - 1,1-1,2 млн т - ніхто не знає, 
тому що немає нормальної статистики. Треба також розуміти, скільки потрібно заводів, що 
робити з тими заводами, що не впишуться в цей план перезавантаження», - підкреслює 
експерт. Крім того, Тарасов наголошує, що якщо цукровий завод не справлятиметься без 
підтримки, то потрібно розвивати інший напрямок. Бізнес не може нести на собі довго такі 
збитки і вирішувати соціальні проблеми. Це не завдання бізнесу. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 

В Украине подскочили цены  
на сахар 

27.09.2020 

За последние несколько дней сахарные предприятия Украины 
подняли цены более чем на 2 тыс. грн за тонну. Об этом сообщает служба 
новостей портала delo.ua с ссылкой на agronews.ua. 

Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким 
качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее 
время работают всего лишь 9 сахарных заводов. По состоянию на 21 сентября оптово-
отпускные цены на сахар составляли в Украине 13,9 тыс. за тонну (с учетом НДС). По 
состоянию на 16 сентября оптово-отпускные цены на сахар составляли в Украине 11,5 -11,9 
тыс. грн за тонну (в зависимости от качества и сроков оплаты). Напомним, в конце апреля 
мировые котировки на сахар-сырец впервые за 12 лет опустились ниже 10 центов/англо-
фунт, достигнув 9,8 центов/англо-фунт. Начиная с 12 марта сахар-сырец подешевел на 40%, 
а майские фьючерсы на бирже в Нью-Йорке в пятницу опустились до самого низкого с 
июня 2008 года уровня 215 $/т. Ранее в ассоциации "Укрцукор" заявляли, что оптово-
отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году вырастут на 18% — до 13 тысяч 
грн за тонну в связи с уменьшением производства сахара. Также сообщалось, что за 
2018/2019 маркетинговый год (МГ) (сентябрь-2018 — август-2019) украинские 
производители экспортировали 409,8 тысячи тонн сахара на сумму $144,3 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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В Україні сезон цукроваріння розпочали  
12 цукрових заводів 

30.09.2020 

Станом на 28 вересня в Україні виготовлено 70,2 тис. т цукру та 
перероблено 548,9 тис. т цукрових буряків. Про це повідомляє прес-служба 
Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».  

Зазначимо, що сезон цукроваріння офіційно розпочато 5 вересня. Новий сезон 
цукрові заводи розпочали у такій послідовності: 5 вересня - ТзОВ «Радехівський цукор» 
(Радехівське виробництво); 10 вересня - ТОВ «Цукорагропром» філія «Яреськівський 
цукровий завод»; 12 вересня - ПрАТ «Червонський цукровик»; 15 вересня - ТОВ 
«Старокостянтинівцукор»; 16 вересня - ТзОВ «Радехівський цукор» (Хоростківське 
виробництво); 19 вересня - ТОВ «Цукорагропром» філія «Жданівський цукровий завод»; 19 
вересня - ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод»; 20 вересня - ТОВ «Юзефо-
Миколаївська АПК»; 20 вересня - ПАТ «Саливонківський цукровий завод»; 23 вересня - ПАТ 
«Линовицький цукровий комбінат „Красний“»; 23 вересня - ПрАТ «Шепетівський цукровий 
комбінат»; 26 вересня - ТзОВ «Радехівський цукор» (Чортківське виробництво). Відзначимо, 
виробництво цукру в Україні в новому сезоні буде на рівні 1,2 млн тонн, що повністю 
забезпечить потребу внутрішнього ринку. «23 вересня у Мінекономіки відбулася зустріч за 
участю фахівців Мінекономіки, профільних асоціацій, виробників цукру та представників 
торгових мереж з метою обговорення поточної ситуації на ринку цукру», - йдеться в 
повідомленні. Так, за даними НАЦУ «Укрцукор» наразі в Україні працює 9 цукрових заводів, 
які вже виготовили майже 33 тис. тонн цукру. Через несприятливі погодні умови в регіонах 
виробничий сезон переробки цукрових буряків урожаю поточного року розпочався 5 
вересня. «Затримка збору цукрових буряків на 2-3 тижні через погодні умови є реальністю 
цього аномального року, але не позначиться на об'ємах урожаю. Цього року планують 
запрацювати 33 цукрових заводи, що на 2 більше ніж минулого року», - розповіли у 
міністерстві. Прогнозоване виробництво цукру в 1,2 млн тонн повністю забезпечує потребу 
внутрішнього ринку за рахунок власного виробництва. .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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Компанія «Новаагро» купує олійний завод  
на Харківщині 

15.09.2020 

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Новаагро 
Україна» (м.Харків) на придбання активів ТОВ «Васищевський завод 
рослинних олій» (смт. Васищеве, Харківський р-н., Харківська обл.).  

Активи Васищевського заводу реалізуються АТ «Перший Український Міжнародний 
Банк» (м.Київ) для забезпечення іпотекою грошових вимог через невиконання договірних 
зобов’язань цим товариством. «Актив забезпечує можливість здійснення госпдіяльності з 
переробки насіння олійних (соняшнику) і виробництва нерафінованої соняшникової олії і 
соняшникового шроту», – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, в липні 2020 р. «Новаагро» 
отримала 100 млн грн кредиту. "«Новаагро», яка з 2009 року розвиває бізнес із зберігання 
зернових культур на елеваторах, їх подальшої логістики та транспортування, виробництва 
круп та комбікормів, вирощування курей, виробництва рідких мінеральних добрив та 
торгівлі борошном у Харківській обл, планує використати фінансування банку на 
розширення діяльності та створення нових робочих місць з метою збільшення обсягів 
реалізації у 2020/2021 маркетинговому році на 10%", – йдеться в повідомленні банку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 

Названы ТОП-10 украинских производителей  
подсолнечного масла в 2019/20 МГ 

23.09.2020 

В Украине в 2019/20 МГ крупнейшим производителем нерафиниро-
ванного подсолнечного масла стала компания «Кернел» с долей на рынке 
Украины - 27%. Об этом сообщили в компании AgroChart.com. 

В ТОП-10 производителей нерафинированного подсолнечного масла за отчетный 
период вошли: «Кернел» - 27% производства в Украине; «Бунге Украина» - 11%; 
«ОптимусАгро Трейд» - 6%; МХП - 6%; ViOil - 5%; «АДМ Трейдинг Украина» - 4%; «Каргилл» 
- 4%; Allseeds - 3%; «Дельта Вилмар СНГ» - 3%; COFCO Agri Ukraine - 3%. Отметим, что по 
итогам 2019/20 МГ из Украины экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 
6,68 млн т на сумму $4,9 млрд, что на 10,2% и 17% выше прошлого сезона соответственно. 
Напомним, одной из основных особенностей 2018/19 МГ в Украине было значительное 
наращивание переработки соевых бобов. Сезон 2019/20 наоборот отличился сокращением 
переработки масличной на 33,4% на фоне роста ее экспорта. Около 70% (1,8 млн т) от 
общего экспорта соевых бобов из Украины в 2019/20 МГ, было отгружено в сентябре-
декабре 2019 г. За этот период экспорт вырос на 250% относительно соответствующего 
периода 2018 г. «Впервые предприятия вынуждены были импортировать соевые бобы в 
Украине», - отметили в Ассоциации «Укролияпром». В 2019/20 МГ общее производство 
основных видов семян масличных культур составило 22,232 млн т, в том числе: 
подсолнечник - 15,254 млн т; соя - 3,698 млн т; рапс - 3,280 млн т. Переработано на масло в 
прошлом сезоне - 16,6 млн т (74,7% от валового сбора): подсолнечник — 15 млн т (98,3% от 
валового сбора); соя - 1,2 млн т (32,4%); рапс - 0,4 млн т (12,2%). …. 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com, elevatorist.com 

 

Наказание за маргарин: суд подтвердил штраф  
"олкомовскому" заводу за плагиат 

28.09.2020 

Верховный суд подтвердил штраф "Киевскому маргариновому 
заводу" из-за маскировки маргарина "сливочного особенного" под торговую 
марку "Щедро". Об этом сообщила "Лига антитраста". 

Как отмечает издание, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2018 году 
оштрафовал ЗАО "Киевский маргариновый завод" на 163 тысячи грн за недобросовестную 
конкуренцию. Предприятие упаковывало свой маргарин так, что потребитель мог его 
спутать с продукцией ООО "Щедро". Проведенный в рамках расследования сравнительный 
анализ оформления упаковок свидетельствует, что оформление маргарина "Запорожский 
"Сливочный особый" производства ООО "Щедро" и "Сливочный особый" производства ЗАО 
"Киевский маргариновый завод" по общей художественной композиции и стилю, цветовой 
гамме (фону, цветом надписей), размещением основных надписей и отдельных элементов, 
являются похожими. При этом, такую упаковку "Щедро" начало использовать раньше 
"Киевского маргаринового завода". 82% опрошенных в рамках расследования 
респондентов считают дизайн похожим и 65% опрошенных могли бы их спутать, 
приобретя одно вместо другого. "Киевский маргариновый завод" оспорил в суде решение 
АМКУ, в том числе, по основаниям нарушения процедуры опроса и оформления его 
результатов. Однако, суды всех трех инстанций встали на сторону Комитета и отказали в 
удовлетворении иска. ЧАО "Киевский маргариновый завод" принадлежит владелице Olkom 
Group Анне Олексенко. Бенефициаром ООО "Щедро" является Анатолий Мартынов, один из 
непубличных представителей группы "Приват". … 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua  
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Компанія "Мілкіленд" у I півріччі наростила  
чистий збиток у 3,1 раза 

01.09.2020 

Компанія "Мілкіленд", молочна група з активами в Україні, РФ і 
Польщі, завершила січень-червень 2020 р. з чистим збитком у розмірі 
EUR22,76 млн, що в 3,1 раза більше показника за аналогічний період 2019 р. 

Згідно зі звітом групи на Варшавській фондовій біржі, консолідована виручка 
"Мілкіленду" в січні-червні 2019 року скоротилася на 43,9% - до EUR36,97 млн, EBITDA в 4,8 
рази - до EUR0,11 млн. Виручка "Мілкіленду" в Україні знизилася на 22% у звітному періоді 
до EUR19,6 млн. Незважаючи на це, EBITDA сегмента залишилася позитивною EUR1 млн 
проти EUR0,2 млн у першому півріччі 2019 року. "Зростаюча конкуренція з боку місцевих і 
іноземних гравців, зростання виробничих витрат через більш високі ціни на сире молоко (+ 
9,4% у першому півріччі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року) 
спровокували зниження українського сегмента на рівні виручки", - зазначили в групі. 
"Мілкіленд" в Україні в першому півріччі 2020 року продовжувала приділяти увагу 
розвитку продажів, насамперед, у каналі ключових клієнтів, зокрема за рахунок продажу 
своєї нішевої безлактозної продукції, а також сиру з пліснявою. У першому півріччі 2020 
року фінансовий результат російського сегмента групи показав зниження до негативної 
території за рівнем EBITDA на тлі більш низьких обсягів продажів і більш високих 
виробничих витрат, що пов'язано з ростом цін на сире молоко в РФ і девальвацією 
національної валюти. Так, ціни на сире молоко були в середньому приблизно на 4,1% вище, 
ніж у першому півріччі 2019 року. Виручка цього сегмента в першому півріччі 2020 року 
впала удвічі в порівнянні з першим півріччям 2019 року до EUR17,5 млн, EBITDA була 
негативною - EUR0,8 млн у порівнянні з EUR0,8 млн (позитивне значення) за аналогічний 
період 2019 року. В "Мілкіленді" повідомили, що в польському сегменті відбулися важливі 
зміни. Так, кілька років збиткової діяльності польської дочірньої компанії Milkiland EU Sp. z 
o.o. підштовхнуло керівництво групи до пошуку стратегічного інвестора для своєї 
діяльності в цій країні. В результаті група уклала інвестиційну угоду з місцевим партнером 
- Crema Vita Sp. z o.o., який надав сучасні технології виробництва сиру разом і діючі 
контракти з клієнтами B2B на ринках Західної Європи. Відповідно до угоди 80% акцій 
дочірньої компанії Milkiland в ЄС Ostrowia Sp. z o.o. зі своїм основним виробничим активом - 
заводом з виробництва сиру "Островія" отримала Crema Vita Sp. z o.o. (Анатолій Мілевський 
володіє 98% акцій Crema Vita Sp. Z o.o, а операційному директору "Мілкіленд" Ользі 
Юркевич належить 2% акцій цієї компанії). "Мілкіленд" залишився міноритарним 
акціонером Ostrowia Sp. z o.o. з часткою в 20% статутного капіталу. Таким чином, 
фінансовий результат польського сегмента бізнесу в першому півріччі 2020 року не був 
консолідований з результатами Milkiland Group у звітному періоді. Виручка "Мілкіленд" в 
сегменті сиру і масла за шість місяців 2020 року знизилася на 42% - до EUR11,4 млн (31% 
від загальної виручки) на тлі зниження обсягів продажів сиру в Україні, Росії та Польщі. 
EBITDA даного сегменту склала EUR1,0 млн у порівнянні з EUR0,09 млн в першому півріччі 
2019 року. У першому півріччі 2020 року виручка "Мілкіленд" від виробництва 
суцільномолочних продуктів впала вдвічі і склала EUR15,78 млн (43% від загальної 
виручки), в основному за рахунок різкого скорочення операцій в Росії. EBITDA цього 
сегмента в звітному періоді перетворилася в негативну EUR0,7 млн євро проти позитивної 
EUR0,3 млн за аналогічний період 2019 року. … 

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

 
Суд відмовився закрити справу про  

банкрутство "Гадячсиру" 
18.09.2020 

Східний апеляційний госпсуд своєю постановою від 03.09.2020 
відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ “Альміра” та залишив без 
змін ухвалу Госпсуду Полтавської області. 

Мова йде про постанову від 02.06.2020, якою було відкрито провадження в справі 
№917/1759/19 про банкрутство ТОВ “Гадячсир” (за ініціативою ПП "Консалтингова фірма 
"Прометей"). За даними держреєстру, ТОВ “Альміра” - власник 100% статутного капіталу 
ТОВ “Гадячсир”, кінцевий бенефіціар - Олег Балюк. 18.09.2019 Шевченківський райсуд м. 
Києва відмовився задовольнити заяву ТОВ “Гадячсир” (пов’язане з групою “Альміра”) про 
скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-
промисловій палаті України від 17.01.2017 у справі АС №367у/2016, яким частково було 
задоволено позов “Креді Агріколь Банку” та стягнуто заборгованість з ТОВ “Гадячсир” в 
сумі 12,9 млн дол та 229,9 млн грн. 01.04.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити 
касаційну скаргу Almira Holdings (Cyprus) Limited та залишив без змін рішення судів 
попередніх інстанцій у справі №761/45270/17, якими скаржнику було відмовлено в 
задоволенні заяви про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду 
при Торгово-промисловій палаті України від 19.10.2017, прийняте у справі АС №26к/2017 
за позовом Креді Агріколь Банку до Almira Holdings (Cyprus) Limited про стягнення 12,1 млн 
дол і 187,3 млн грн заборгованості. У вересні 2019 року Укрексімбанк відкрив процедуру 
фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ “Техмолпром”, ТОВ “Агропродекспорт”, 
ТОВ “РВД-Агро”, серед пов’язаних осіб яких - у т.ч. ТОВ “Гадячсир”, ТОВ “Альміра”, ТОВ 
“Лозівський молочний завод”, Альміра Холдінгс (Сайпрус) Лімітед. Секретаріат з фінансової 
реструктуризації на початку березня 2020 року означив вказаний процес як “завершено за 
строком процедури фінансової реструктуризації”. Відповідно до ухвали Шевченківського 
райсуду м. Києва від 14.05.2018, ТОВ “Техмолпром” і ТОВ “Агропродекспорт” фігурували в 
кримінальному провадженні №42014100000000597 щодо можливого протиправного 
заволодіння кредитними коштами Укрексімбанку. … 

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

 
ROSHEN начал производство 
сливочного масла 

22.09.2020 

Винницкий молочный завод «Рошен» (входит в ROSHEN) начал 
производство в розничном упаковке и реализацию сладкосливочного 
масла. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Сейчас продукция представлена в большинстве супермаркетов Винницкой области, 
но в компании отметили, что вближайшее время появится на полках магазинов по всей 
Украине. В компании заявили, что Винницкий молочный завод «Рошен» является лидером 
по экспорту среди украинских молочных предприятий в течение последних 5 лет. 
Ежегодный объем экспортных продаж составляет более 10 тыс. т. «Продукция завода 
экспортируется в более чем 50 стран мира, а именно Восточной Европы, Азии, Северной 
Америки и Африки. Молочный завод ROSHEN успешно прошел все разрешительные 
процедуры и в сентябре 2016 совершил первую поставку своей продукции на территорию 
ЕС», - отметили в компании. Мощность предприятия позволяет перерабатывать 600 т 
молока в сутки. Поставка сырья осуществляется из 10 областей Украины. Для этого завод 
имеет собственное автотранспортное предприятие, с современными грузовыми авто. 
Мощность производственных линий завода позволяет производить в сутки до 48 т сухих 
молочных продуктов, до 30 т масла, до 18 т молочного жира и до 50 т сгущенного молока. … 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 
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 М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

В Україні запустили виробництво власного 
штучного м’яса 

28.09.2020 

Українська компанія Eat Me At повідомила, що випустила на ринок 
рослинне м'ясо у вигляді фаршу, яке за смаковими властивостями нічим не 
відрізняється від м?ясної продукції. 

«Нашоюб метою було зробити м’ясо з рослин, яке за смаком не відрізнялося б від 
тваринного та було б корисніше за своїми властивостями», – зазначає розробник ідеї і 
засновник Eat Me At Андрій Черуха. «У США майже 10 років тому почали розробляти м’ясо 
на основі рослин. У 2018-му, коли його вже можна було придбати в супермаркетах та 
скуштувати у місцевих ресторанах, я поїхав в Америку з метою спробувати та привезти 
зразки в Україну», – розповідає Черуха. «За два роки, починаючи з 2018-го, я познайомився 
з десятками технологів із різних країн, ми зробили сотні тестів, рецептур фаршу, 
випрацювали власні технології виготовлення, перш ніж досягти продукту, який нам 
повністю сподобався», – каже автор. Андрій Черуха поділився секретом, які інгредієнти 
входять в рослинний фарш від Eat Me At: основа – це текстурований соєвий білок, який 
багатий на рослинні білки; за смак відповідають дріжджові екстракти, які виготовляються 
з неактивних дріжджів, вони в своєму складі дуже багаті білками і вітамінами групи В. для 
присмаку м’яса та вирішення проблеми дефіциту заліза в раціоні людей до складу ми 
додаємо мінерали коджі, які добуваються природним шляхом з міцелію коджі (різновид 
грибів, який часто використовується в азіатській кухні для бродіння та ферментації 
продуктів). для скріплення фаршу в стабільну масу використовується метилцелюлоза, за 
властивостями схожа на желатин; для жирності додана кокосова і соняшникова олія. колір 
м’яса імітує сік буряка та натуральний барвник із карамелі. Засновник Eat Me At стверджує, 
що такий продукт може стати альтернативою тваринному м’ясу. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
 

 
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Відкрито справу про банкрутство  
ХК "Хлібні інвестиції" 

09.09.2020 

Госпсуд Запорізької області своєю ухвалою від 20.08.2020 відкрив 
провадження в справі №908/1965/20 про банкрутство ТОВ "Холдингова 
компанія "Хлібні Інвестиції" за ініціативою самого ж підприємства. 

Своє звернення до суду ТОВ "Холдингова компанія "Хлібні Інвестиції" 
обгрунтовувало неможливістю погасити заборгованість перед кредиторами. У держреєстрі 
кінцевим власником ТОВ "Холдингова компанія "Хлібні Інвестиції" вказаний Микола 
Чорний. У 2019 році ТОВ "ХК "Хлібні інвестиції" заявляло, що її власником є Юрій Триндюк. 
У 2018 році була інформація про залучення холдингом "Хлібні інвестиції" кредитних коштів 
у Райффайзен Банку Аваль. За даними холдингу “Хлібні інвестиції”, до його складу входять 
п’ять хлібозаводів: ТОВ «Chanta Mount», ТДВ «Івано - Франківський хлібокомбінат», ТОВ 
«Перший столичний хлібзавод», ТОВ «Бердичівський хлібозавод», ПрАТ «Теремно хліб». 

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

 
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Киевская кондитерская фабрика "Рошен" увеличит  
размер уставного капитала на 1 млрд грн 

22.09.2020 

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" намерена увеличить 
размер уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза, – до 1,506 млрд грн 
за счет размещения дополнительных акций.  

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о годовом собрании 
акционеров 26 октября, увеличение запланировано осуществить путем дополнительной 
эмиссии 4 млрд штук простых именных дополнительных акций общества, существующей 
номинальной стоимости 0,25 грн, общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без 
осуществления публичного предложения). После увеличения уставный капитал "Киевской 
кондитерской фабрики "Рошен"  составит 1,506 млрд грн, что составит 6 млрд 23 млн 332 
тыс. 392 штук простых именных акций. Кроме того, на собрании планируется чистую 
прибыль предприятия за 2019 год в размере 8,33 млн грн распределить следующим 
образом: 5% чистой прибыли направить на пополнение резервного капитала общества, 
95% чистой прибыли оставить нераспределенной. Дивиденды не начислять и не платить. 
Как сообщалось, "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2019 году снизила чистую 
прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млн грн. Корпорация Roshen входит 
в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, 
Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, 
Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику 
(Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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СЕТАМ продає в Одеській області завод з виробництва  
розчинної кави та кавових виробів 

14.09.2020 

На електронному аукціоні OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства 
юстиції України) виставлено комплекс будівель заводу по виробництву 
розчинної кави та кавових виробів за 41 951 755 грн. 

Завод має загальну площу 7665,5 кв.м. та розташований в Одеська обл., м. 
Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Промислова. Комплекс складається з: восьмиповерхової 
виробничої будівлі з навісами, загальною площею 7665,5 кв.м; будівель насосної та 
підвальним поверхом, загальною площею 76,1 кв.м; резервуарів для води; артезіанської 
свердловини; резервуарів для шламу; оглядових колодязів; огорожі; ворот; градирні; 
покриття (тротуари, майданчики, доріжки). Кавовий бізнес в Україні стрімко розвивається. 
Популярність цього напою тільки зростає, особливо в Києві — зараз майже на кожній 
вулиці є невеликі кав'ярні, де можна придбати каву з собою. Тому думаю така пропозиція на 
ринку знайде свого покупця», — повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами minjust.gov.ua 
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Дизайн BORJOMI визнали найкращим  
в світі 

03.09.2020 

Престижну премію у сфері дизайну продуктів харчування та напоїв 
отримав святковий новорічний дизайн BORJOMI 2018-19, вже неодноразово 
відзначений на міжнародних конкурсах.  

Гармонійне поєднання яскравих фарб і феєрверків, сучасна стилізація образу 
благородного оленя – незмінного символу бренду та фірмового кольору Georgian Green 
знову довели, що BORJOMI –  це не тільки легендарна вода, а й сучасний стиль. «Цьогоріч 
BORJOMI виповнюється 130 років. У бренду є захоплююча історія, безцінний бекграунд, 
класний досвід та віддані шанувальники по всьому світі. А ще – грандіозні плани на 
майбутнє, бажання змінюватись, відчувати дух часу, започатковувати тренди, тестувати 
інновації та рухатись вперед, адже ми лише на початку свого шляху. Останніми роками ми 
впровадили нові формати, ємкості для води, QR-коди на пляшках для швидкого доступу до 
інформації про BORJOMI.  Ми сміливо експериментували з упаковкою та дизайном і 
отримували позитивний фідбек від споживачів та професіоналів. Наш святковий дизайн не 
тільки отримав високі оцінки на декількох міжнародних конкурсах і увійшов в ТОП-100 
упаковок світу, а й став найкращим на премії Making Awards 2020 в категорії Label Дизайн. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sostav.ua 
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Крепкая дружба: производители спиртных напитков  
подрабатывают на экспорте 

02.09.2020 

После относительно удачного 2019 г. большинство участников рынка 
алкогольных напитков входят в зону турбулентности! Болтанка началась в 
феврале-марте 2020-го и продолжается по сей день. 

В нынешнем году рынок стал более волатильным. Из-за карантина объемы 
реализации напитков в заведениях HoReCa упали. Снижение доходов украинцев привело к 
сокращению спроса в некоторых сегментах рынка и к изменению предпочтений 
потребителей. В этих условиях возрастает значимость внешних рынков. Производителям и 
участникам ВЭД приходится оперативно реагировать на динамично меняющуюся 
рыночную ситуацию. Некоторые вынуждены корректировать производственные планы 
еженедельно. В целом рынок оказался вполне устойчивым, и коронавирусный удар он 
стойко держит. Вопреки пессимистическим прогнозам, производство таких традиционных 
для украинского стола напитков, как водка и пиво, в 2020 году практически сохраняется на 
уровне прошлого года. За январь-май производство водки просело лишь на 1,6%, а пива — 
на 2,3% (против аналогичных периодов прошлого года). Водки за пять месяцев 
произведено 16,9 млн литров в пересчете на чистый спирт, пива за полгода — 89,1 млн (по 
данным Госстата и Укрпива соответственно). После провала водочного сегмента в 
предыдущем году на 14% в натуральном исчислении нынешний показатель 
свидетельствует о наличии позитивной динамики. Производители пива говорят о 
снижении объемов реализации своей продукции в нынешнем году на внутреннем рынке, 
но вместе с тем отмечают, что сокращение рынка пока не очень существенное. "Спрос на 
продукцию на нашем рынке в период строгих карантинных ограничений, с марта по май, 
сократился на 4% по сравнению с прошлым годом. При этом наибольшее снижение 
наблюдалось в апреле и составило 10%. Основная причина снижения — ограничения в 
работе HoReCa. В канале современной торговли, наоборот, продажи показывают 
незначительный прирост", — констатирует генеральный директор Carlsberg Ukraine 
Евгений Шевченко. По его мнению, это может быть связано с тем, что потребители 
предпочитают совершать крупные еженедельные покупки в супермаркетах, а в мелких 
магазинах традиционной торговли (гастрономах) наблюдается незначительное 
сокращение продаж. "В период карантина вырос спрос на продукцию нашей компании в 
среднем и низком ценовом сегменте, особенно на аукционные предложения. Однако сейчас 
мы видим восстановление нормальной структуры портфеля с приростом сбыта более 
премиальных продуктов", — уточняет гендиректор Carlsberg. Сетует на проседание рынка 
пива в нынешнем году и маркетинг-директор компании "AB InBev Efes Украина" Анна 
Руденко. "После роста три года подряд в этом году категория пива начала падать в объемах. 
Продажи в январе были еще со знаком плюс к прошлому году, но начиная с февраля 
падение категории составляет от 1,8 до 5,7% в зависимости от месяца. Больше всего 
категория просела в апреле. COVID-19, карантин, неработающая или работающая с 
ограничениями HoReCa, снижение покупательной способности, негативные ожидания 
населения, опасения экономического кризиса и снижения курса гривни — все это привело 
к падению спроса на пиво", — отмечает Анна Руденко. Зато некоторые другие сегменты 
отечественного рынка алкогольных напитков демонстрируют сейчас весьма позитивную 
динамику. В частности, производство ликеров, сидров и слабоалкогольных напитков 
возросло за первые пять месяцев нынешнего года на 5-11%, до 3,8 млн л в эквиваленте 
чистого спирта. "Еще одна алкогольная категория, в которой мы работаем, сидр, растет 
приблизительно на 9% против объемов прошлого года. Рост происходит в том числе 
благодаря нашему вкладу, так как мы зашли в эту категорию в марте нынешнего года с 
новым брендом сидра "Де Сад". Во втором полугодии мы также ожидаем рост этого 
сегмента", — рассказывает маркетинг-директор "AB InBev Efes Украина". Отыгрывают 
потерянное в прошлом году, в первую очередь на внешних рынках, и производители 
виноградных вин. Если тогда произошло падение экспорта в 5,8 раза (из-за неурожая 
винограда), то сейчас за первые шесть месяцев 2020 года поставки за рубеж возросли в 4,5 
раза, до 8,9 тысяч тонн. В итоге совокупная таможенная выручка экспортеров виноградных 
вин увеличилась за полгода на $1,7 млн. Больше всего выросли поставки вина в Беларусь, 
Румынию и Германию. Именно эти три страны возглавили рейтинг импортеров 
украинского вина в нынешнем году. Удалось сохранить высокие показатели экспорта и 
украинским пивоварам. На внешние рынки за шесть месяцев ушло, как и годом ранее, 
около 65 тысяч тонн отечественного солодового. А в денежном выражении экспорт пива 
даже подрос за полгода на 1% и превысил отметку $19 млн. У многих производителей 
внешние рынки стали стратегическими. Например, у "Оболони" доля выпуска продукции 
на экспорт достигла уже 12%. Только за 2019 год компания вышла на шесть новых рынков 
стран Латинской Америки и Африки и продолжает искать новые экспортные возможности. 
"Наш экспорт пива в первой половине 2020 года вырос более чем на 70%. В целом по 
отрасли также заметен рост внешних поставок. Предполагаю, что это может быть связано с 
приостановкой производства в связи с карантином во многих странах, что дало 
возможность Украине активнее и в большем объеме выйти на другие рынки. В целом за 
период карантина география поставок не изменилась. Мы продолжили развивать 
приоритетные для нас рынки стран СНГ и Азии. Более того, начали поставки пива и кваса в 
Чехию", — рассказывает Евгений Шевченко из Carlsberg Ukraine. … 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
 

 

https://mind.ua/news/20216360-v-ukrayini-zapustili-virobnictvo-vlasnogo-shtuchnogo-m-yasa
http://finbalance.com.ua/news/sud-vidkriv-spravu-pro-bankrutstvo-tov-khk-khlibni-investitsi
http://www.fixygen.ua/news/20200922/kievskaya-konditerskaya.html
https://minjust.gov.ua/news/ministry/setam-prodae-zavod-z-virobnitstva-rozchinnoi-kavi-ta-kavovih-virobiv-v-odeskiy-oblasti-za-mayje-42-mln-grn
https://sostav.ua/publication/dizajn-borjomi-viznali-najkrashchim-v-sv-t-86255.html
https://delo.ua/business/krepkaja-druzhba-proizvoditeli-spirtnyh-napitkov-372301/
http://ukrhlibprom.org.ua/
https://hlibinvest.com.ua/novini/
http://roshen.com/
http://www.ids.ua/ua/
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ФДМ оголошує про проведення приватизаційного аукціону  
Немирівського спиртзаводу 

15.09.2020 

Фонд державного майна України оголосив про проведення першого 
аукціону об’єктів спиртової галузі – Немирівського МПД (об’єкт ДП 
«Укрспирт»), який відбудеться 15 жовтня 2020 року. 

Немирівське МПД виставлено на приватизаційний аукціон першим з переліку 
об’єктів ДП «Укрспирт», відповідно, цей актив стане першим приватним спиртовим 
заводом в Україні. Таким чином, розпочато масштабну програму з приватизації 
підприємств спиртової галузі, метою якої є виконання розробленого за ухваленого за 
ініціативи Президента України Закону «Про внесення змін до Закону «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів та пального», що демонополізує галузь виробництва спирта та 
створює новий ринок з рівними правилами для всіх учасників. Варто зазначити, що 
відповідно до чинного законодавства, єдиною можливістю стати учасником ринку 
виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року – є придбання об’єкту спиртової галузі. 

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

 
 

Оголошено другий аукціон з продажу об’єктів  
ДП Укрспирт 

17.09.2020 

Фонд державного майна України оголосив про проведення другого 
аукціону об’єктів спиртової галузі – Артемівського МПД (об’єкт ДП 
“Укрспирт”), який відбудеться 20 жовтня 2020 року.   

Артемівське МПД виставлено на приватизаційний аукціон другим з переліку об’єктів 
ДП “Укрспирт”. Торги відбуватимуться на площадці Prozorro. Розпочато масштабну 
програму з приватизації підприємств спиртової галузі, метою якої є виконання 
розробленого за ухваленого за ініціативи Президента України Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», 
що демонополізує галузь виробництва спирту та створює новий ринок з рівними 
правилами для всіх учасників. “Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства, 
єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 
року – є придбання об’єкту спиртової галузі”, – йдеться у повідомленні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
 

Третій об'єкт Укрспирту виставлений  
на приватизацію 

23.09.2020 

Фонд державного майна оголосив про проведення 22 жовтня 2020 
року третього аукціону об’єктів спиртової галузі – Овечацького МПД (місця 
провадження діяльності) ДП "Укрспирт". 

"Овечацьке МПД знаходиться у Вінницькій області і виставлено на приватизаційний 
аукціон третім з переліку об’єктів ДП “Укрспирт”. Торги відбуватимуться на майданчику 
Prozorro.Продажі", - йдеться в повідомленні. Перелік майна Овечацького МПД , виставлений 
на приватизацію, складається з 674 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого 
майна. Стартова ціна об’єкта - 19,838 млн грн без ПДВ. Дата проведення аукціону - 22 
жовтня 2020 року. Як повідомляв Укрінформ, відповідно до чинного законодавства, єдиною 
можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року є 
придбання об’єкта спиртової галузі. Програму з приватизації підприємств спиртової галузі 
розпочато з метою демонополізації галузі виробництва спирту, згідно із Законом України 
«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 
пального». Перший об`єкт державного підприємства "Укрспирт" - Немирівське МПД (місце 
провадження діяльності та зберігання спирту) - був виставлений на приватизацію через 
електронний майданчик Prozorro.Продажі 15 вересня. 17 вересня Фонд державного майна 
виставив на продаж другий об`єкт ДП «Укрспирт» - Артемівське МПД, що у Харківській 
області. Аукціони з продажу обох об'єктів відбудуться в жовтні. Загалом на приватизацію 
буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт". ФДМУ очікує отримати від приватизації 
спиртових заводів близько 2 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

За 8 місяців 2020 року ДП «Укрспирт» сплатило на 113 млн грн  
більше податків у держбюджет, ніж торік 

23.09.2020 

За 8 місяців 2020 року ДП «Укрспирт» сплатило понад 395 млн грн 
податків у державний бюджет, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 
2019 р.  Про це повідомив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун. 

«З липня наше державне підприємство більше не монополіст й має конкурентів на 
спиртовому ринку, але фінансові результати та об'єм сплачених податків ДП “Укрспирт” все 
одно зростають. Відтак, за 8 міс. 2020-го року підприємством сплачено понад 395 млн грн 
податків, а за аналогічний період минулого року у держбюджет від “Укрспирту” надійшло 
близько 282 млн грн. Тобто, цього року на 40% більше ніж минулого року. Зростання цього 
показника є безперечним позитивом, адже йдеться про кошти для держбюджету, які потім 
спрямовуються на потреби українців. Рухаючись уперед до повноцінної спиртової реформи, 
наше підприємство продовжує працювати на користь державі», — зазначив Сергій Блескун. 
Він наголосив також, що зріс й показник виробництва спирту на держпідприємстві. Якщо за 
8 міс. 2019 р. на ДП «Укрспирт» було вироблено 3448,2 тис. дал спирту, то за аналогічний 
період 2020 р. — вже 4240,2 тис. дал, що на 23% більше, ніж тогорічний результат. 
Позитивні зрушення спостерігаються і щодо об'єму чистого прибутку підприємства. 
«Паралельно триває процес приватизації спиртових об'єктів. Переконаний, що після 
завершення реформи надходження до бюджету зростатимуть. Наразі ми передали до 
Міністерства економічного розвитку України пропозиціі? щодо приватизації 25 об'єктів. До 
кінця року плануємо передати ще 5. При цьому вже оголошено два аукціони щодо 
приватизації спиртових об'єктів. І цього тижня планується оголосити ще 2-3 аукціони. 
Впевнений, спиртова галузь та її експортна складова стануть одним з рушіїв економічного 
зростання нашої держави вже у найближчі роки», — підкреслив Сергій Блескун. Нагадаємо, 
законом передбачено тимчасове обмеження на імпорт спирту в Україну до 1 січня 2024 р. … 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами ДП «Укрспирт» 
 

 
 
 
 
 

 ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ГОРІЛКИ. КОНЬЯКУ. СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  & etc) 
 

 
 

 

Президент передав непрофільний актив ДУС – Житомирський ЛГЗ  
в управління ФДМУ 

29.09.2020 

Президент України передав державне підприємство «Житомирський 
лікеро-горілчаний завод» в управління Фонду державного майна України 
для подальшої приватизації підприємства. 

Як зазначається в документі, такий крок здійснено з метою оптимізації переліку 
об’єктів державної власності, які перебувають в управлінні Державного управління 
справами, однак не використовуються для забезпечення діяльності Президента України. 
Оскільки Житомирський лікеро-горілчаний завод є таким об’єктом, Глава держави 
підтримав пропозицію ДУС про його передачу в управління Фонду державного майна 
України для подальшої приватизації. Очікується, що результатом реалізації цього кроку 
буде збільшення надходжень до Державного бюджету України. 

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

 
 

 ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc) 
 

 
 

ФДМ України виставить на продаж Одеський  
завод шампанських вин 

15.09.2020 

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію 
майновий комплекс «Одеського заводу шампанських вин». Про це 
повідомляє Agravery з посиланням на пресслужбу ФДМУ. 

Цілісний майновий комплекс переданий в оренду ПАТ «Одесавинпром», термін дії 
договору – до 26 грудня 2020 р. До складу комплексу входить рухоме та нерухоме майно, у 
тому числі 29 об’єктів нерухомості. Також до складу комплексу входить основних засобів – 
306 одиниць, транспортних засобів – 4 одиниці. Бокс для зберігання, автогараж – 35,7 м2; 
бокс для техобслуговування автівок – 37,5 м2; будівля зберігання води (тарна ділянка) – 96 
м2; будівля насосоної станції – 19,5 м2; виробничий корпус з одноповерховим приміщенням 
– 1,9 тис. м2; виробничий корпус з адміністративним приміщенням – 4,5 тис. м2; склад 
пляшок – 579,3 м2; блок складських приміщень виготовленої продукції – 2,3 тис. м2 та 
підвали для обробки та зберігання вина – 18,6 тис. м2. 

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

 
Крымская "Массандра" увеличила экспорт вина на 42%,  

основной рынок сбыта Украина 
22.09.2020 

Крымское производственно-аграрное предприятие "Массандра" в 
первом полугодии 2020 года увеличило экспорт вина на 42% по 
сравнению с прошлогодним показателем, до 278,4 тыс. бутылок с 195,5 тыс. 

В 2019 году "Массандра" отправила на экспорт около 600 тыс. бутылок вина. 
"Основной рынок сбыта - внутренний, поскольку продукция очень востребована на 
территории России, тем не менее, часть продукции успешно отправляется на экспорт", - 
отметила генеральный директор ПАО "Массандра" Янина Павленко (ее слова 
процитированы в сообщении). Одним из экспортных рынков "Массандры" является Китай, 
поставки в эту страну начались летом 2016 года. "Традиционно Китай отдает предпочтение 
красным сухим винам, но, согласно озвученным нашими партнерами намерениям, уже 
готов попробовать и наши сухие белые", - сообщила Павленко. В связи с пандемией 
коронавируса поставки в КНР не производились в течение полугода, однако летом были 
возобновлены. Кроме того, экспорт осуществляется в страны на постсоветском 
пространстве, в том числе в Белоруссию. "В Беларуси востребованы полусладкие, сухие 
вина, наши знаменитые десертные и ликерные группы. Далее Казахстан, где упор делаем 
на десертные и крепкие вина, а также Киргизия - там востребован весь ассортимент", - 
перечислила Павленко. "Массандра" - одно из старейших винодельческих предприятий 
России, основанное в 1894 г. князем Львом Голицыным в Крыму. Виноградники компании 
занимают площадь около 4 тыс. га от Фороса до Судака - всего около 2 тыс. терруаров. 
Кроме головного завода "Массандра" объединяет восемь филиалов. Ассортимент 
предприятия - около 100 наименований вин. Ежегодно компания производит от 15 млн до 
20 млн бутылок. По данным "Агроэкспорта", за последние четыре года экспорт российского 
вина увеличился на 39% и в 2019 году превысил $10 млн. В физическом выражении объем 
отгрузок составил 7,3 тыс. тонн. В январе-июне 2020 года на внешние рынки поставлено 
2,9 тыс. тонн продукции, что на 23% выше аналогичного показателя за прошлый год. В 
денежном выражении экспорт увеличился на 15%, до $3,5 млн. Основная доля российского 
экспорта вина приходилась на ближнее зарубежье - Украину (51%), Белоруссию (11%) и 
Казахстан (9,3%). Еще 7,9% экспортных отгрузок отправлялось в Китай. Также российское 
вино закупали Германия, Израиль, Швейцария и ряд других стран. C 2014 года Крым 
находится под контролем России, Украина и другие страны мира этого не признают. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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На Донеччині СБУ попередила незаконне постачання контрафактного  
тютюну з тимчасово окупованої території на мільйони гривень 

07.09.2020 

Співробітники Служби безпеки України попередили незаконне 
постачання контрафактного тютюну з тимчасово окупованої території 
Донеччини. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців Торецька та Гранітного 
намагаються налагодити систематичне постачання на підконтрольну уряду територію 
тютюнової продукції, виготовленої на «виробничих потужностях» так званої «ДНР». 
Правопорушники перевозили вантаж на плавзасобах через ріку Кальміус, перевантажували 
у мікроавтобуси, а потім через поштовий сервіс планували доставляти в інші регіони 
України. Правоохоронці виявили організаторів оборудки неподалік села Гранітне під час 
транспортування тютюнових виробів вглиб території області. В автомобілі виявлено та 
вилучено понад 100 тисяч пачок цигарок відомого бренду без акцизних марок на більше 
ніж 4,5 мільйона гривень. Контрафактну продукцію вилучено з незаконного обігу. У межах 
розпочатого провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або 
транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України 
триває слідство. Встановлюються інші особи, можливо причетні до протиправної 
діяльності. Триває відпрацювання інших районів, прилеглих до лінії розмежування… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ssu.gov.ua 
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Тедіс Україна: за підсумками 2020 року ринок сигарет  
скоротиться на 10-12% 

14.09.2020 

Найбільший дистриб'ютор сигарет компанія «Тедіс Україна» 
прогнозує зниження ринку сигарет на 10-12% за підсумками 2020 року. Про 
це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу компанії. 

«Тренд до скорочення ринку споживання сигарет продовжиться. Ми оцінюємо, що за 
підсумком 2020 року ринок сигарет зменшитися на 10-12%. Такий тренд спостерігається на 
ринку в останні чотири роки», — повідомили в компанії. В «Тедіс Україна» уточнюють, що в 
першому півріччі 2020 продажі сигарет в Україні знизилися на 12% в порівнянні з 
аналогічним періодом 2019 року — до 23,3 млрд шт. (або 1 млрд 116 млн пачок). Говорячи 
про проблеми, з якими «Тедіс Україна» зіштовхнулася з початку пандемії COVID-19, в 
компанії відзначили закриття роздрібних торгових точок і ринків на початковому етапі. 
«Це призвело до скорочення частки продажів в каналах табаконістів і зменшення продажів 
через канал modern trade. З ослабленням в травні карантинних обмежень ринки і роздрібні 
точки відновили роботу, ринок повернувся до балансу продажів по каналах збуту, як це 
було до карантину», — повідомили в «Тедіс Україна». Ще одна проблема, про яку згадали в 
компанії, — неплатежі від клієнтів, що потрапили під закриття торгових точок. Ця 
проблема також вирішилася з ослабленням карантинних обмежень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 
Кабмін оприлюднив постанову про зміни на ринку  

тютюнових виробів 
18.09.2020 

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про реалізацію 
експериментального проєкту “Національний оператор на ринку тютюнових 
виробів”, що була ухвалена на засіданні уряду 9 вересня.  

Згідно з постановою, Національним оператором може бути юридична особа будь-
якої організаційно-правової форми та форми власності, що має ліцензію на оптову торгівлю 
тютюновими виробами та не менше п’яти років досвіду господарської діяльності у сфері 
оптової торгівлі тютюновими виробами на ринку України. Зазначається, що серед завдань 
експериментального проєкту - вжиття невідкладних заходів для боротьби з ухиленням від 
сплати податків, контрабандою та контрафактом, незаконними виробництвом та 
реалізацією тютюнових виробів; боротьба з негативним впливом “тіньового” сегмента 
ринку на обсяг податкових надходжень, а також налагодження якісного обміну 
інформацією між державою та суб’єктами ринку для контролю за обігом тютюнових 
виробів на всій території України. Крім того, таким чином планується виконати 
зобов’язання України за Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом щодо системи 
контролю за обігом тютюнових виробів та сканування ідентифікаційного маркування 
(Track & Trace). Як повідомляв Укрінформ, Державна податкова служба 31 серпня заявила, 
що за результатами перевірок понад чотирьох сотень виробників та оптових операторів 
тютюнового ринку вдалося упередити незаконне формування 1,4 млрд грн податкового 
кредиту з податку на додану вартість. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Правительство утвердило перечень организаций для закупки  
лекарств за средства госбюджета-2020 

07.09.2020 

Кабинет Министров 7 сентября утвердил перечень 
специализированных организаций, которые будут закупать лекарственные 
средства и медизделия за средства госбюджета 2020 года. 

Как сообщил в Facebook представитель правительства в парламенте Василий Мокан, 
такое решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник. По его словам, 
утверждение перечня специализированных организаций необходимо для заключения 
Министерству здравоохранения договоров по закупке товаров (лекарственных средств, 
медицинских изделий) и услуг, связанных с их закупкой. Кроме того, Кабмин внес 
изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий (ПМГ) в 2020 
году, утвердив механизм осуществления доплат к зарплатам медицинских и других 
работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медпомощь больным 
острым респираторным заболеванием COVID-19. Таким образом, Кабмин урегулировал 
механизм доплат врачам на общую сумму 5,95 млрд грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам censor.net 

 

 
Суд забрав Борщагівській фармзавод  

в Загорія 
08.09.2020 

Апеляційний суд визнав незаконним продаж акцій Борщагівського 
хіміко-фармацевтичного заводу фірмі «Дарниця». Про це повідомила «Ліга 
антитрасту» з посиланням на рішення суду від 25 серпня. 

Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу ПАТ 
«Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», скасував 
рішення Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 та прийняв нове рішення, яким 
повністю задовольнив первісний позов заводу, та відмовив у задоволенні зустрічного 
позову ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Серед іншого, апеляційний суд визнав 
недійсними: результати біржових торгів з продажу акцій на аукціоні у процесі приватизації 
щодо визнання переможцем ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» з ціною 171, 84 млн. 
грн.; біржовий контракт №185321 на купівлю-продаж акцій від 20.03.2015, укладений між 
Департаментом комунальної власності КМДА та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». 
Підставою для прийняття такого рішення були порушення порядку проведення біржових 
торгів: незаконне включення акцій до переліку об’єктів категорії «Е» з підстав того, що 
завод не заснований на змішаній формі власності, а утворений внаслідок приватизації: 
порушення порядку публікації інформації про конкурс (у виданні «Хрещатик», замість 
«Віснику приватизації»); невідповідність висновку про вартість пакету акцій вимогам 
законодавства, у зв’язку з втратою ним чинності та його невідповідністю встановленим 
законодавством вимогам; затвердження висновку про оцінку та продовження його дії 
неповноважною особою – заступником керівника департаменту, а не самим керівником. 
При цьому невчасне звернення «Дарниці» до Антимонопольного комітету за дозволом на 
придбання, порушення таким чином конкурентного законодавства, надання недостовірної 
інформації Комітету або загроза монополізації ринку не зазначені в рішенні апеляції як 
підстави для скасування результатів торгів. «Рішення суду вже набрало законної сили. 
Однак компанія «Дарниця», КМДА та Київська міська рада можуть оскаржити його до 
Верховного суду. І суд за клопотанням скаржників та за наявності законних підстав, може 
зупинити дію рішення на час касаційного розгляду», – відмітили у «Лізі антитрасту». До 
цього Борщагівський ХФЗ намагався в судовому порядку скасувати рішення АМКУ про 
надання дозволу компанії Дарниця на купівлю 25,95% акцій заводу.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

Компанія "Фармак" за підсумками 2020 року вийде на заплановані  
показники - виконавчий директор 

17.09.2020 

АТ "Фармак" (Київ) за підсумками 2020 року вийде на заплановані 
показники, прогнозує виконавчий директор компанії Володимир Костюк. 
Про це повідомляє interfax.com.ua 

"Ми не очікуємо, що рік буде провальним. Те, що ми запланували, ймовірно, і 
отримаємо за підсумками року", - сказав він в кулуарах презентації першого в Україні 
мобільного фармацевтичного музею. Костюк вважає, що виконання запланованих 
показників буде досягнуто, зокрема, завдяки збільшенню експорту продукції. "Зокрема, ми 
змогли багато експортувати в інші країни. Ринок України просів", - констатував він. Костюк 
зазначив, що в період карантину майже 400 співробітників компанії працювали 
дистанційно, при цьому їхня зарплата виплачувалася в повному обсязі. "У пік карантину на 
дистанційній роботі було 400 співробітників. Наразі їх трохи менше, але ми поступово 
збільшуємо цю кількість у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації та зростанням 
захворюваності. Всі співробітники, що працюють дистанційно, отримують зарплати в 
повному обсязі", - сказав він. Костюк також повідомив, що з початком епідемії 
коронавірусної інфекції "Фармак" налагодив виробництво антисептика для власних потреб. 
"Ми його розробили дуже швидко за рецептурою, рекомендованою ВООЗ, щоб забезпечити 
потребу нашої компанії. Наразі ми його не виробляємо", - сказав він. Костюк також 
повідомив, що "Фармак" продовжує клінічні випробування ефективності розробленого 
компанією препарату "Амізон" у терапії пацієнтів із COVID-19. "Фармак" - лідер 
фармацевтичного ринку з часткою 5,9% у грошовому вимірі. Компанія виробляє лікарські 
засоби в усіх 14 терапевтичних групах. Серед основних напрямів - протизастудні, 
ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно 
"Фармак" виводить на ринок близько 20 нових складнокомпонентних сучасних препаратів, 
у розробці нині близько 100 лікарських засобів. За останні п'ять років інвестиції "Фармак" у 
науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність сягнули 3,4 
млрд грн. За підсумками 2019 року АТ "Фармак" отримало чистий прибуток у розмірі 1,056 
млрд грн, що майже збігається з показником 2018 р. - 1,05 млрд грн, за підсумками 2018 р. 
"Фармак" збільшив чистий прибуток на 25,16%. АТ "Фармак" - член Асоціації "Виробники 
ліків України" (АВЛУ). Згідно з даними Держреєстру, кінцевим бенефіціарним власником 
АТ "Фармак" є голова наглядової ради Філя Жебровська, яка володіє 80% акцій компанії.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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ООО "Украинские лесопилки" считают критической ситуацию на  
предприятии из-за недопоставок сырья лесхозами 

28.09.2020 

ООО "Украинские лесопилки" заявляет о критической ситуации в 
связи недопоставкой в полном объеме государственными лесхозами сырья, 
законно приобретенного компанией на открытых аукционах. 

"Мы, новейшее лесопильное предприятие, запущенное в конце 2017 г., стоим сейчас 
на грани выживания. Важнейшая проблема - обеспечение сырьем в полной мере. А точнее - 
попрошайничество у государственных лесохозяйственных предприятий своего, законно 
приобретенного сырья. По итогам третьего квартала 2020 г. (осталось всего три дня до его 
завершения) лесхозы Житомирской, Волынской области, а также отдельные лесхозы 
Ривненской области поставили нам менее 50% от приобретенного", - отмечается в 
сообщении. "Украинские лесопилки" подчеркивают, что участвуют во всех аукционах на 
приобретение хвойного пиловочника, поскольку в этом году решили полноценно загрузить 
существующие проектные мощности. "Мы будем требовать допоставить сырье. Но кто 
компенсирует нам вынужденные простои, потерю деловой репутации из-за неотгруженной 
покупателям продукции и возможные штрафы за невыполнение нами обязательств?", - 
задается вопросом компания. Помимо этого, компания обращает внимание на то, что 
некоторые аукционы объявляются таким образом и в такие сроки, что узнать о них могут 
только те, "для кого аукцион специально проводится". "Оказывается, у нас уже работает 
система теневых аукционов, чтобы нужное сырье досталась нужным людям, а не лишь бы 
кому. Формально вроде все честно: есть официальное объявление и проходит аукцион 
(прилагается принтскрин). Но проблема в том, что узнать о его проведении может только 
тот, для кого этот аукцион специально проводится, не предусматривая других участников", 
- отмечает предприятие. "Украинские лесопилки" обращаются к Офису президента, 
Кабинету министров, Гослесагентству и областным управлениям лесного и охотничьего 
хозяйства с вопросами о проведении таких аукционов, по каким ценам покупается на них 
сырье, нет ли здесь злоупотреблений и неправомерной выгоды. ООО "Украинские 
лесопилки" зарегистрировано в сентябре 2014 г. в Костополе. По данным госреестра, 100% 
уставного капитала владеет зарегистрированная на Кипре компания "Укрэста холдингз 
Лимитед". Первый лесопильный завод "Украинские лесопилки" мощностью 300 тыс. куб. м, 
инвестиции в который составили EUR25 млн, начал работу в конце 2017 г. Значительная 
часть продукции экспортируется. На предприятии - около 200 работников. В 2019 году его 
выручка сократилась на 15% к 2018 году – до 183,91 млн грн, чистый убыток снизился в 2,4 
раза – до 17,26 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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В Україні більше 100 тисяч постраждалих від забудовників-шахраїв:  
необхідно змінити законодавство 

07.09.2020 

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив 
під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння 
постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного будівництва.  

До складу робочої групи увійшли народні депутати всіх фракцій та груп, 
представників Мін’юсту, КМДА, Нацкомісії з цінних паперів, Нацполіції, Нацбанку та 
представники інвесторів. Заступник міністра наголосив, що проблема шахрайства в 
будівництві – загальнодержавна. «До участі в засіданні ми запросили представників всіх 
депутатських фракцій та груп, томущо нам потрібно приймати нове законодавство, яке б 
захищало інвесторів від шахраїв, які беруть гроші і використовують їх не за призначенням.  
Крім того, держава має взяти на себе вирішення питання закинутих незавершених 
новобудов»,- сказав Антон Геращенко. Він сказав, що вже зараз необхідно напрацювати 
нову законодавчу базу, яка вирішить відразу дві проблеми – гарантування захисту 
інвесторам вкладених  у будівництво коштів та добудову закинутих об’єктів. «Наше 
завдання зробити так, щоб в країні шахраї не могли організовувати фінансові піраміди за 
рахунок грошей інвесторів, які хочуть побудувати власне житло. І друге питання – що 
робити з об’єктами недобудованими нечесними забудовниками, які брали гроші в людей, 
витрачали їх не на житлове будівництво, а після того зникали?»,- зауважив Антон 
Геращенко. Напрацюванням нового закону займатиметься Міжвідомча робоча група, яка 
була створена постановою Кабміну від 12 серпня 2020 року. Співголовами Міжвідомчої 
робочої групи є перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь 
Лозинський та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. «Робоча група за два 
місяці повинна напрацювати проекти законодавчих актів, нормативних документів, які 
унеможливлять в майбутньому шахрайство. Друге, це унормувати та додати дорожню 
карту до тих проблемних  об’єктів, які є. За нашими оцінками в Україні більше 100 тисяч 
постраждалих від шахрайств з грошами інвесторів», - підкреслив Антон Геращенко. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МВС 

Читайте також: Правоохоронці розслідують 
провадження щодо махінацій банку «Аркада» >>> 
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Україна долучається до європейського ринку 
будівельних матеріалів 

03.09.2020 

Верховна Рада України прийняла у другому читанні проєкт Закону 
України «Про надання будівельної продукції на ринку», який імплементує в 
Україні положення Регламенту ЄС № 305/2011. 

Для держав-членів ЄС Регламент № 305 встановлює єдині умови для розміщення 
будівельної продукції з метою створення на території Євросоюзу єдиного економічного 
простору та недопущення на внутрішні ринки його членів продукції та послуг, що можуть 
містити загрозу життю та здоров’ю людей та наносити шкоду оточуючому середовищу. 
«Прийняття проєкту Закону – це результат консолідації зусиль законодавчої та виконавчої 
гілок влади. Адже проєкт Закону розроблявся народними депутатами спільно з 
центральними органами виконавчої влади із залученням широкого кола фахівців, 
експертів, науковців, виробників будівельної продукції, технічних комітетів зі 
стандартизації тощо. Реалізація положень Закону дасть змогу подолати проблему масового 
фальсифікату на ринку будівельної продукції України, забезпечити дієвий ринковий нагляд 
за якістю будівельної продукції, створити умови щодо вільного обігу будівельної продукції 
на ринку України та ЄС, «розблокувати» вихід вітчизняним виробникам на європейський 
ринок будівельної продукції та збільшити залучення міжнародних інвестицій в Україну», – 
зазначив Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь 
Лозинський. Імплементація Регламенту у національне законодавство України є 
обов’язковою умовою для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 
промислової продукції, що дозволить відкрити доступ промислової продукції на ринки 
України та країн ЄС. Проєктом Закону, зокрема, передбачено перехід на декларативний 
принцип оцінки відповідності будівельних матеріалів та виробів. Відтак, виробники 
матимуть зобов’язання декларувати показники будівельної продукції та надавати цю 
інформацію у вільному доступі. Задля захисту споживачів від недоброякісної та небезпечної 
для здоров’я та життя будівельної продукції органи державного ринкового нагляду 
здійснюватимуть заходи щодо обмеження, заборони, вилучення з обігу та/або відкликання 
продукції, що не відповідає встановленим вимогам. Крім того, законопроектом 
встановлюються основні вимоги до будівель та споруд з точки зору безпеки, охорони 
здоров’я, довговічності, енергозбереження, охорони довкілля протягом усього її життєвого 
циклу від проектування до демонтажу. Планується, що в повному обсязі нова, 
гармонізована з європейською, система надання будівельної продукції на ринку в Україні, 
запрацює у 2023 році після розробки та прийняття відповідних нормативно-правових актів. 
За середньою оцінкою це близько кілька десятків документів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінрегіону 
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На Вінниччині СБУ припинила незаконний  

видобуток корисних копалин 
08.09.2020 

Співробітниками СБ України викрито менеджмент одного з 
приватних цегельних заводів Вінниччини, які організували незаконний 
видобуток корисних копалин для виробництва цегли.  

За даними слідства, організатори, порушуючи встановлені правила використання 
надр, на землях комунальної власності розгорнули видобуток глини без необхідних 
дозвільних документів. Незаконно видобуту сировину підприємці використовували для 
виробництва цегли. За попередніми підрахунками, з початку поточного року фігурантами 
провадження незаконно видобуто майже 3 тисячі кубічних метрів глини, орієнтовна сума 
завданих державі збитків може сягати 2 мільйонів гривень. На місці провадження 
господарської діяльності виявлено спецтехніку, приблизно 500 тисяч одиниць цегли, 
орієнтовною вартістю 1,5 мільйона гривень, на які планується накладання арешту. У межах 
кримінального провадження за ст. 240 (порушення правил охорони або використання 
надр) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для визначення суми екологічних 
збитків завданих державі та притягнення до відповідальності винних осіб. Заходи із 
викриття оборудки проводились спільно з ГУ Нацполіції у Вінницькій області під 
процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 

 
 
 

Завод "МІРОПЛАСТ" встановив на виробництві  
три нових екструдера 

08.09.2020 

Нещодавно компанія "МІРОПЛАСТ", яка є одним з учасників 
корпорації "Алеф", повідомила про плани інвестувати понад 60 млн грн у 
виробництво і складську інфраструктуру до кінця 2020 року.  

Станом на кінець серпня компанія вже втілила частину інвестиційного плану і 
запустила в роботу три нових екструдера на території заводу в Дніпрі. Нові екструдери від 
німецької компанії Weber, одного з провідних світових виробників екструзійного 
обладнання, відрізняються низьким енергоспоживанням і працюють за принципами green 
technologies. Зараз на заводі "МІРОПЛАСТ" працює 31 екструзійна лінія. "Своєчасне 
дооснащення виробництва новим обладнанням дозволить компанії впоратися з піковими 
сезонними навантаженнями. Далі заплановано оновлення складської інфраструктури", - 
прокоментували в компанії. Нагадаємо, що компанія "МІРОПЛАСТ" почала свою діяльність в 
2006 році і з кожним новим віконним сезоном збільшує обсяги виробництва і удосконалює 
інфраструктуру заводу. Зокрема, два місяці поспіль - в червні і в липні 2020 року компанія 
досягала рекордних показників збуту за всю історію свого існування. Зараз МІРОПЛАСТ - 
лідер ринку профільних систем з ПВХ в Україні. Під провідною ТМ WDS випускаються 
енергоефективні 6-ти і 5-ти камерні профільні системи. Вікна з системи WDS 7S успішно 
пройшли випробування в віконному інституті ift Rosenheim. З 2013 року компанія також 
виробляє підвіконня під торговою маркою WDS. Продукція ТМ WDS представлена в понад 
500 точках продажів по всій Україні, зокрема в мережі фірмових салонів і авторизованих 
партнерів. МІРОПЛАСТ також розвиває експортні продажі в країни СНД, Балканські країни, 
а також Італію, Португалію, Перу і Південну Корею. Довідка: Корпорація "Алеф" об'єднує 
різнопрофільні бізнеси, які працюють в сегменті девелопменту, виробництва будівельних 
матеріалів та аграрній сфері. Голова Ради корпорації "Алеф" - Вадим Єрмолаєв. Заступник 
голови Ради корпорації Станіслав Віленський. Стратегією бізнесів-учасників "Алеф" є 
діяльність, спрямована на постійне вдосконалення процесів і впровадження інновацій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації "Алеф" 

 
Цементная отрасль будет развиваться благодаря  

"Большой стройке" 
11.09.2020 

Программа "Большое строительство" и планы по увеличению доли 
цементобетонных дорог в Украине дают основания надеяться на рост 
цементной отрясли. 

"Основной причиной для оптимизма является программа "Большого строительства" 
… Это будет означать заметный прирост спроса на цемент, что позволит отечественным 
компаниям увеличить количество незадействованных резервных мощностей", – сказал 
директор ассоциации производителей цемента "Укрцемент" Роман Скильский. Он уточнил, 
что в начале августа Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. 
Шульгина совместно с "Укравтодором" представил концепцию и программу строительства 
цементобетонных дорог в Украине, которые предусматривают увеличение количества 
таких дорог с 1% до 5% в течение следующих пяти лет. По его словам, сейчас проходит 
процесс утверждения этих документов соответствующими центральными органами 
исполнительной власти. В то же время он указал, что в Чехии доля таких дорог составляет 
22%, а в Германии – 42%. Глава "Укрцемента" также рассчитывает на позитивное влияние 
на отрасль принятого Верховной Радой 2 сентября в рамках евроинтеграции закона "О 
предоставлении строительной продукции на рынке", который внедряет положения 305-го 
регламента Совета Европы в отношении строительных изделий. Скильский указал, что 
отрасль гармонизировала национальные и европейские стандарты еще три года назад, но 
была вынуждена ждать этого закона. Документ также вводит новые правила в области 
государственного рыночного надзора, которые существенно усложнят фальсификацию 
цементной продукции. Помимо того руководитель ассоциации возлагает надежды на 
начатое в начале сентября Межведомственной комиссией по международной торговле 
расследование импорта в Украину портландцемента и клинкерного цемента из Турции. По 
его словам, этот импорт вырос в 9 раз в 2019 году и в 13 раз в январе-августе 2020 года к 
январю-августу 2019 г., а по итогам года может превысить 1 млн тонн. Глава "Укрцемента" 
пояснил такой рост импорта резким сокращением внутреннего рынка Турции, сильным 
ослаблением лиры на фоне крепкой гривни и простой морской логистикой и добавил, что 
турецкая цементная отрасль вдесятеро больше украинской. "Рынок в Украине не растет, он 
уже третий год подряд колеблется в пределах 9,2-9,5 млн тонн, поэтому такая деформация 
означает ухудшение условий украинских производителей, а это четыре крупные 
промышленные группы, две из которых международные", – сказал Скильский. Он 
подчеркнул, что украинские производители смогут легко заместить этот объем импорта, 
что они подтвердили после введения в прошлом году антидемпинговой пошлины на 
импорт портландцемента и клинкера из России, Беларуси и Молдовы. "Цементная отрасль 
может наращивать производство и дальше, резерва мощностей хватает минимум на 20% 
роста. Вопрос в том, есть ли рынок для такого роста", – заявил глава "Укрцемента". Он 
уточнил, что в начале 2020 г. была надежда на 20% роста, которые показал строительный 
рынок в 2019 г. Однако пандемия внесла негативные коррективы, и за 7 месяцев этого года 
спад в строительстве уже составлял 4,6%, в том числе в секторе жилищного строительства - 
22%, а незначительный рост есть только в инфраструктурном строительстве, сказал 
Скильский. Согласно данным Госстата, производство портландцемента за 7 месяцев этого 
года в Украине выросло на 3,7% – до 5,04 млн тонн, а клинкера – дна 1,5%, до 3,9 млн тонн, 
в том числе в июле-2020 к июлю-2019 рост составил соответственно 5,9% и 12,2%. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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СБУ викрила посадовців на оборудках із землею вартістю  
понад 600 млн грн в елітній Конча-Заспі 

14.09.2020 

СБУ викрила посадовців Козинської селищної ради та управління 
Держземагентства в Обухівському р-ні Київської обл. на багатомільйонних 
махінаціях із земельними ділянками, розташованими у Конча-Заспі. 

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники, зловживаючи службовим 
становищем, передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур земельні 
ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 гектарів. За оцінками фахівців 
середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 мільйонів гривень. На майже половині з 
них розташовувались бази відпочинку АТ «Укрпошта». У межах розпочатого кримінального 
провадження правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях селищної ради та 
нотаріуса, який сприяв проведенню оборудки. Під час обшуку вилучено документацію, що 
стала підставою для незаконної передачі в оренду землі. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 
364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи 
щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду 
на зазначені земельні ділянки накладено арешт та встановлено заборону на їх відчуження. 
Операція із викриття оборудки проводилась Головним Управління контррозвідувального 
захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно із ГУ Нацполіції у 
м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
Київська прокуратура вимагає повернути у комунальну  

власність 17 га землі біля Дніпра 
17.09.2020 

Київська прокуратура у суді вимагає повернути громаді столиці 
земельну ділянку площею майже 17 га та вартістю понад 651 млн грн, яка 
розташована у Голосіївському районі м. Києва. 

«Ця земельна ділянка належить до земель водного фонду та належить 
територіальній громаді столиці на праві комунальної власності. Разом із тим, установлено, 
що земельна ділянка незаконно використовується суб’єктом господарювання, у тому числі 
для намиву (видобутку) піску. При цьому будь-яких рішень про відведення у користування 
земельної ділянки Київська міська рада не приймала», – наголошують у прокуратурі. Тож 
Київська місцева прокуратура № 7 звернулася до Господарського суду міста Києва із 
позовом про повернення земельної ділянки належному власнику – Київській міській раді. 
Крім того, за вказаними фактами триває досудове розслідування для того, щоб притягнути 
винних осіб до відповідальності. Нагадаємо, триває боротьба за збереження «червоних 
ліній» для забудови у центрі Києва. Прокуратура столиці оскаржує скасування містобудівних 
обмежень в історичному ареалі на Печерську – біля Прозоровської вежі Київської фортеці. 
Встановлено, що земельна ділянка по вул. Євгена Коновальця у Печерському районі міста 
Києва, на якій компанія забудовник планує звести житлово-адміністративний комплекс, 
розташована в межах центральної планувальної зони міста та історичного ареалу столиці з 
обмеженням гранично допустимої висоти об’єкта будівництва.Компанія забудовник не 
погодилась із цим і звернулася до окружного адміністративного суду міста Києва із позовом 
про скасування обмежень, які стосуються отримання відповідних погоджень від органу 
охорони культурної спадщини. Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив 
позов забудовника. «З метою захисту інтересів держави у сфері захисту культурної 
спадщини прокуратура столиці оскаржила вказане рішення суду і внесла апеляційну скаргу 
до Шостого апеляційного адміністративного суду», – підкреслили в прокуратурі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua 
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В добудову будинків Микитася вліз кредитор  
радника Венедіктової 

02.09.2020 

Із 25 об’єктів «Укрбуду» зобов’язання добудувати 14 взяв на себе 
«Київміськбуд», 5 – інші забудовники, і 6 – поки що не прийняті ніким і 
перебувають у «підвішеному» стані. Про це йдеться у статті Олександра 
Колесніченка. 

Маленький забудовник з Харкова «Строй Сіті Девелопмент» взяв на себе 
зобов’язання із добудови двох ЖК «Укрбуду» – «Паркова долина» поруч зі станцією метро 
«Васильківська» та Crystal House на вул. Жилянській. Компанія створена у лютому 2020 
року, її власником значиться Єгор Масленніков, а керівником – Андрій Колос. Єгор 
Масленніков у 2019 р. позичив понад 8 млн грн дружині колишнього прокурора та радника 
Ірини Венедіктової на посаді керівниці Державного бюро розслідувань Євгена Устименка. 
ЖК Genesis біля Індустріального мосту добудовує маловідома компанія «Євротранс», у якої 
на рахунку нуль побудованих будинків. Власниками фірми значаться Усман Хаджиєв (90%) 
та Володимир Прокопчук (10%). ЖК Edelweiss House на Печерську будує компанія Edelburg 
Development екс-голови столичного ДАБІ Сергія Кучера, який є бізнес-партнером сина екс-
мера Степана Черновецького. Комплекс класу еліт La Manche на Подолі пообіцяла 
добудувати компанія Perfect Group нардепа від «Опозиційного блоку – За життя» Дмитра 
Ісаєнка. Наприкінці 2019 року йшлося про передачу «Київміськбуду» всіх без винятку 
об’єктів «Укрбуду» екс-нардепа Максима Микитася – 24 житлових комплекси і 1 бізнес-
центр. Втім, на сьогодні «Київміськбуд» прийняв на себе зобов’язання із добудови 14 
житлових комплексів. Це: «Пектораль», «Новомостицький», «Сонячна Рів’єра», 
«Харківський», «Гармонія», «Кирилівський гай», «Гвардійський», Freedom, Lake house, Twin 
house, Urban park, «Академ Парк», «Шевченківський» та «Поділ Град». На сьогодні вже 
добудовані комплекси, які перебували на фінальній стадії готовності: «Сонячна Рів’єра», дві 
секції «Пекторалі» і «Новомостицький» вже введені в експлуатацію. За словами 
представників «Київміськбуду», на всіх без винятку прийнятих об’єктах відновились 
будівельні роботи. Забудовник розраховує отримати кошти на роботи від Державної 
іпотечної установи: очікується, що ДІУ викупить квартири на 2,1 млрд грн. У перспективі, 
як показує аудит, «Київміськбуд», добудувавши усі ЖК «Укрбуду», може отримати 3-4 млн 
грн прибутку. Однак, цю цифру будуть переглядати, зазначає автор. У «Київміськбуді» 
скаржаться на те, що інвестори поновили платежі і на рахунках фондів фінансування 
будівництва об’єктів «Укрбуду» вже знаходиться майже 90 млн грн, однак керуюча 
компанія Фонду фінансування будівництва «Житло-Капітал» не перераховує гроші на 
будівництво. Директор «Житло-Капітал» пояснює свої дії захистом інтересів інвесторів і 
вимагає доказів проведення робіт. Поки залишаються неприйнятими ніким 6 комплексів: 
ЖК Art House, «Злагода» на Харківському масиві, Solar City біля станції метро 
«Житомирська, «Оберіг-2», «Чарівне місто» та бізнес-центр Level в Новій Будові. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
 

 
 

 
 

На місці колишньої автобази у Львові  
збудують житло і офіси 

08.09.2020 

На місці колишньої автобази на вул. Кульпарківській у Львові 
планують збудувати житлово-офісний комплекс. Про це повідомляє служба 
новин он-лайн видання zaxid.net 

Під час засідання сесії депутати дозволили змінити призначення земельної ділянки 
під це будівництво компанії, пов'язаній із депутатом ЛМР Остапом Доскічем. Йдеться про 
земельну ділянку, розташовану на перетині вулиць Кульпарківська і Садова, фактично 
навпроти ЖК «Парус City». Під час засідання сесії 7 вересня депутати дозволили ТзОВ 
«Тібет» змінити цільове призначення території на вул. Кульпарківській, 96 з земель 
промисловості, транспорту і зв’язку до земель житлової і громадської забудови. У 
подальшому ТзОВ «Тібет» має укласти договір про оренду цієї землі із Львівською міською 
радою. Співзасновником компанії «Тібет» є депутат Львівської міської ради від БПП 
«Солідарність» Остап Доскіч. Він розповів, що на цій ділянці планується будівництво 
будинку на 6-9 поверхів. Поруч мають збудувати офісний центр та спорткомлпекс з 
басейном і спортзалами. У житлово-офісному комплексі також передбачений дитячий 
садочок. Остап Доскіч уточнив, що будівництвом комплексу буде займатися інша компанія, 
однак відмовився її назвати. Раніше на вул. Кульпарківській, 96 розташовувалася Львівська 
автобаза №6. Згодом компанія «Тібет» викупила частину складських приміщень на цій 
території під виробництво. За словами Остапа Доскіча, компанія «Тібет» переносить своє 
виробництво і таким чином звільнить ділянку під будівництво ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zaxid.net 

 
ХК «Київміськбуд» прийняла ще  

один об'єкт «Укрбуду» 
28.09.2020 

Холдингова компанія «Київміськбуд» прийняла ще один об'єкт 
корпорації «Укрбуд» – ЖК «Оберіг-2». Про це повідомляє пресслужба 
компанії, передає портал mind.ua 

«Оберіг-2» – один з найбільш очікуваних комплексів. Його не вдалося прийняти так 
швидко, як хотілося, були свої об'єктивні причини. Будівництво почнеться найближчим 
часом. На майданчику вже є робочі», – цитує пресслужба президента «Київміськбуду» Ігоря 
Кушніра. Він додав, що це вже 16-й об'єкт «Укрбуду», який буде добудовувати холдингова 
компанія. Також очікується, що «Київміськбуд» прийме ще кілька об'єктів. Зокрема, по ЖК 
«Чарівне місто» вже підписаний основний договір, і на даному етапі Міністерство оборони 
вносить доповнення до документа. Також компанія працює над передачею двох 
проблемних комплексів: «Арт Хаус» і «Солар Сіті». Для передачі «Арт Хауса» Міноборони 
необхідно належним чином оформити земельну ділянку. За «Солар Сіті» необхідно 
дочекатися завершення процедури санації, йдеться в повідомленні. Раніше Mind писав про 
те, чи зможе «Київміськбуд» добудувати об'єкти «Аркади». в серпні мер Києва Віталій 
Кличко доручив ХК «Київміськбуд» провести аудит об'єктів банку «Аркада». Йдеться про 
три житлових комплекси «Еврика», «Патріотика» і «Патріотика на озерах». НБУ визнав банк 
«Аркада» неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Правоохоронці розслідують 
кримінальну справу щодо 9 млрд грн. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
 

Позняки-Жил-Буд выпустит облигации на 57,3 млн грн для финансирования 
строительства столичного ЖК Taryan Towers 

28.09.2020 

Наблюдательный совет ЧАО "Позняки-Жил-Буд" решил разместить 
бездокументарные целевые именные облигации на 57,3 млн грн для 
финансирования строительства ЖК Taryan Towers. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение 
о размещении облигаций серии К2 стоимостью 57,3 млн грн принято 24 сентября 2020 г. 
При погашении облигаций покупатель имеет право на получение в собственность 
квартиры в ЖК Taryan Towers, общая площадь которой соответствует количеству 
облигаций из расчета - одна облигация = 0,01 м² жилья. Общее количество размещаемых 
акций составляет 88 тыс. 161 шт. В марте и июне 2019 г. набсовет "Позняки-Жил-Буд" 
принял решение о размещении бездокументарных целевых именных облигаций на общую 
сумму 282,7 млн грн, в декабре – на 135,2 млн грн. Соглсано данным компании, по 
состоянию на 24 сентября 2020 г. в обращении находятся облигации серий E2, F2, G2, I2 и 
J2. Проект предусматривает три 31-этажные башни по 214 квартир в каждой. Площадь 
участка под проект - 1 га, жилая площадь – 60 тыс. кв. м, коммерческая – 10,5 кв. м, общая 
площадь ЖК с инфраструктурой – более 145 тыс. кв. м. Согласно данным на сайте проекта, 
ввод в эксплуатацию первой башни – в четвертом квартале 2020 г., всего комплекса – в 
конце 2023 г. ЧАО "Позняки-Жил-Буд" основано в 2002 г. Согласно данным Единого 
госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, уставный капитал компании на сентябрь 
2020 г. составлял 175 тыс. грн. Конечным бенефициаром указана Рузанна Каграманян. 
Корпорация "Позняки-Жил-Буд" специализируется на строительстве элитной жилой 
недвижимости, объектов коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры. 
Согласно данным сайта корпорации, ее портфель реализованных строительных проектов 
включает жилые и офисные комплексы площадью более 1 млн кв. м. Среди текущих 
проектов – ЖК Taryan Towers на три дома на ул. Иоанна Павла ІІ, 12. С декабря 2015 г. 
корпорация "Позняки-Жил-Буд" входит в группу компаний Taryan Group (Киев), созданную 
в 2011 году экс-президентом ЧАО "Позняки-Жил-Буд" Артуром Мхитаряном. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Перспективи зростання: Як ринок комерційної нерухомості України  

пережив карантин? 
04.09.2020 

Ринок комерційної нерухомості України у першому півріччі 2020 року 
пережив один із найскладніших періодів у новітній історії. Про це пише 
Вікторія Берещак на порталі thepage.ua 

 

ТРЦ і досі не оговталися від падіння потоку відвідувачів, а безліч ритейлерів 
скоротили площі та відмовилися від планів щодо розширення. Стан, в якому ринок увійшов 
у друге півріччя, The Page обговорило з консультантами та великими гравцями ринку.  

 

Безпрецедентний нокдаун: огляд ринку комерційної нерухомості України за 1 
півріччя. Навесні цього року торгові центри та ритейлери опинилися у найстрашнішому 
своєму сні. Коронавірус закрив усіх по домівках і обмежив роботу торгово-розважальних 
центрів, змусивши гравців коригувати свої стратегії. Ще на початку року низка ритейлерів 
планувала розширення своїх мереж і відкриття нових локацій у Києві та регіонах, але вже у 
березні усі плани довелося згорнути й перейти в режим жорсткої економії. Рекордне 
падіння купівельної активності та роздрібного товарообігу (-14,2% рік до року у квітні), 
спровоковане ситуацією з коронавірусом і карантином, змусило переглянути операційні 
витрати усіх без винятку гравців сегмента. Великі торгові центри закрили на замок 
адміністративними методами вже до середини весни. Орендарі миттєво засипали власників 
ТРЦ і керуючі компанії запитами щодо орендних канікул, а ті зі свого боку чекали на 
допомогу від уряду. Найгірше, пригадує керуючий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан, 
довелося орендарям зі сфер неосновних товарів — вони частіше за інших зверталися із 
запитами про встановлення рухомої орендної ставки залежно від досягнутих місячних 
продажів після карантину. «Орендодавці погоджувалися на зниження орендної плати на 20-
30% з початку року, внаслідок чого орендні ставки досягли рівня $60-80/кв. м/місяць у 
кращих торгових приміщеннях і $35-50 кв. м/місяць в інших», — ділиться спостереженнями 
він. Найбільше падіння орендних ставок було у центральних торгових центрах міста, де 
відвідуваність значно знизилася у зв'язку з карантином, а споживачі закуповували 
необхідні продукти у місцевих районних ТРЦ.  

 

А ось формат невеликих community і neighborhood-центрів постраждав мінімально 
завдяки наявності продовольчого якоря, який практично забезпечував стандартну 
відвідуваність, розповідає операційний лідер Ceetrus Ukraine Анна Корягіна. Попри те що 
після карантину відкрилися практично всі орендарі, товарообіг у більшості лишає бажати 
кращого. У перші місяці після карантину, ділиться спостереженнями керуючий директор 
Colliers International (Україна) Олександр Носаченко, «вистрілив» сегмент fast-fashion. «З 
огляду на відкладений попит деякі ритейлери могли похвалитися рекордними продажами, 
як порівняти з докарантинним періодом, але вже у липні товарообіг орендарів демонструє 
помірний спад», — пояснив він. Непогано йдуть справи у більшості операторів спортивних 
товарів, електроніки та гаджетів, дитячих товарів і категорії товарів для дому. За словами 
Корягіної, ці сегменти демонструють якщо не істотне, то стабільне зростання. А ось 
кіномережі та оператори розважального сегмента відчувають себе не дуже добре з огляду 
на вкрай низькі результати роботи після рестарту, розповідає Носаченко. «Оскільки такі 
орендарі є якірними й формують основні потоки відвідувачів до зон їхнього розташування, 
зниження їхньої відвідуваності негативно впливає і на товарообіг сусідніх орендарів», — 
переконаний експерт. Чим більше риба, тим їй легше пережити ідеальний шторм. Так і з 
ритейлерами: великим гравцям зі стійкою бізнес-моделлю, сформованою лояльністю, які 
пройшли цифрову трансформацію й щосили розвивали омніканальність до пандемії, 
вдалося значно швидше пристосуватися до нової реальності. Наприклад, у Retail Park 
Petrivka, за словами Анни Корягіної, деякі оператори працювали у форматі click and collect, 
мережа Decathlon частково працювала у форматі drive на двох своїх локаціях. З 
послабленням карантину практично всі орендарі відкрилися, зокрема відновлюється й 
розважальний сегмент, нехай і у підвішеному стані, а трафік в основних ТЦ почав 
відновлюватися. За словами гравців, він відвоював собі близько 55-60% показників 
минулого року. Однак ситуація усе ще залишається складною, і експерти не виключають 
подальшого розвитку за стресовим сценарієм. А це друга хвиля карантину, закриті торгові 
центри, падіння продажів, збільшення вакантності та інші «принади» світу посткорони. 
Домовленості щодо знижок і спецумов оренди, які діють зараз, мають виключно 
короткостроковий характер, переконаний Носаченко. «Глобально стверджувати, на якому 
рівні зупиниться ринок, можна буде через два повноцінні квартали роботи різних сезонів. 
Саме тоді можна буде проаналізувати стабілізацію ставок на певному рівні, а поки робити 
висновки щодо цього передчасно», — вважає керуючий директор Colliers International 
(Україна). 

 

Нові ТРЦ у Києві: коли будуть і чи чекати їх тепер. У першому півріччі 2020 року 
об`єм конкурентної пропозиції в Україні зріс на 80,7 тис. кв. м із введенням в експлуатацію 
ТРЦ Retroville, розповідає Радомир Цуркан. До кінця року, за словами експерта, очікується 
до виходу на ринок друга черга April Mall (50 тис. кв. м). Аналітики CBRE Ukraine 
прогнозують цього року уповільнення темпів будівництва нових об'єктів після рекордних 
178 тис. кв. м 2019 року, що було найбільшим показником нової пропозиції, яка вийшла на 
ринок за останні 10 років. «А відкриття ТЦ River Mall 2019 року додало якісного складу 
орендарів до наявної пропозиції на лівому березі міста, де зосереджено лише 23% 
загального обсягу конкурентних торгових площ», — ділиться спостереженнями Цуркан. На 
стадії будівництва, за словами Носаченка, перебувають 10 ТРЦ загальною площею понад 
741 тис. кв. м. Їхнє відкриття заплановано протягом 2021 — 2023 років. Експерт не 
виключає, що через пандемію та карантинні обмеження, строки відкриття деяких із цих 
об'єктів, імовірно, можуть перенести. А власники проєктів, будівництво яких ще не 
розпочалося, взагалі займають вичікувальну позицію. Карантин загалом навчив усіх 
тотальної економії. І щодо фінансових ресурсів і операційних витрат, і щодо оптимізації 
бізнес-моделей. Скорочення орендованих площ для багатьох стало рятівним кругом. За 
словами Носаченка, у перспективі торгові центри більше концентруватимуть увагу на 
впровадженні енергоощадних інновацій, а орендарі, ймовірно, розглянуть скорочення 
витрат на ремонт своїх приміщень, а також зниження темпів розвитку своїх мереж. 
Оптимізаційні заходи з боку ритейлерів пов'язані, зокрема, зі скороченням попиту на 
товари. Поведінкова модель покупців, розповідає керуючий партнер CBRE Ukraine, 
трансформувалася у кризову, для якої характерною є відмова від дорогих та імпульсних 
покупок і загалом прагнення до свідомого споживання та економії. Зі скасуванням економії, 
визнають опитані експерти, стало помітним значне зростання продажів через відкладений 
попит. Українці нарешті отримали реальний шанс задовольнити емоційний голод за 
звичним способом розваг — шопінгом. 

 

Головні тренди на ринку торговельної нерухомості — 2020. Соціальне 
дистанціювання — один із головних трендів, що продиктовані пандемією. Ця тенденція, за 
словами Цуркана, може спричинити мінімізацію контактності під час здійснення покупки, 
створення додаткових можливостей для самообслуговування в разі повернення та обміну 
товару. З головного правила нової реальності випливає і зміцнення позицій e-commerce та 
масовий перехід багатьох ритейлерів на бік омніканальності. Перехід в онлайн експерти 
називають довгостроковою тенденцією і радять не відкладати цифрову трансформацію 
свого бізнесу на потім. Просування онлайн-торгівлі, пояснює керуючий партнер CBRE 
Ukraine, залишається частиною масштабнішої омніканальної стратегії online-to-offline або 
click-and-mortar, в основі якої лежить одночасний розвиток операційної діяльності 
фізичного ритейлу та e-commerce. У такому разі покупці користуються перевагами обох 

каналів продажів: аналіз і порівняння онлайн, швидка доставка до відділення магазину або, 
за бажання, фізична допомога консультанта. Ще однією суттєвою тенденцією, яку 
спричинив карантин, Анна Корягіна називає зміну сприйняття фізичних магазинів 
виключно як місця для здійснення транзакції. «Ми говоримо не тільки про збільшення зони 
отримання споживчого досвіду, позиціювання магазину як додаткової маркетингової 
можливості, майданчики для знайомства з асортиментом, скорочення торговельної площі, 
але й зміну логістичного ланцюжка, де оnline та offline повинні бути максимально 
взаємопов'язані», — переконана операційний лідер Ceetrus Ukraine. Карантин також надав 
поштовху розвитку таким форматам розваг, як кінопокази на дахах, автокінотеатри й 
навіть кінотеатри на воді, розповідає Носаченко. Кіномережі почали розвивати онлайн-
продажі, зокрема і не властивих сегменту товарів. Пандемія, за його словами, лише 
прискорила тренд розвитку ТРЦ як місць соціалізації з просторими галерейними зонами. А 
з огляду на вимоги соціальної дистанції та правил гігієни ТРЦ стали більше приділяти 
уваги безпеці своїх відвідувачів, що привчає усіх нас до нового способу життя. До речі, про 
нього. Введення нових протоколів гігієни у ТЦ для забезпечення безпечного й здорового 
середовища для персоналу та клієнтів уже стало необхідною буденністю, щоб завоювати 
лояльність і довіру клієнта. Йдеться передусім про посилений режим прибирання з 
обов'язковою дезінфекцією приміщень, обов'язковий температурний скринінг клієнтів на 
вході, дотримання масочного режиму та фізичної дистанції, контроль кількості 
співробітників і покупців у магазині, можливість безконтактної оплати. Ринок уже 
зіткнувся із серйозними змінами, але не всі з них, за словами експертів, такі вже й погані. 
Навпаки, деякі тенденції обіцяють точки зростання й нові можливості для тих, хто здатний 
бачити перспективу. Наприклад, Анна Корягіна нагадує, що, крім безлічі незручностей і 
труднощів, коронавірус зміцнив актуальність об'єктів змішаного призначення з новими 
якірними складовими, як-от житло, офіси, наявність медичного сервісу. «Завдання 
сучасного девелопера — створення community з ухилом на розвиток цифрового 
майданчика об'єкта, КСВ, створення унікального клієнтського досвіду, а не просто об'єкта 
торговельної нерухомості», — вважає експерт. Згоден із колегою і Радомир Цуркан. За його 
словами, помітним трендом на ринку торгової нерухомості є функціональне перетворення 
ритейл-площ під коворкінги та гнучкі офісні простори. «Тенденція до оренди коворкінг-
операторами площ у торгових центрах стає помітнішою — оператори усе більше звертають 
увагу на такі проєкти. Ця опція є взаємовигідною, оскільки ТРЦ можуть отримати орендаря 
на тривалий строк і водночас залучити резидентів таких офісних просторів як потенційних 
клієнтів», — пояснив він. 

 

Прогноз щодо ринку комерційної нерухомості України — 2020: що буде до кінця 
року. На початку карантину багато експертів припускали значно серйозніші наслідки, ніж 
ми маємо наразі. І хоча фактично ми подолали лише перший раунд, загальний настрій на 
ринку не такий песимістичний, як раніше. Так, за словами керуючого директора Colliers 
International (Україна) Олександра Носаченка, показник вакантності не демонструє 
стрімкого зростання. Експерт не виключає можливого зростання індикатора, пов'язаного з 
оптимізацією бізнесів і закриттям ритейлерами нерентабельних локацій до кінця 2020 
року — початку 2021 рр., але на цьому етапі операторам потрібен час для оцінки збитків і 
перспектив подальшого розвитку. Серед орендарів, прогнозує керуючий партнер CBRE 
Ukraine Радомир Цуркан, можливе зростання інтересу до прив'язки орендної ставки до 
обороту з метою підготовки до непередбачуваних впливів кризи, пов'язаної з COVID-19, яка 
триває, на відвідуваність торгових центрів. Анна Корягіна, операційний лідер Ceetrus 
Ukraine, серед подальших тенденцій на ринку називає зростання e-commerce, зростання 
середнього чека за можливого скорочення частоти покупки, застосування нових 
нестандартних каналів продажів («вбудовані» відеомагазини за передплатою, 
відеостримінг тощо), розумне споживання, зміна цільового призначення площ. «Торгові 
центри не зможуть існувати у тривалій перспективі лише offline, тому поняття omnichannel 
landlord також увійде в український побут», — переконана вона. Носаченко не виключає, що 
після закінчення дії обмежувальних заходів усе більше магазинів трансформуються, 
розвиваючи видачу заздалегідь замовленого товару (click & collect). Це стосується не тільки 
магазинів техніки, які активно розвивали цей формат, а й фешн, ювелірних операторів і 
навіть фуд-зон. Однак якщо кількість випадків захворювання на COVID-19 на місцях 
продовжуватиме зростати, можливе падіння роздрібного товарообігу у фізичних магазинах 
і ще більше зростання сегмента e-commerce. Проте попри активний розвиток онлайн-
платформ левова частка продажів припадає на офлайн-покупки. Отже, ритейлерам варто 
сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. А тим, хто не встиг піти в онлайн, давно 
пора починати розвивати інфраструктуру. Цілком імовірно, що друга хвиля коронавірусу 
матиме не менш неприємні наслідки навіть з огляду на те, що сегмент торговельної 
нерухомості вже частково змирився з подібною можливістю. Але, за словами керуючого 
директора Colliers International (Україна), не варто вішати носа. «Як свідчить досвід 
минулих криз, ритейл як сегмент може найпершим показати драматичне падіння, але він 
же надалі демонструє і стрімке зростання, яке залежить не тільки від купівельної 
спроможності, а й від споживчих настроїв», — резюмує він. 

 

Читати повністю >>>                                                                                           © Вікторія Берещак 
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В Житомире завершается  
строительство ТЦ 

13.09.2020 

Как сообщает Ассоциация ритейлеров Украины, в ноябре 2020 г. в 
Житомире состоится открытие нового торгового центра. Объект 
расположен на площади Победы, пишет commercialproperty.ua 

Общая площадь ТЦ составит более 18 000 кв. м, из которых 16 000 кв. м будет 
отведено под аренду. Концепция комплекса предусматривает создание семейного 
торгового центра. Поэтому в нем не будет традиционной fashion-галереи. Пул арендаторов 
будет состоять из операторов торговли и услуг, которые смогут «закрыть» повседневные 
бытовые потребности.  Сейчас заполняемость комплекса превышает 65%. Среди «якорных» 
арендаторов торгового центра – строительный гипермаркет «ОЛДІ» площадью около 8300 
кв. м, продуктовый супермаркет «Сільпо» на 2600 кв. м, магазин товаров для дома JYSK на 
1230 кв. м, магазин бытовой техники и электроники Eldorado площадью 700 кв. м. Также 
подписаны договора аренды помещений с детским магазином MYplay, мобильными 
операторами Kyivstar и Vodafone, магазином зоотоваров Master Zoo, др. В ТЦ также будут 
работать магазины ювелирных изделий, текстиля, посуды, оптики, торговые точки с 
импульсными товарами, а на втором этаже откроется фуд-корт. Рядом с торговым центром 
оборудуют паркинг более чем на 200 машиномест. 

Читать полностью >>> 
По материалам commercialproperty.ua 
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Литовская BT Invest намерена инвестировать в новый ТЦ  
возле ст. м. Житомирская 

15.09.2020 

Проект (ТЦ) XIT Mall предполагает строительство четырехуровневого 
торгового центра общей площадью 16 тыс. кв. м с галереей, которая 
соединит его со станцией метро.  

Инфраструктура объекта также включает парковку на 180 машиномест. В торговом 
центре рассчитывается разместить около 80 магазинов, в том числе с детскими товарами, а 
также кафе, рестораны и продуктовый супермаркет Novus. Напомним, что в 2018 году 
компания Sopason Holdings Limited (Кипр), принадлежащая владельцам BT Invest и Novus, 
приобрела ООО "Альянс-Экопроект" (Киев), которая в 2009 году получила земельный 
участок в 1 га по просп. Победы, 134/1 возле станции метро Житомирская для 
строительства торгово-офисного комплекса с паркингом. BT Invest создана в 2008 году 
бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондасом Туменасом и ныне покойным 
Игорем Беззубом. Развивает сеть продуктовых супермаркетов Novus, включающую 47 
магазинов, холдинг Stolitsa Group, реализующий проекты недвижимости в Киеве и 
Киевской области, и выступает инвест-партнером строительства столичного торгово-
развлекательного центра Retroville. 

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

 
Выручка управляющей ТРЦ компании Arricano упала  

на 18% из-за карантина 
24.09.2020 

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc (Кипр) по итогам первого 
полугодия 2020 года составила $22 млн, что в 2,5 раза выше показателя 
первой половины 2019 года. Об этом пишет biz.censor.net 

Согласно отчету, обнародованному на Лондонской фондовой бирже, ее выручка за 
январь-июнь сократилась на 18% – до $14,2 млн, тогда как совокупная прибыль снизилась 
в 5,8 раза – до $3 млн. Стоимость чистых активов с начала года возросла на 2,4% – до $131 
млн. Сокращение выручки обуславливает вынужденным закрытием торговых центров 
Arricano на карантин на фоне пандемии COVID-19 в марте-июне. В то же время в январе-
феврале этот показатель возрос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 
Таким образом, операционная прибыль компании снизилась на 16% – до $9,6 млн (без 
учета переоценки инвестиционной недвижимости). Между тем, несмотря на временную 
остановку работы ТРЦ, наполняемость торговых площадей Arricano к концу полугодия 
составила 99%, отмечают в компании. В то же время Arricano удалось сократить 
операционные расходы и затраты на персонал на $1,2 млн, что составляет около четверти 
от таких же затрат в І полугодии 2019 г. Банковские заимствования девелопера на конец І 
полугодия составили $49,5 (годом ранее – $41,1 млн). При этом Arricano договорилась 
банками о продлении сроков погашения и реструктуризации кредитов, а также о снижении 
процентных ставок в среднем до 10,7%, тогда как в первом полугодии-2019 средняя ставка 
составляла 13,1%. Денежный поток Arricano за шесть месяцев снизился на 35% – до $6,5 
млн, что стало результатом уменьшения выручки и замедления погашения дебиторской 
задолженности вследствие коронакризиса. По состоянию на 30 июня 2020 г. Arricano имела 
$4,9 млн денежных средств и их эквивалентов и $56,2 млн небанковских кредитов. Как 
сообщалось, чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2019 г. составила $8 млн, что в 4,7 
раза меньше показателя 2018 г. Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве 
торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке 
недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей 
площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом 
Роге, City Mall в Запорожье. Ей принадлежит 49,9% в столичном ТРЦ Sky Mall. Напомним, 
ранее мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал принадне-
жащую ему опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру. 

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

 
АМКУ розслідував змову фірм на аукціоні по придбанню  

«Республіки» оточенням Хомутинніка 
23.09.2020 

АМКУ розгляне питання про результати розгляду справи про 
порушення ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор», ТОВ «ФК «Толкфін» і ТОВ «Солтекс 
Капітал» законодавства про захист економічної конкуренції. 

Компаніям інкримінують антиконкурентні узгодженії дії на аукціоні, проведеному 
Фондом гарантування вкладів в системі «Prozorro.sale». У лютому 2019р. компанія «Солтекс 
Капітал» за 777 млн грн виграла аукціон на придбання права вимоги банку «Надра» за 
кредитними договорами №37/2012-KK (позичальник – ТОВ «Мегаполісжитлобуд») та 
№2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 (позичальник – ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість»). У заставі за цими 
позиками – недобудований ТРЦ «Республіка» (Respublika), який ЗМІ пов’язували з Дмитром 
Фірташем. Покупця «Солтекс капітал» ЗМІ пов’язують з Віталієм Хомутинніком. З 
«Солтексом» його повязує Василь Астіон – цей дніпропетровський бізнесмен раніше був 
підписантом «Солтексу» та бізнес-партнером Хомутинніка по «Dnipro Agro Alliance LTD». 
Загалом права вимог у сумі становили 2,6 млрд грн, тобто його продали з дисконтом 70%. В 
аукціоні за правилами голландського аукціону взяли участь три компанії: ТОВ «ФК 
«Фінгруп Фактор», ТОВ «ФК «Толкфін» і ТОВ «Солтекс Капітал». Протягом аукціону 
відбулось більше ніж 70 кроків автоматичного зниження ціни: з початкових 2,6 млрд. грн. 
до 777,1 млн. грн. На цій позначці «Солтекс Капітал» натисканням кнопки зупинив падіння 
ціни та в подальшому за цією вартістю уклав договір. При цьому конкуренти не 
скористались правом на подання закритих пропозицій, які могли б дати їм можливість 
позмагатись за перемогу, останні не скористались. Така поведінка є однією з ознак 
можливої змови, адже можна стверджувати, що під час аукціону компанії не змагались між 
собою по ціні, та два інших учасника фактично «злили» третьому перемогу. При цьому 
аукціон було зупинено, коли ціна активу знизилась зі 100% до 30% при нормативно 
встановленому мінімальному порозі 20%. Отже «конкуренти» дали можливість ТОВ 
«Солтекс Капітал» перемогти з ціною, яка менш ніж на 10% відрізняється від мінімально 
можливої. Також є й інші ознаки змови, вказує «Ліга антитрасту». Заяви компаній «Фінгруп 
Фактор» та «Толкфін» на участь в аукціоні були створені в один час та завантажені в 
систему з різницею в 1 хвилину. Заяви обох учасників оформлені однаково: не містять 
номеру та дати документу. Свідоцтва компанії завантажили з різницею в 4 хвилини. Крім 
цього, між трьома учасниками наявні зв’язки через двох фізичних осіб, що є 
співзасновниками та керівниками зазначених трьох компаній (детальніше на картинці 
нижче). Денис Лукашевич є співзасновником «Толкфіну» та підпісантом «Солтекс капіталу». 
Євген Толкачев є директором «Фінгруп фактору» та керівником і співзасновником 
«Толкфіну». Євген Астіон є співзасновником «Толкфіну» і «Фінгруп фактору». У випадку, 
якщо АМКУ прийде до висновку, що компанії вчинили порушення , то їм загрожує штраф у 
розмірі до 10% їх річного доходу та заборона приймати участь в державних закупівлях 
протягом трьох років з моменту прийняття рішення. «Але це не найтяжчий наслідок. 
Найбільш неприємною для переможця буде загроза визнання недійсним результатів 
аукціону та укладеного за його результатом договору в судовому порядку. Адже, якщо три 
учасники змовились та не конкурували між собою, значить фактично актив було віддано 
ТОВ «Солтекс Капітал» в позаконкурентний спосіб, з порушенням закону», – відмітили 
експерти «Ліги антитрасту». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 

 БЦ 

Компания «НЕСТ» ввела в эксплуатацию  
бизнес-центр 

27.08.2020 

Украинская девелоперская компания «НЕСТ» объявила о вводе в 
эксплуатацию бизнес-центра HILLFORT Business Mansion класса А. Он 
расположен по ул. Михайловской в Киеве. 

HILLFORT Business Mansion – это 9-этажное здание общей площадью 13 000 кв. м и 
арендуемой 8550 кв. м. Проектом предусмотрен 3-уровневый подземный паркинг на 93 
машиноместа. По данным консалтингой компании Colliers International (Украина), 
кумулятивное предложение профессиональных офисных помещений в Киеве превышает 
два миллиона кв. м. В течение первого полугодия 2020 было введено в эксплуатацию семь 
офисных центров суммарной арендуемой площадью около 69 620 кв. м. Вакантность в 
киевских бизнес-центрах А- и В-класса выросла с 7% в начале 2020 года до 10% в конце 
первого полугодия 2020. 

Читать полностью >>> 
По материалам commercialproperty.ua 

 
Как Киевскую резиновую фабрику превращают в бизнес-центр  

с общественными пространствами 
09.09.2020 

В середине августа в Киеве открыли бизнес-центр класса B - City 
Garden. Он находится на месте Киевского завода резиновых и латексных 
изделий, который несколько лет стоял заброшенным.  

 

Теперь же здесь отстроили современный офисный кампус с общественными 
площадками: кафе, эксплуатируемыми крышами и зелеными зонами. В будущем 
планируют открыть мультикорт и апероль-бар. Рассказываем, кто и зачем превращает 
заброшенный завод в мини-город для бизнеса и отдыха и что уже сделали. 

 

Начало. Фабрику основали в 1956 году согласно приказу управления местной и 
топливной промышленности Киевского горисполкома, рассказывает основатель и главный 
архитектор Synectic A Виктор Герасименко. На территории было пять производственных 
участков: транспортный, электроучасток, ремонтно-механический цех, паросиловое 
хозяйство, три склада и лаборатория. Девелоперская компания FORUM, которая уже 18 лет 
занимается трансформацией промышленных территорий в бизнес-центры, выкупила 
территорию в начале 2016 года, у банка на торгах. Когда команда приступила к работе, 
комплекс представлял собой заброшенную промзону. "В 2017 г. я провела на территории 
весь свой день рождения вместе с нашим генподрядчиком. Концепт мы придумали за день. 
Потом нашли архитекторов, которые смогли нарисовать то, что мы вообразили. Ну, а потом 
два года мы воплощали это в жизнь", - рассказывает лидер Forum Group Ирина Школьник.  

 

Концепция. Основная идея была - превратить неработающую фабрику резиновых 
изделий в современный офисный кампус, по типу известных американских корпоративных 
и студенческих городков. Архитекторы при этом хотели сохранить самобытность места, 
что было непросто, учитывая масштабы: общая площадь промышленного объекта – более 
30 000 кв. м, зданий – более 18 000 кв. м. "Процесс или метод ревитализации, пожалуй, 
самая сложная из всех форм девелопмента, так как содержит в себе вопрос не столько 
нового, как переосмысление уже существующего в настоящее и будущее. В данном случае 
процесс был возможен только при условии готовности к нему заказчика. А мы помогли 
довести его до результата", - отмечает Виктор Герасименко. Концепция подразумевает 
открытую территорию. Любой житель Голосеевского района (и не только) может свободно 
пользоваться всеми публичными местами в бизнес-центре. 

 

Ремонт. Почти два из трех этапов ревитализации завершены, в частности, 
обустроили тротуары и публичные пространства, почти все входные группы и заезды, 
реконструировали все здания и построили несколько новых сооружений на месте старых. 
Семь корпусов уже готовы для аренды. Обновлением занимались компания Forum Group, 
5point.space (Максим Пароконний), бюро инициативной архитектуры GA (Влодко Зотов) и 
архитектурная платформа Synectic A (Виктор Герасименко). Пространство постарались 
максимально адаптировать под нужды резидентов. Инфраструктура БЦ включает фитнес-
клуб (абонемент входит в стоимость аренды), рестораны, кафе, большой крытый паркинг, 
беседки для отдыха, качели, гамаки, амфитеатр с подушками, сад, газон, размером с 
футбольное поле и много зеленых насаждений. Одной из "фишек" также стали 
эксплуатируемые крыши на всех зданиях. Сейчас бизнес-центр активно занимаемся 
работой с будущими резидентами. В частности, проводят City Garden Breakfast Tour, чтобы 
ознакомить как можно больше людей с бизнес-городком. 

 

Плани >>>                                                                                                                      © Анна Бандилко  
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Вавриш, колега Богдана і екс-партнери Ємельянова увійшли 
ву спільний проект на Подолі 

09.09.2020 

Суд визнав правомірно укладеним договір купівлі-продажу 
незавершеного будівництвом офісного комплексу загальною площею 20 299 
кв м, який розташований у Києві на вул. Набережно-Хрещатицька, 9.  

Юридична компанія «Кратос» 11 вересня 2019 року продала вказаний об’єкт за 5,88 
млн грн чотирьом фірмам: «Сага Інвест ЛТД» і «Українська консультаційна група» 
(отримали по 3/10 частки майна),  а також «Служба охорони ЦСБ» і «Кий Ріал» (отримали 
по 1/5 частки майна). Недобудований комплекс розташований на двох ділянках площею 
0,13 га і 0,32 га. Компанія «Кратос» стала власником об’єкта на підставі рішення Госпсуду м. 
Києва 2012 року. До слова, разом із недобудованим комплексом суд визнав за «Кратосом» 
право власності на майновий комплекс площею 2162 кв м на вул. Андріївська, 22, нежилий 
будинок (літ. А) площею 603 кв м на вул. Набережно-Хрещатицька, 9 і офісний комплекс 
площею 1471 кв м на вул. Набережно-Хрещатицька, 9 (літ. А). На початку 2020 року продаж 
недобудованого комплексу площею 20 299 кв м оскаржила фірма «Сігейт Пропертіс», 
посилаючись на те, що саме вона є його власником. Втім, суд у задоволенні позову відмовив, 
посилаючись на те, що не отримав жодних підтверджень заяв «Сігейт Пропертіс». При 
цьому суд дійшов висновку, що спірний договір купівлі-продажу у 2019 році був укладений 
відповідно до вимог чинного законодавства, і на момент продажу власником майна був 
«Кратос». Власником ТОВ «Сігейт Пропертіс» є Олександр Башенко, колишній президент 
Федерації велоспорту України. Він був звільнений з цієї посади зі скандалом у серпні 2019 
року, після того, як Башенко нахамив чемпіонці II Європейських ігор Ганні Соловей. 
Башенко навесні 2019 року значився керівником ТОВ «Міжнародна юридична компанія 
«Кратос». Нинішнім власником і директором цієї фірми є Володимир Овдусенко з Донецька. 
У 2015 році «Комсомольська правда в Україні» назвала Володимира Овдусенка одним із 
ліквідаторів, яких екс-голова ВГСУ Віктор Татьков і його заступник Артур Ємельянов 
використовували у рейдерських схемах. Власником ТОВ «Служба охорони ЦСБ» є ТОВ «КУА 
«Інекс Капітал», що діє в інтересах та за рахунок активів інвестфонду «Акцепт Інвест». 
Кінцевими бенефіціарними власниками фірми вказані Світлана Браславська і Руслан 
Браславський з Донецької області. Світлана і Руслан Браславські разом із Ольгою Борт, 
дружиною нардепа від ОПЗЖ Віталія Борта, є власниками ТОВ «Агрофірма «Нива». 
Керівником цієї агрофірми є Володимир Овдусенко. У 2016-2017 рр співвласником 
агрофірми «Нива» була Світлана Ємельянова, колишня дружина екс-судді Вищого госпсуду 
часів Януковича Артура Ємельянова. Руслан Браславський і Світлана Ємельянова з 2007 по 
2019 рр були співвласниками ТОВ «Касталія 7». А Світлана Браславська і Світлана 
Ємельянова у 2009-2019 рр разом володіли ТОВ «Східна компанія розвитку». Керівником 

https://inventure.com.ua/news/ukraine/litovskaya-bt-invest-namerena-investirovat-v-novyj-tc-vozle-st.-m.-zhitomirskaya
https://biz.censor.net/news/3221030/vyruchka_upravlyayuscheyi_trts_kompanii_arricano_upala_na_18_izza_karantina_obnovleno
http://nashigroshi.org/2020/09/23/amku-rozsliduvav-zmovu-firm-na-auktsioni-po-prydbanniu-respubliky-otochenniam-khomutynnika/
https://commercialproperty.ua/news/ukrainskiy-rynok/kompaniya-nest-vvela-v-ekspluatatsiyu-biznes-tsentr/
https://bzh.life/gorod/na-starom-meste-kak-kievskij-zavod-rezinovyh-i-lateksnyh-izdelij-prevrashhayut-v-biznes-czentr-s-obshhestvennymi-prostranstvami
http://www.btinvest.lt/99/
http://arricano.com/ru/profile/about/
http://www.respublika.com.ua/
http://www.nest.ua/
https://www.forumgroup.ua/
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ТОВ «Служба охорони ЦСБ» є Євген Отцевич, брат якого є слідчим Подільського УП ГУ 
Нацполіції в м. Києві. У 2015 і 2018 рр він згадував брата в деклараціях. ТОВ «Кий Ріал» 
наприкінці серпня 2019 року зареєстрували на Ніну Сухенко. Вона ж є керівником компанії. 
Жодних інших фірм вона не має. ТОВ «Сага Інвест Лтд» володіють Володимир Васильєв 
(1%) і ТОВ «Сага Девелопмент» Андрія Вавриша, екс-заступник директора Департаменту 
містобудування та архітектури КМДА у 2010-2015 рр, який після того став девелопером. 
Керівником і власником ПП «Українська консультаційна група» є Зоя Касперчик. Вона є 
адвокатом, яка зареєстрована у Києві на вул. Ярославська, 56-А. За цією ж адресою 
зареєстровано адвоката Андрія Богдана, колишнього голову Офісу президента Володимира 
Зеленського. Богдан і Касперчик фігурували у розслідуванні Bihus.info про кредитну аферу 
на 200 млн грн. На вул. Ярославська, 56-А на шостому поверсі знаходиться також 
адвокатська фірма «Пукшин і партнери», засновниками якої є Олександр Баулін і Ігор 
Пукшин. Богдан був керівником АФ «Пукшин і партнери» у 2007-2008 рр. Також разом з 
Бауліним, Пукшиним та іншими Богдан у 2006-2016 рр був співзасновником ТОВ 
«Юридичні офіси», єдиним власником якого у 2016-му стала Зоя Касперчик. Касперчик у 
2019-му була одним із спонсорів партії «Слуга народу». Андрій Богдан є другом Андрія 
Вавриша. В останнього є кілька проектів у партнерстві із компаніями, пов’язаними з 
Богданом. Зокрема, ЖК «San Francisco Creative House» на проспекті Перемоги, 67 у Києві 
будується на ділянці, яку орендує компанія «Кармен Трейдінг», директором якої раніше був 
Олександр Коваленко – довірена особа Андрія Богдана. Крім того, одним із власників ТОВ 
Фірма «Резон», яка уклала з Нацакадемією внутрішніх справ договір на забудову 30 га на 
22-му кілометрі Харківського шосе столиці (ЖК «О2 Residence»), є інвестфонд «Ельбрус». 
Керівником цього фонду є Кирило Скурський, на якого, за даними Bihus.info, оформлений 
мікроавтобус супроводу Андрія Богдана. Законність зведення «О2 Residence» розслідує ДБР. 
У травні цього року заступник голови КМДА Вячеслав Непоп і Департамент земельних 
ресурсів зареєстрували проект рішення Київради про передачу вказаним чотирьом 
компаніям в оренду двох ділянок на вул. Набережно-Хрещатицька, 9 для будівництва 
житлового комплексу. Профільна комісія вже підтримала цей проект. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Читайте також! ДБР взялося за 
Вавриша: арештована земля під двома 
забудовами у Києві >>> 

 
На хвилях Дніпра: яким буде новий БЦ Liner  

в Подільському районі Києва 
16.09.2020 

У 2021 р. в Києві відкриється новий бізнес-центр Liner. Тут буде майже 
25 000 кв. м площі, система гнучких офісів, сучасна архітектура, новітні 
технології, дворівневий підземний паркінг. 

На початку поточного року український забудовник Really Building в партнерстві з 
ізраїльською компанією SimpleInvest розпочав будівництво нового БЦ Liner. Зведення БЦ 
класу В на вул.Новокостянтинівській планується завершити вже в кінці 2021 р. В компанії 
Retail&Development Advisor, яка виступає консультантом і брокером проекту, поділилися 
ключовими подробицями і конкурентними перевагами БЦ. В даному проекті компанія RDA 
виконувала одразу кілька завдань. Зокрема, в її функції входили: аналіз стану ринку 
комерційної нерухомості, аналіз ділянки під забудову, а також всіх інших факторів, що 
впливають на прийняття рішення по проекту; предброкеридж; попередня фінансова оцінка 
проекту, максимізація рентабельності за рахунок використовуваних концептуальних і 
архітектурних рішень. «RDA – це професійна компанія, яка робить глибокий і розширений 
аналіз, а також надає широкий спектр інформації щодо учасників ринку. В результаті 
співпраці ми отримали багато корисних рекомендацій: починаючи від проектування і 
закінчуючи реалізацією проекту», – говорить керівник департаменту нерухомості компанії 
Really Building Анна Мурашенко. За її словами, в результаті спільної роботи учасники 
проекту затвердили будівництво 12-поверхового бізнес-центру Liner загальною площею 
майже 25 000 кв. м. Орендна площа БЦ складе більше 17 400 кв. м, з яких 16 150 кв. м буде 
відведено під офісні приміщення та ще 1270 кв. м – під торгові. В рамках будівництва також 
буде обладнана дворівнева підземна парковка на 125 машиномісць. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Промислово-будівельна група «Ковальська»  

інвестує в UNIT.City $70 млн 
24.09.2020 

Промислово-будівельна група (ПБГ) «Ковальська» та ГК «UFuture» 
оголошують про співпрацю та розпочинають будівництво нових бізнес-
кампусів на території UNIT.City.  

Команда «Ковальської» бере на себе будівництво кластеру, куди, зокрема, увійдуть 
п’ять бізнес-кампусів загальною площею 70 тис. кв. м. Інвестиції у розвиток інноваційного 
парку з боку промислово-будівельної групи перевищують $70 млн. Очікуваний термін 
реалізації проєкту — чотири роки. Сергій Пилипенко, генеральний директор ПБГ 
«Ковальська»: «Попри невтішні прогнози, що супроводжували економіку цього року, ми як 
внутрішній інвестор та надійний партнер віримо в український бізнес та успіх наших 
підприємців. Саме тому приєднуємося до розбудови UNIT.City, унікального для України 
технологічного та креативного середовища, яке акумулює навколо себе найкращі таланти. 
Переконаний, що «Ковальська» як потужний гравець на будівельному ринку забезпечить 
відчутний поштовх для розвитку інноваційного парку». Проєкти «Ковальської» у UNIT.City 
відповідатимуть принципам стійкої архітектури, серед яких інноваційність, естетичність та 
екологічна безпека. Передбачається, що споруди отримають сертифікацію Leed Silver, що 
означатиме, що вони витрачатимуть на 25% менше енергії і води під час експлуатації. 
Кампуси від «Ковальської» гармонійно інтегруються у загальний архітектурний контекст 
UNIT.City. Для розробки їхніх проєктів «Ковальська» залучила відоме європейське 
архітектурне бюро APA Wojciechowski та міжнародну інженерну компанію TEBIN. Кампус 
В04 матиме динамічну об'ємну форму кристалу. Масивності споруді додаватимуть рельєфні 
архітектурні деталі на фасаді. В04 буде чітко й виразно підкреслювати межі простору й 
вирізнятися на фоні серії повністю скляних кампусів. Кампус В06 також стане самобутнім 
елементом комплексу. Візуально об’єкт буде поділений на два об’єми: семиповерхову 
частину, яка тримає композиційну висоту будівлі, та двоповерхову, яка висувається у 
напрямку сусідньої споруди та консольно нависає над основним тілом будинку. Більш 
детально можна дізнатися за посиланням: kovalska.unit.city. У будівництві нових кампусів 
«Ковальська» застосовує інноваційні підходи, що є унікальними для українського ринку.   

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПБГ «Ковальська» 
 

 
 

 ПРОМИСЛОВІ ОБ’ЄКТИ 

 
Володимир Зеленський ознайомився з будівництвом логістичного центру  

на Львівщині, який створить дві тисячі робочих місць 
17.09.2020 

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент України Володимир 
Зеленський ознайомився з перебігом будівництва логістичного центру в 
регіоні. Про це повідомляє president.gov.ua 

Як розповів Главі держави співвласник підприємства Андрій Панас, особливістю 
цього комплексу є те, що значну його частину становитимуть високотехнологічні середньо- 
та низькотемпературні склади. Він, зокрема, продемонстрував Володимиру Зеленському 
холодильний склад і склад сухого зберігання. Тут будується 63 тис. кв. м сучасних сухих 
складських приміщень та 21 тис. кв. м – холодильних. Загалом підприємство дасть роботу 
двом тисячам працівників з конкурентною заробітною платою від 18 тис. грн. Приміщення 
є першою чергою логістичного центру, і склад є найбільшим на заході України. Якщо будуть 
побудовані всі черги – може стати найбільшим у країні. «Це справжня історія успіху. Бізнес, 
який не боїться вкладати в Україну та створювати щось нове й велике. Дві тисячі робочих 
місць тут, в Україні, – це великий внесок у те, щоб залишати наших людей вдома, щоб вони 
не ставали заробітчанами за кордоном», – наголосив Президент після ознайомлення з 
проектом. «Ми робимо державний внесок у розвиток інфраструктури, а ви робите 
приватний внесок фактично в те ж саме – у збільшення можливостей для економічної 
активності, а отже, для суспільного розвитку», – додав Володимир Зеленський. 

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

 
Dragon Capital побудує індустріальний парк  

«E40 Industrial Park» біля Києва 
22.09.2020 

Компанія Dragon Capital завершила важливий етап реалізації 
індустріального парку «E40 Industrial Park» на 27 кілометрі Житомирської 
траси (с. Колонщина, Київська обл.). 

Згідно із розробленою концепцію, загальна площа будівель індустріального парку 
становитиме 200 тис. кв. м., що включатиме виробничо-складські приміщення класу А, 
термінали крос-докінгу, офісно-побутові та інфраструктурні об’єкти (готель, станція 
технічного обслуговування вантажівок тощо). Проєкт розташовуватиметься на фасадній 
земельній ділянці площею 49 га. Завдяки підтримці Макарівської РДА, а також Агенції 
регіонального розвитку Київської області, Dragon Capital вдалося максимально оперативно 
розробити та затвердити детальний план території. Це дозволить компанії приступити до 
наступного кроку реалізації проєкту – розробки проєктної документації. Першу чергу E40 
Industrial Park наша компанія планує почати будувати в 2021р. Особливу подяку Dragon 
Capital висловлює Олексію Болілому (Голові Макарівської РДА), Івану Рознаю (заст. Голови 
Макарівської РДА), а також Дмитру Кріпаку (Голові Агенції регіонального розвитку 
Київської області). Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює у 
сфері інвестицій і фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і 
брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, 
корпоративних і приватних клієнтів. Компанія має більш ніж 20-річний успішний досвід 
прямих інвестицій в провідних виробників товарів і постачальників послуг в Україні, а 
також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості. Управління портфелем 
комерційної нерухомості здійснює керуюча компанія – Dragon Capital Property Management, 
яка складається з команди топ-професіоналів ринку комерційної нерухомості України. На 
сьогодні під управлінням Dragon Capital PM знаходиться 30 об'єктів комерційної 
нерухомості, з них 13 об’єктів офісної нерухомості, 6 об’єктів торгової нерухомості та 11 
логістичних комплексів, площею 695 тис. кв. м, що робить компанію одним із найбільших 
гравців ринку нерухомості в Україні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Dragon Capital 

 
В Харькове состоялось первое заседание рабочей группы  

украинской Кремниевой Долины 
23.09.2020 

В Харьковском городском совете прошло первое заседание рабочей 
группы по реализации проекта "Украинская Кремниевая долина" на базе 
бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" группы DCH.  

Для обсуждения первоочередных шагов собрались представители городской власти, 
DCH, IT-организаций и руководители харьковских вузов. Участники рабочей группы 
обсудили статус проекта, его этапы и стратегию развития, подтвердили готовность 
участвовать в его реализации. Игорь Терехов, первый заместитель городского головы: 
«Проект создания "Кремниевой Долины" действительно масштабный. То, что это будет 
именно в Харькове - отлично. Сегодня здесь мы собрались, чтобы обсудить все связанные с 
этим вопросы. У проекта действительно сильный инвестор. Город понимает, что со своей 
стороны тоже необходимо будет вкладывать деньги, мы готовы к этому. А еще надо будет 
решать вопросы инфраструктуры будущей "кремниевой долины", сюда входит и состояние 
дорог, и транспортная развязка, наличие школ и детских садов. Необходимо сделать так, 
чтобы это место стало привлекательным и для его IT специалистов, и для всех инвесторов. 
И наш Харьков это сможет». Как известно, инициатором создания национального проекта 
украинской "Кремниевой Долины" стал президент Владимир Зеленский. Владелец и глава 
группы DCH Александр Ярославский выступает генеральный инвестором и координатором 
проекта, а стартовой площадкой его реализации стал бизнес-парк "Экополис ХТЗ". Алексей 
Ярославский, член рабочей группы по реализации проекта: «Реализация проекта уже 
началась. Для нас такая работа интересна. Как харьковчане мы хотим сделать Харьков 
лучшим городом Украины. Для этого у нас есть и специалисты, и желание, и ресурсы. К 
Евро-2012 мы построили гостиницу, аэропорт и стадион, теперь создадим "Кремниевую 
Долину". Этот проект будет создаваться поэтапно, а строительство начнется скоро, в 
начале будущего года». Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополис 
ХТЗ", рассказал о будущем проекте "Украинская Кремниевая долина": «Этот проект 
рассчитан на 13 лет. Мы на старте, уже сейчас с нами работают лучшие зарубежные 
архитекторы и коммерческие консультанты. Мы планируем создать полный цикл для 
реализации высокотехнологичных проектов - образование, разработки, внедрение их в 
производство. Здесь будут самые лучшие условия для представителей IT-индустрии. Ждем 
у себя и иностранцев, сейчас ведем переговоры с айтишниками из Беларуси». О создании 
"кремниевой долины" говорили в общем и конкретно. ... 

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

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
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maruschuk.a@gmail.com 
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 ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА 
 ДОРОГИ & МОСТИ. ІНШІ ІНЖЕНЕРНІ ПРОЕКТИ  
 

 
 

Компанія «Онур» взяла 48 млн. з мінімальною знижкою і дорогим  
щебнем завдяки відхиленню всіх конкурентів 

08.09.2020 

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА підписав 
договір з ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на капітальний ремонт 
дороги місцевого значення, повідомляє nashigroshi.org 

Знижка «Онур» по відношенню до очікуваної вартості закупівлі становить 5%, тобто 
2,41 млн гривень. На аукціоні «Онур» зустрілася з ПП «Автомагістраль» та Виробничо-
комерційна фірма «Урарту», які під час торгів запропонували ціни нижчі від «Онуру». Їхня 
знижка по відношенню до очікуваної вартості пропозиції становила по 31% у кожної. Однак 
Замовник відхилив пропозиції обох учасників. «Автомагістраль» не надало довідку про 
відсутність негативного досвіду співпраці саме із цим Замовником раніше. «Урарту» не 
надала листа-гарантії про відповідальність учасника за зміст поданої ним пропозиції та за 
достовірність інформації у ній. Згідно з локальним кошторисом, «Онур» запропонував такі 
ціни на матеріальні ресурси: (з доставкою та без ПДВ): щільна дрібнозерниста 
асфальтобетонна суміш типу В марки 1 – 2 485 грн/т; щільна піщана асфальтобетонна 
суміш типу Г марки 1 – 2 538 грн/т; щпс С7 – 1 128 грн/м3; щпс С5 – 1 128 грн/м3; емульсія 
бітумна ЕКШ-50 – 11 830 грн/т; щебінь фракції 20-40 мм марка М400 – 1 075 грн/т; Ціни на 
ЩПС «Онуру» є на майже 60% вищими за ціни ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» на 
серпневому тендері у сусідній Рівненській області. А щебінь фракції 20-40 – на 60% вищий 
за ціну ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» на тендері у кінці липня. Згідно з моніторингом 
ДержДорНДІ за липень по Житомирській області, щебенево-піщана суміш С5 та С7 з 
доставкою та ПДВ коштувала 606 і 639 грн/м3 відповідно, що на 43-46% нижче, ніж у 
«Онуру». Засновниками столичної компанії «Онур Конструкціон Інтернешнл» є громадяни 
Туреччини Онур та Іхсан Четінджевіз, а також львів’янин Олег Фаріон. Із нею пов’язана 
фірма «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S.» (Туреччина). 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

Читайте також: Концерти «95 кварталу» 
проходили в готелі фірми «Онур» >>> 
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На Бортницькій станції аерації будують нову  
насосну станцію першого підйому 

17.09.2020 

За рахунок бюджету Києва та державного фонду регіонального 
розвитку будують нову насосну станцію першого підйому, яка збиратиме 
майже половину каналізаційних стоків Києва. 

Вартість проєкту складає понад 500 млн грн. У поточному році на його реалізацію 
спрямовують близько 190 млн грн, частка міста складає понад 70 млн грн. Про це під час 
інспектування будівельних робіт на БСА повідомив директор Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури Дмитро Науменко. За його словами, на сьогодні виконана 
більша частина робіт, а завершення будівництва ланується у грудні 2021 року. Зазначені 
роботи не входять до міжурядового проекту реконструкції БСА, який реалізується завдяки 
фінансовій підтримці Японського агентства міжнародного співробітництва JICA, але є 
необхідним етапом. Адже забезпечить стабільне й безпечне транспортування стічних вод 
на БСА та підвищити якість їхньої очистки. «Станція будується на заміну існуючої, що була 
побудована у 1963 році. Внаслідок дії агресивного середовища вона перебуває в аварійному 
стані й працює не на повну потужність. Добова продуктивність нової станції становитиме 
600 тис. куб. м/добу, а за рахунок встановлення сучасного насосного обладнання ще й 
плануємо підвищити її енергоефективність. Енергоефективні заходи, які впроваджуються 
при будівництві, дозволять зменшити питомі витрати на транспортування каналізаційних 
стоків приблизно на 30%», – зазначив Дмитро Науменко. 

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

 
Державна екологічна інспекція почала перевірку ПрАТ «Київспецтранс»,  

яке утримує полігон №5 
17.09.2020 

Державна екологічна інспекція розпочала перевірку виконання 
приписів на підприємстві ПрАТ «Київспецтранс», реагуючи на скарги 
громадян. Про це повідомив голова Держекоінспекції. 

«Вчора Державна екологічна інспекція Столичного округу зайшла на ПрАТ 
«Київспецтранс», яке утримує полігон ТПВ №5. Останнім часом через роботу полігону 
зростає кількість скарг, які надходять до Держекоінспекції від громадян. Саме тому і 
постала потреба перевірки виконання приписів цим підприємством, навіть незважаючи на 
те, що проти них у судах є відкриті провадження. Інспектори перевірили документальне 
виконання розпоряджень ДЕІ підприємством. Вже є низка порушень, які потрібно 
підтвердити «на практиці», тобто, в рамках перевірки самого полігону», - написав голова 
Держекоінспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook. Полігон ТПВ №5 все ще 
залишається однією з найбільших проблем Київщини. На цей об’єкт ДЕІ отримує велику 
кількість скарг від громадян. «Полігон ТПВ №5, незважаючи на його важливе для Києва 
інфраструктурне значення, залишається одним з найбільш екологічно небезпечних об’єктів 
столичних околиць. Сморід від сміття, який відчувається за кілька десятків кілометрів, 
потрапляння токсичного фільтрату у ґрунт та воду, захоронення відходів підвищеної 
небезпеки – лише невелика частина проблем цього об’єкту. Держекоінспекція отримує 
десятки звернень від українців, яких такий стан справ не влаштовує», - зазначив Андрій 
Мальований. Однак наразі на полігоні триває рекультивація, в результаті якої полігон буде 
врешті решт закритий. «Зараз на полігоні №5 триває рекультивація, яка призведе до 
повного його закриття. Повністю підтримую таке рішення, адже полігони – пережиток 
минулого, який в Європі практично не знайдеш. Сьогодні в Україні потрібно втілювати нову 
систему управління відходами, яка передбачає їх сортування та переробку. Тож дуже 
чекаємо на прийняття рамкового законопроекту №2207-1, який і впровадить європейську 
модель управління відходами в Україні», - додав Андрій Мальований. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dei.gov.ua 
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Кабмін виділив 30 мільйонів на проєктні роботи  
будівництва аеропорту на Закарпатті 

08.09.2020 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 30 млн грн для 
виконання проєктних робіт для будівництва сучасного аеропорту на 
Закарпатті. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. 

"Перші кроки для нового аеропорту на Закарпатті зроблені. Кабінетом Міністрів 
ухвалене рішення, яке я, зрозуміло, підтримував, виділити у поточному році 30 млн грн для 
виконання передпроєктних та проєктних робіт для будівництва сучасного аеропорту на 
Закарпатті, який є вкрай важливим та очікуваним проєктом для всієї інфраструктури в 
регіоні", - зазначив Криклій. Він додав, що будівництво нового аеропорту на Закарпатті 
передбачає залучення інвестицій до 4 млрд грн, термінал планують збудувати на кошти 
приватного інвестора, а злітно-посадкову смугу фінансуватиме держава. Міністр пояснив, 
що наразі єдиний діючий аеропорт у регіоні – в Ужгороді, функціональні можливості 
летовища його обмежені у зв’язку зі складністю злету/посадки через територію 
Словаччини та неможливістю обслуговування літаків класу B737/A320. "Будівництво 
нового аеропорту на Закарпатті передбачає: довжину злітно-посадковоі? смуги не менше 
2500 метрів; можливість прии?мати літаки класу А320 / В737; пасажиропотік 200 – 300 тис. 
на рік із можливим збільшенням до 500 – 600 тис.", - додав Криклій. Новий аеропорт, за 
його словами, дасть можливість відкрити сполучення до Києва, Дніпра, Харкова, Одеси; 
Польщі, Угорщини, Чехіі?, Італіі?, Іспанії та чартерів до Туреччини та Єгипту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Держава відремонтує злітну смугу  

сумського аеропорту 
08.09.2020 

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир 
Зеленський ознайомився з роботою обласного комунального підприємства 
«Аеропорт Суми». Про це повідомляє president.gov.ua 

Голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко розповів Президенту про 
перебіг реалізації Національної програми «Велике будівництво» в регіоні. Зокрема, у 2020 
році в області оновлюють 160 км державних доріг. На це виділено 2 млрд грн. Це в декілька 
разів більше, ніж торік. Також ремонтують 65 км місцевих доріг, на що передбачено понад 
860 млн грн. Завершено спорудження чотирьох амбулаторій та розпочато повну 
реконструкцію семи приймальних відділень. Крім того, в області оновлюють п'ять шкіл, а в 
Сумах зводять повністю новий, унікальний для країни дитячий садок на три поверхи, в 
якому буде басейн. «Основний інвестор Сумської області – держава. Завдяки «Великому 
будівництву» в нас піднімається економіка, зросла середня заробітна плата. Саме тому є 
мрія в усіх сумчан – це створення реального хабу на базі сумського міжнародного 
аеропорту, який дасть поштовх розвитку економіки», – заявив очільник області. За словами 
Романа Грищенка, летовище наразі перебуває в ганебному стані, адже ніколи по-
справжньому не ремонтувалося. Головна проблема – застарілість злітної смуги. Водночас 
голова ОДА уточнив, що за параметрами вона не поступається смугам в аеропорту Харкова 
чи в «Жулянах», а тому може приймати майже всі літаки. Якщо відбудеться ремонт смуги та 
аеропорту загалом, Суми зможуть стати пунктом дозаправлення для повітряних суден 
довгих маршрутів з Азії на Захід. Володимир Зеленський запевнив, що держава може 
виділити кошти для ремонту смуги. … 

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

 
Корупція у «Борисплі»: суд призначив колишньому керівникові  

аеропорту заставу у понад 5 млн грн 
11.09.2020 

Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та 
детективів НАБУ 11 вересня 2020 р. обрав запобіжний захід колишньому 
керівнику державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». 

Колишнє керівництво аеропорту підозрюють у зловживанні службовим становищем, 
що завдало понад 16,5 млн грн збитків підприємству, йдеться у повідомленні пресслужби 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зазначається, що слідчий суддя частково 
задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 
застави у розмірі 5,255 млн грн. Також суд поклав на підозрюваного ряд процесуальних 
обов’язків, а саме: прибувати до детектива, прокурора за першою вимогою; не відлучатися з 
м. Києва та Київської області без дозволу детективів, прокурорів або суду; повідомляти 
детективу, прокурору про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від 
спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками; здати на зберігання до Державної 
міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон. Строк дії обов’язків — до 11 
листопада 2020 року. Нагадаємо, протягом 2014-2019 років службові особи МА «Бориспіль» 
передавали приміщення аеропорту за зниженою ціною у оренду підприємцям. Проте 
слідство встановило, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури 
України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за 
відповідною конкурсною процедурою. Наразі сума збитків, завданих від реалізації лише 
двох таких договорів, сягає понад 16,5 млн грн. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 
Розпочинаємо роботи з будівництва нового аеродромного 

 комплексу в аеропорту Дніпра 
15.09.2020 

У вівторок, 15 вересня, укладено договір на виконання підготовчих 
робіт для реалізації проєкту з будівництва нового аеродромного 
комплексу в міжнародному аеропорту “Дніпропетровськ”. 

Відповідно до договору, підготовчі роботи стартують вже завтра. Крім цього, 
приватний інвестор ТОВ “НС Дніпро” розпочинає будівництво пасажирського та VIP-
терміналів із запланованою пропускною здатністю до 1000 людей на годину. Також 
оголошено тендер на відбір генерального підрядника, який виконуватиме основний обсяг 
робіт з будівництва нового аеродрому. “Цей рік наочно демонструє те, що розвивати 
регіональну авіацію вкрай необхідно. Тому ми розпочинаємо проєкт з будівництва нового 
аеродромного комплексу в аеропорту Дніпра. Сьогодні був укладений договір, відповідно 
до якого вже завтра стартують необхідні підготовчі роботи: демонтаж 2-х 
трансформаторних підстанцій, у тому числі регуляторів яскравості, системи дистанційного 
керування, винесення кабелів зв’язку та електропостачання з прокладанням кабельної 
каналізації та влаштуванням кабельних колодязів, перемикання світлосигнального 
обладнання, переміщення метеомайданчика тощо. Крім цього, оголошено тендер на відбір 
генерального підрядника будівництва нового аеродрому. А приватний інвестор “НС Дніпро” 
починає будувати новий пасажирський та VIP-термінали. Рішення щодо необхідності 
створення в Дніпрі сучасного аеропорту, який би відповідав всім міжнародним стандартам, 
було прийняте ще у далекому 2013-му”, - повідомив Міністр інфраструктури Україн. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mtu.gov.ua  
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За 8 місяців морські порти України обробили  
понад 105 млн тонн вантажів  

09.09.2020 

За підсумками січня-серпня цього року портові оператори у морських 
портах України обробили 105,77 млн тонн вантажів. Це на 5% більше, ніж за 
аналогічний період 2019-го.  

“Котрий місяць поспіль попри кризу та пандемію, морська галузь України продовжує 
стабільно розвиватися. За 8 місяців портові оператори у морських портах обробили понад 
105 млн тонн вантажів. Це на 5 млн тонн більше, ніж за результатами січня-серпня 
минулого року”, - повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій. За підсумками 
звітного періоду, перевалка експортних вантажів зросла до 80,8 млн тонн (+5,4%), 
імпортних - до 16,1 млн тонн (+0,9%), транзитних - до 7,3 млн тонн (+4,6%), каботажних - до 
1,6 млн тонн (+30,8%). Найбільше портами було оброблено зернових вантажів і руди – 30,7 
млн тонн та 30,2 млн тонн відповідно. Разом з тим, перевалка руди за 8 місяців цього року 
зросла на 27,5%, чавуна – на 49,8%, олії – на 4,1%, нафти – у 2,5 рази. Перевалка контейнерів 
сягнула позначки у 690,6 тис. TEU та перевищила минулорічний показник на 9,2%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МінІнфраструктури  
 

 
 

 І ЗОКРЕМА 

У розвиток порту "Ольвія" концесіонер  
інвестує 4,5 мільярда за 5 років 

03.09.2020 

Концесіонер протягом п'яти років інвестує близько 4,5 млрд грн у 
розвиток порту «Ольвія». Про це повідомив генеральний директор 
Директорату морського і річкового транспорту Мінінфраструктури України. 

Підписання договору про концесію порту "Ольвія" - це безпрецедентна для країни 
подія. "Це модель державного приватного партнерства. В даному випадку, якщо говорити 
про порт "Ольвія", це безпрецедентна для країни подія. Фактично концесіонер протягом 
п'яти років, згідно з договірними умовами, інвестує в чистому вигляді близько 4,5 млрд грн. 
Для порівняння, якщо, наприклад, говорити про показники самого порту, а порт "Ольвія" в 
принципі достатньо непоганий серед інших портів за показниками, це приблизно в 16 разів 
більше в порівнянні з 2019 роком. Практично ці показники дають чітку впевненість 
говорити про те, що це ефективно", - повідомив генеральний директор Директорату 
морського і річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Ярослав Ілясевич у 
програмі "Офіційний розмова" на телеканалі «Дім». Говорячи про розвиток морської і 
річкової інфраструктури в Україні, Ілясевич зазначив, що на сьогодні у країні функціонують 
13 морських портів, є потужні річкові артерії, а українських моряків, що працюють на судах 
всього світового океану, близько 150 тисяч. Крім того, додав він, не слід забувати про ті 
порти, які знаходяться на окупованих територіях, а це ще 5 морських портів. "Україна 
достатньо сильно позиціонується в цьому контексті. Наприклад, українських моряків, що 
працюють на судах усього світового океану, на сьогоднішній день налічується близько 150 
тисяч. Фактично українські моряки розцінюються не як рядовий, а як командний склад 
морських судів провідних держав світу. Це є досить істотним показником і критерієм, за 
яким можна судити про якість підготовки українських моряків", - сказав Ілясевич. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

ДП «АМПУ» спільно з Міністерством інфраструктури працює над реалізацією  
нових концесійних проєктів в морських портах України 

 
28.09.2020 

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та Команда 
підтримки реформ Мінінфраструктури (RST) провели зустріч у форматі 
«держава-to-бізнес» під гаслом – «Інвестиції мають значення». 

Мета цієї зустрічі — презентація інфраструктурних проєктів України та проведення 
відкритого діалогу з представниками бізнесу для визначення практичних кроків щодо 
залучення інвестицій в  транспортний сектор України. “Майже 30 років Україна 
продовжувала лише ремонтувати інфраструктуру, вирішувати локальні транспортні 
проблеми, залишатися гарним господарником, проте зі збитковими активами. Виявляється 
всього навсього треба було наважитися відкритися світу та інвестиційним можливостям, 
які він дає. І не боятися співпраці з міжнародними та приватними фінансовими 
організаціями. І я радий, що ми не побоялися. Вдячний нашим постійним міжнародним 
партнерам – Світовому Банку, Європейському банку реконструкції та розвитку, 
Європейському інвестиційному банку, Міжнародній фінансовій корпорації за підтримку та 
участь у важливих інвестиційних проєктах України. Ми хочемо продовжувати надалі 
робити успішні проєкти разом”,— наголосив Владислав Криклій. Для розбудови сучасної та 
комфортної інфраструктури для людей Міністерство інфраструктури України спільно з 
міжнародними партнерами продовжує реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів 
у різних галузях із залученням механізмів державного-приватного партнерства (ДПП) та 
інвестицій від міжнародних і приватних фінансових організацій. Одним із напрямів цієї 
діяльності є укладення перших концесійних угод морських портів “Ольвія” та Херсон із 
загальним обсягом інвестицій близько 134 млн доларів. У найближчих планах – реалізація 
концесійних проєктів залізнично-поромного комплексу та контейнерного термінала в 
порту Чорноморська, пасажирського комплексу Одеського морського порту, концесія 
Ізмаїльського порту в рамках проєкту технічної допомоги ЄС. У своєму виступу Голова 
Наглядової ради ДП «Адміністрація морських портів України» Андрій Гайдуцький зазначив: 
"У нас є завдання — в наступні два роки успішно провести концесію в Чорноморському 
порту. Тут є два головних терміналу: поромний і контейнерний. Ці проекти самі "гарячі ". 
Вони вже на стадії преТЕО, і ми сподіваємося, що протягом двох років пройде концесійний 
конкурс і буде визначено переможця, хто буде ними управляти ". При цьому А. Гайдуцький 
зазначив, що також в концесію планується передати пасажирський термінал Одеського 
морського порту, Бердянський, Маріупольський, Ренійський і Ізмаїльський морські порти. 
При цьому передати в приватизацію планується Білгород-Дністровський морський 
торговельний порт, а також морські порти «Усть-Дунайськ» та «Скадовськ». На зустрічі 
також виступили заступник директора Європейського банку реконструкції та розвитку в 
Україні Марк Магалецький, регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові 
Джейсон Пеллмар, лідер програм з інфраструктури та сталого розвитку Світового банку в 
Білорусі, Молдові та Україні Бахер Ель-Хіфнаві, керівниця операційного відділу “Економічне 
співробітництво, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище” Представництва 
ЄС в Україні Хлоя Алліо, представники Укрзалізниці, Укравтодору та інші представники 
Команди підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури (RST). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «АМПУ» 
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Укрзалізниця один із найбільших платників 
податків в Україні 

07.09.2020 

Укрзалізниця має високе податкове навантаження та є одним із 
найбільших платників податків в Україні. Про це розповів новий глава 
Укрзалізниці Володимир Жмак у своєму Телеграм-каналі. 

"Зустрівся із Головою Державної податкової служби України Олексієм Любченко. 
Майбутня взаємодія між Укрзалізницею та ДПС була основною темою нашої розмови. 
Також обговорювали питання податкового навантаження УЗ, яка, до слова, є одним із 
найбільших платників податків в Україні", – написав він. До речі, щороку податкове 
навантаження Укрзалізниці зростає внаслідок високого податку на землю, якого 
позбавлені майже всі залізниці світу, та акцизу на пальне. Так, компанія у 2019 році 
сплатила понад 21,8 млрд грн (без урахування ПДВ) податків та зборів до державного та 
місцевих бюджетів. Це майже 24% від чистого доходу компанії, якиий склав 90,4 млрд грн. 
Раніше УНН писав, що міністр інфраструктури Владислав Криклій поставив три головні 
завдання перед новим керівником Укрзалізниці Володимиром Жмаком. "Перед Жмаком 
завдання перше: швидкі управлінські рішення і переформатування у команді. Коли ми 
знаємо, що людина — негідник, його повинні виганяти швидко і жорстко, а не чекати 
службових перевірок по три рази. Неефективний — розлучаємося. Тут потрібно бути 
байдужим і жорстким управлінцем, який має єдиного замовника — це держава, і фінансове 
благополуччя компанії. Що стосується антикризової програми. УЗ повинна повернути свої 
докризові фінансові показники. Ми прибираємо дублюючі функції, прибираємо 
адміністративний персонал, який сам не знає, чим він займається. Безумовно, це не 
стосується базового персоналу, який повинен працювати, і ми їх будемо захищати — це 
соціально священна місія держави. Також хочеться цифровізації сервісів. І поділ компанії на 
три вертикалі — це вантажні, пасажирські та інфраструктурні оператори, де у кожного своя 
команда і свої результати, але ці компанії максимально прозоро функціонують і надають 
кращі послуги у своєму сегменті для свого клієнта", — розповів Криклій. 

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

 
До кінця вересня має бути узгоджений договір про допуск приватних 

 локомотивів до роботи на залізниці 
17.09.2020 

До кінця вересня має бути узгоджений договір про допуск приватних 
локомотивів до роботи на залізниці. Про це повідомляє прес-служба 
Міністерства інфраструктури України. 

Незважаючи на відсутність прогресу в прийнятті нового закону “Про залізничний 
транспорт України”, Міністерство інфраструктури продовжує реалізовувати плани, 
визначені Президентом, щодо створення конкурентного ринку залізничних перевезень. У 
рамках цього, наразі впроваджується експериментальний проєкт із допуску приватних 
локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального 
користування. Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій на круглому столі 
“Зміни руху: Реформа транспортної інфраструктури в Україні”, організованому 
Європейською Бізнес Асоціацією (EBA). “Питання з узгодженням договору про допуск 
приватних локомотивів має бути вирішено до кінця вересня. Таке завдання поставлено 
перед Укрзалізницею. Цей проєкт є вкрай важливим та очікуваним для бізнесу протягом 
останніх років. Завдяки йому ще до набрання чинності закону “Про залізничний 
транспорт”, ми зможемо дослідити, як функціонує ринок у зовсім інших умовах – за 
наявності одразу кількох перевізників. Відпрацюємо технічні та інші особливості в 
реалізації доступу до залізничної інфраструктури, визначимо можливі ризики в організації 
безпеки руху під час експлуатації приватних локомотивів. Вдячний всім учасникам ринку, 
хто проявляє зацікавленість та долучається до цього експерименту”, - наголосив Міністр 
інфраструктури України Владислав Криклій. Разом з новим очільником Укрзалізниці 
Володимиром Жмаком учасники заходу обговорили ключові завдання та найближчі плани 
щодо подальшого розвитку компанії. Це переформатування команди та подолання 
корупції, антикризова програма, структурна реформа, зокрема, розподіл компанії за 3-ма 
вертикалями, оптимізація діяльності та покращення умов праці машиністів, провідників та 
інших залізничників, поліпшення сервісу пасажирських перевезень, цифровізація процесів і 
впровадження нових технологій. ... 

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

 
СБУ викрила керівників АТ «Укрзалізниця» на організації корупційної  

схеми під час контейнерних перевезень 
21.09.2020 

Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ 
«Укрзалізниця» на організації корупційної схеми під час контейнерних 
перевезень. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці штучно створили для однієї із 
філій АТ «Укрзалізниця» завідомо невигідні умови для курсування регулярних 
контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні 
структури для пошуку клієнтів. У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна 
організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку. 
Співробітники СБ України, у межах розпочатого кримінального провадження, 
задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 
мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної 
схеми. Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі 
комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками 
фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали 
листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено 
арешт. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 
Кримінального кодексу України. Операція проводилась спільно зі слідчими Офісу великих 
платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. 
Відзначимо, на Харківщині Служба безпеки України у взаємодії з регіональною філією 
«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» попередила нанесення збитків державі на майже 2,6 
млн грн. Оперативники спецслужби встановили, що у серпні цього року регіональна філія 
держпідприємства розпочала підготовку до відкритих торгів на закупівлю пересувної 
електротехнічної лабораторії. Загальна вартість оголошеного тендеру становила 2 
мільйони 580 тисяч гривень. Під час аналізу документації співробітники СБУ виявили, що 
обидва учасники торгів не надали обов’язкових документів на підтвердження відповідності 
замовленої продукції. Така ситуація могла призвести до постачання неякісної продукції та 
створювала потенційну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному 
транспорті. Завдяки своєчасному втручанню Служби безпеки України, керівництво 
регіональної філії «Південна залізниця» прийняло рішення про відміну відкритих торгів, 
проведення яких могло завдати шкоди державним інтересам. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ssu.gov.ua 
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Кому і скільки заборгувала  
Укрзалізниця 

21.09.2020 

Одним із головних каменів спотикання, що заважає 
реформуванню Укрзалізниці, є її борги, які становлять близько 40 
млрд грн. Про це пише Василь Мельник на порталі biz.censor.net 

У разі розділення підприємства на різні напрями, як це заплановано, незрозуміло, на 
яку з нових компаній "повісити" цю суму. Погіршує ситуацію те, що більшість боргів – у 
валюті, а отже компанія є вразливою до курсових коливань. Попри мільярдні борги 
Укрзалізниці не вдалося суттєво оновити свій головний комерційний актив – вантажний 
рухомий склад Доходить до абсурду, адже прибуток Укрзалізниці (УЗ) за підсумками року 
залежить більшою мірою не від обсягів перевезених вантажів, а від співвідношення 
долар/гривня на початок та кінець звітного періоду. Зокрема, небачений досі прибуток 
2019 року в 2,5 млрд грн досягнуто здебільшого за рахунок укріплення національної 
валюти: з 27,6 до 23,3 грн за долар. Шляхом нескладних арифметичних дій можна 
порахувати, що кожна гривня зміни курсу приносить компанії понад 1 млрд грн "доходів", 
або "збитків", зважаючи на те, в який бік хитнеться маятник. Проблеми із боргами 
тягнуться вже багато років. Після технічного дефолту 2015 року, більшість з них були 
реструктуризовані. З того часу компанія залучає значні обсяги коштів для рефінансування, 
тобто погашення боргів минулих років. І, таким чином, виходить на замкнуте коло. По 
ньому державна компанія постійно балансує на межі нового дефолту. Значні виплати по 
боргам у 2019 та 2020 роках припадали на третій квартал. Торік ситуацію врятували 
шляхом нової емісії євробондів. А нині, за інформацією УЗ, застосували реструктуризацію. 
Влітку 2020 року виплати за боргами української дочірньої компанії російського Сбербанку 
на суму $200 млн було відтерміновано на 3 роки. Погашати цей борг планується "із 
залученням нових коштів з міжнародного ринку капіталу або одного із вітчизняних банків". 
Після новини про реструктуризацію боргу перед Сбербанком, міжнародне рейтингове 
агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг АТ "Укрзалізниця" до рівня "B" зі 
стабільним прогнозом і видалило його зі списку Rating Watch Negative. Рейтинг компанії 
підвищило і агентство Standard&Poor's. Отже, шлях до нових запозичень відкритий. З 
іншого боку, досі небачені боргові проблеми лише відкладені на потім, а пік їх має прийтися 
на 2024 рік, коли компанія повинна погасити уже понад $600 млн. На сьогодні це майже 17 
млрд грн. Скоріш за все, доведеться або влаштовувати новий випуск євробондів, або 
продавати частину активів. 

Що в портфелі >>>                                                                                                 © Василь Мельник 
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В Мінінфраструктури розповіли, скільки хочуть заробити  
на концесії семи залізничних вокзалів 

28.09.2020 

Міністерство інфраструктури України планує залучити інвестиції 
загальним обсягом в 3,8 млрд грн за рахунок передачі в концесію семи 
залізничних вокзалів. Про це пише ЦТС. 

«Укрзалізниця» за підтримки Міжнародної фінансової корпорації підготувала до 
концесії сім залізничних вокзалів. Зараз здійснюються фінальні технічні кроки, щоб 
запустити процес концесії», – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у ході 
конференції «Інвестиції мають значення». За його словами, міністерство планує залучити 
3,8 млрд грн інвестицій, забезпечити 60,18 млн грн концесійних платежів і 17,4 млн грн 
податків до держбюджету. До концесії готуються вокзали Харкова, Києва, Миколаєва, Чопа, 
Дніпра, Хмельницького та Вінниці. Крім того, в частині розвитку залізничного напрямку 
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк 
(ЄІБ) виділить $420 млн на проект «Електрифікація залізничного напрямку Долинська-
Миколаїв-Колосівка». Орієнтовно проект планують закінчити до 2023 року. «Наша мета – 
розвивати кількість електрифікованих напрямків, оскільки це економніше, екологічніше, 
безпечніше. І це про те, як ми можемо покращувати оборотність вагонного парку, а саме – 
вантажів експорту та імпорту. А це все – про економіку», – пояснив Криклій. Відзначимо, 
шведський економіст, старший науковий співробітник неурядової організації США «Atlantic 
Council» Андерс Аслунд подав у відставку з поста незалежного члена наглядової ради АТ 
«Укрзалізниця». Аслунд вважає, що президент Володимир Зеленський і депутати від «Слуги 
народу» руйнують корпоративне управління в держкомпаніях. Він заявив, що вважає 
«надмірними юридичні ризики», яким піддається. Також Аслунд повідомив, що багато 
рішень наглядової ради не виконуються керівництвом «Укрзалізниці». «Також уряд не 
забезпечує компанії прийнятні регуляторні або фінансові умови для модернізації та 
підвищення ефективності (необґрунтований земельний податок; тарифи, які значно нижче 
рівня витрат; наполегливість з приводу того, щоб кількість співробітників залишалася 
дуже роздутою, і так далі). Ці обставини ставлять компанію в хитке фінансове становище», 
– заявив він. Також Аслунд додав, що наглядова рада «Укрзалізниці» з квітня не отримує 
зарплату. «Після п'яти місяців невиплати зарплати я вважаю малоймовірним, що нинішній 
український уряд буде платити будь-яку винагороду членам наглядової ради», – заявив він. 
«Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше 
корпоративне управління», – додав Аслунд…. 

Читати повністю >>> 
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Компанія, яка викупила "Київпассервіс" модернізує Центральний  
автовокзал та побудує готель 

17.09.2020 

ТОВ "Бастіон-груп", яке викупило ДП "Київпассервіс" в травні 2020 
року, має намір почати глобальну модернізацію столичних і обласних 
автовокзалів. Про це повідомили в "Київпастрансі". 

Як наголошується в повідомленні з посиланням на директора по маркетингу 
підприємства Дмитра Ожигова, першим в черзі на модернізацію стоїть Центральний 
автовокзал Києва. "Вже отримані всі юридичні дозволи і документи на модернізацію 
Центрального автовокзалу Києва, готовий його план і дизайн, які будуть представлені 
найближчим часом", - повідомив Ожигова. Приватний інвестор планує створити 
міжнародний транспортний хаб на базі Центрального автовокзалу Києва.У новому 
автовокзалі планується розмістити фуд-корти, інформаційні табло по всій території 
автовокзалу, зони відпочинку, а також медичний кабінет для допомоги пасажирам і 
проходження водіями автобусів передрейсового огляду. У новому проекті автовокзалу 
враховані всі вимоги щодо використання інфраструктури пасажирами з обмеженими 
можливостями. Надалі передбачається будівництво сучасного готелю для очікування 
рейсів або ночівлі на території автовокзалу. В "Київпассервіс" підкреслили, що в даний час 
більше 70% всіх міжобласних, міжміських, міжнародних автобусних перевезень - 
нелегальні. На думку Ожигова, майбутнє автоперевезень - за сучасними автовокзалами, де є 
кондиціювання, зручні зони відпочинку, кімнати для матері і дитини, і звідки 
відправляються перевірені транспортні засоби. При цьому нелегальні парковки з 
відсутністю будь-яких умов для очікування, "більше нагадують середньовічні базари", 
повинні відійти в минуле. Як повідомлялося, проект Генерального плану Києва передбачає 
будівництво двох нових автовокзалів на виїздах з Києва… 

Читати повністю >>> 
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Справа про шахрайство на будівництві метро: суддя  
зняв арешт із 2,6 млрд грн 

08.09.2020 

Печерський районний суд Києва зняв арешт із майже 2,6 мільярда 
гривень державних коштів, які компанія «Київметробуд» отримала на 
будівництво метро до житлового масиву Виноградар у Києві. 

Рішення 29 липня ухвалив суддя Сергій Вовк, скасувавши арешт коштів, накладений 
у січні поточного року. Зауважимо, що з проханням зняти арешт до суду звернувся адвокат 
«Київметробуду». При цьому ані він, ані прокурор на судове засідання не прийшли. Суддя 
розглянув це питання без їхньої участі. Обґрунтовуючи своє рішення, Вовк зауважив, що у 
кримінальному провадженні підозр службовцям «Київметробуду» оголошено не було. 
Підстав для арешту коштів суддя не знайшов. Кошти «Київметробуду» перерахували на 
початку 2019 року — як передоплату. Згодом, як зауважує слідство, представники фірми 
поклали частину з них, а саме 1,7 мільярда гривень, на депозитні рахунки в «Укргазбанку» 
під відсотки. Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 20 січня. Отримані в 
такий спосіб прибутки, на думку слідства, потрапляли на рахунки інших компаній і 
витрачалися на особисті цілі. Будівництва ж метро на Виноградар при цьому, за даними 
правоохоронців, майже не відбувалося. Станом на 20 листопада 2019 року, як з’ясували 
слідчі, роботи були виконані на 2,5%, хоч запланований показник — 25%. Як відомо, восени 
2018 року «Київметробуд» переміг у тендері щодо будівництва лінії столичного метро на 
житловий масив Виноградар вартістю 5,9 мільярда гривень. Відповідно до договору, 
«Київський метрополітен» мав перерахувати 30% авансу від суми договору. Цю суму треба 
було використати за три місяці. Водночас, 20 грудня 2018-го метрополітен додатковою 
угодою збільшив розмір авансу до 95% від усієї суми. Збільшився й термін, за який 
«Київметробуд» міг використати ці кошти — із трьох місяців до двох років. Підставою для 
такої угоди стала постанова Кабміну, ухвалена двома днями раніше. Утім, за версією 
київської прокуратури, рішення могли пролобіювати за допомогою «корупційних зв’язків у 
Кабінеті міністрів». Кримінальне провадження за цим фактом розпочали у травні 2019 р. 
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Чому в Україні виріс попит на  
велосипеди 

08.09.2020 

Пандемія COVID-19 збільшила продажі велосипедів у світі. За попитом не 
встигають основні виробники. З дефіцитом товару зіштовхнувся і український 
велобізнес. БЦ досліджував, чому цей бізнес отримав поштовх і чи надовго?  

Незручності з обмеженням міського транспорту та страх підхопити вірус в дорозі 
зробили велосипед надзвичайно популярним засобом пересування. З ним легко 
дистанціюватись на вулиці та тримати тіло в формі. У країнах Європи та США, за даними 
Financial Times, попит на велосипеди вартістю від $600 до $1500 значно перевищив наявні у 
торгівельних мережах запаси. У Великобританії компанія Halfords заявила про збільшення 
продажів велосипедів на 57% протягом 13 тижнів порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Мережа велосипедних магазинів у Японії Asahi говорить про зростання на 
43%. Аналогічна ситуація з роздрібною торгівлею двоколісними по всьому світі. Цей 
ажіотаж допоміг тайванській компанії Giant, одному з найбільших виробників велосипедів у 
світі з річним обсягом у 4,2 млн одиниць, разом з японською компанією Shimano, 
виробником запчастин для велосипедів, на кінець липня додати до капіталізації $10 млрд. 
Раніше Shimano прогнозувала в цьому фінансовому році зростання чистого прибутку на 
12,5%. Продажі разом з Giant в минулому році склали $6,5 млрд. Проте радужні перспективи 
зіпсував локдаун основного виробництва велосипедів, що сконцентроване у азійсько-
тихоокеанському регіоні, і призвів до глобального дефіциту. Тому Giant вагається щодо 
подальшого збільшення виробництва, не в останню чергу через труднощі з ключовими 
постачальниками комплектуючих. Деякі деталі від заводів-постачальників компанія 
отримувала з запізненням, в тому числі від Shimano, яка простоювала до кінця травня. В 
Україні попит на велосипеди збільшився у сезон коронавірусу у 2,5 рази, за словами Олексія 
Кушки, власника ТМ VELIKI. UA. Мова йде не лише про продаж нових велосипедів, а й про 
прокат чи ремонт вживаних. Довкола велосипеда Кушка побудував в Україні різноплановий 
бізнес. Через мережу магазинів він продає велосипеди, аксесуари, спорттовари та 
туристичне спорядження, а також розвиває мережу ремонту велосипедів та прокату 
спорттоварів. "Коли ніяк не дістатися до роботи, бо не працює громадський транспорт, всі 
згадали про велосипеди. Повитягали все, що стояло роками у коморах, а там інколи такі 
"дрова". Щоб воно нормально їздило, треба з ним щось робити", - розповідає Кушка. 

Серед партнерів Кушки – львівський бізнесмен Зіновій Козицький, головні інтереси 
якого зосереджені на газовидобутку та "зеленій" енергетиці. Козицький є основним 
бенефіціаром сервісу муніципальних прокатів велосипедів nextbike.ua та bikenow.ua. Його 
син, Максим Козицький, теперішній очільник Львівської обладміністрації. До 2017 року 
партнером Кушки і Козицього в ТОВ "Некстбайк Україна" була Катерина Шмигаль – 
дружина нинішнього прем'єр-міністра Дениса Шмиагля. Бізнес партнерів з велопрокату під 
німецьким брендом nextbike почався зі Львова у 2016 році. В Німеччині nextbike заснували у 
2004 році Ральф Калупнер та Маркус Денк. Компанія з прокату велосипедів працює у 50 
німецьких містах та розвиває мережу в інших країнах Європи – Великобританії, Австрії, 
Швейцарії, Іспанії, Хорватії та Польщі. Олексій Кушка паралельно розвиває власну 
франчайзингову мережу. Проте цей проект важко назвати актуальним через відсутність 
товару. Кушка зізнається, що велосипедів в Україні не вистачає, і це проблема всіх 
продавців двоколісних: "Якщо ви хочете придбати популярну модель, навіть якщо зараз 
цей велосипед знайдеться, скоріш за все не буде вашої ростовки, або бажаного кольору". За 
його словами, дешеві велосипеди в діапазоні 7-10 тис грн розкупили ще до червня. У 
прокаті ж фірма Кушки і партнерів наростила кількість велосипедів у 10 разів. Наприклад, 
київський сервіс прокату в цьому сезоні виріс з 200 до 2000 одиниць. Тільки наприкінці 
серпня від постачальника надійшли 1000 велосипедів під прокат. "Зараз усіх торкнулась 
одна біда – закриття кордонів, обмеження виробництв", - каже він. За словами Артема 
Горєва, який у минулому професійно займався велоспортом, а з 2001 року продає 
велосипеди через власний інтернет-магазин, не можна говорити, що продавці велосипедів 
та аксесуарів до них на хвилі коронавірусу заробили набагато більше, ніж зазвичай. 
"Можливо помісячно – так, але взагалі за рік – думаю, дохід від продажу нових велосипедів 
лишився приблизно на тому ж рівні", - каже Горєв. Деяким компаніям вдалося розпродати 
моделі, які залежались на складах. Запаси швидко розібрали, і зараз торгувати майже нічим. 
"Якусь конкретну модель можна вхопити з європейського ринку, проте про велику 
кількість говорити годі", - бідкається бізнесмен. В серпні оптовики замовляють товар на 
наступний сезон. Якщо китайські заводи та кордони не зупинить нова хвиля коронавірусу, 
отримають велосипеди у січні. Чи збільшили продавці двоколісних закупівлі на наступний 
рік? В Україні серйозний сплеск попиту на наступний сезон спрогнозувати важко. За 
словами Горєва, якщо б йому минулого літа хтось розповів, що в березні почнеться 
пандемія, стовідсотково б замовив мінімум велосипедів. "Я б думав так: люди сидять вдома 
без роботи, кому потрібен той велосипед", - каже Горєв. Вийшло навпаки. Проте ринок 
повністю зав’язаний на китайському імпорті. … 

Читати повністю >>>                                                                                    © Ольга Прокопишина 
За матеріалами biz.censor.net 

https://biz.censor.net/resonance/3219947/komu_sklki_zaborguvala_ukrzalznitsya
https://mind.ua/news/20216312-chlen-naglyadovoyi-radi-ukrzaliznici-aslund-podav-u-vidstavku
https://mind.ua/news/20216312-chlen-naglyadovoyi-radi-ukrzaliznici-aslund-podav-u-vidstavku
https://mind.ua/news/20216312-chlen-naglyadovoyi-radi-ukrzaliznici-aslund-podav-u-vidstavku
https://mind.ua/news/20216368-v-mininfrastrukturi-rozpovili-skilki-hochut-zarobiti-na-koncesiyi-semi-zaliznichnih-vokzaliv
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/17/665210/
https://www.slidstvo.info/news/sprava-pro-shahrajstvo-na-budivnytstvi-metro-pecherskyj-suddya-vovk-znyav-aresht-iz-2-6-mlrd-grn/
https://biz.censor.net/resonance/3218010/chomu_v_ukran_virs_popit_na_velosipedi
http://parkservis.kiev.ua/
http://www.metro.kiev.ua/


 

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

 

В Bolt рассказали о первых итогах работы проката  
электросамокатов в Киеве 

28.09.2020  

В компании Bolt, которая 7 августа начала работу проката 
электросамокатов в Киеве, заявили, что спрос был значительно больше, чем 
ожидали, а утраченных самокатов значительно меньше 1%. 

"Скажу, что спрос был значительно больше, чем мы ожидали. Мы понимали, что это 
новый сервис для города и спрос будет выше, чем обычно в европейских странах, но не 
думали, что настолько. Мы первые пришли на рынок, приняли на себя риски и получили 
первые результаты и их ценность настолько высока, что не всем я могу поделиться. 
Единственное могу сказать, что мы сильно и приятно удивлены аккуратностью и 
порядочностью горожан. Утраченных самокатов значительно меньше 1%. Это уникальный 
показатель для, пожалуй, всех наших рынков, даже достаточно таких развитых стран", - 
отметил Потичный. По его словам, средняя продолжительность поездок по времени и по 
пробегу - около 6 километров в среднем и 20-25 минут длится поездка. В Bolt добавили, что 
большая часть поездок имеет характер прогулки. На вопрос, сколько компания сейчас 
инвестировала в проект, Потичный ответил: "Здесь основная инвестиция - это, собственно, 
самокаты и налоги. Самокаты стоят 500 евро, плюс стоимость их доставки в Украину. 
Кроме того, мы их завезли в украинскую компанию, заплатили сразу 20% НДС, ввозная 
пошлина 10% и еще акциз около 5%. Мы только месяц назад запустили бизнес, пока трудно 
говорить об окупаемости", - рассказал региональный менеджер Bolt в Украине Тарас 
Потичный в интервью Экономической правде. 
 

Читать полностью >>>  
По материалам bin.ua 

Читайте также: Электросамокаты Bolt в Киеве: о 
бизнес-модели, конфликте с Кличко, поврежденных 
бамперах авто и страховке >>> 

 
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА. ЛОГІСТИЧНИЙ БІЗНЕС & 3PL ОПЕРАТОР 
 

 
 

Компанія "Нова пошта" повернулася до докризової  
програми інвестування 

18.09.2020 

ГК "Нова пошта" повністю перейшла на докризову (докарантинну) 
програму інвестування, планує у вересні запустити новий сортувальний 
центр у Харкові, повідомив співзасновник ГК В'ячеслав Климов. 

"На сьогодні ми повністю повернули докризову програму інвестування, і, крім того, 
певний обсяг інвестицій додали. Ми хочемо застрахувати компанію від валютних ризиків, 
тобто ми почали платити швидше нашим зарубіжним постачальникам сортувального 
устаткування, щоб швидше його отримувати", - зазначив він під час виступу на RAU Expo, 
що відбувся в Києві минулого тижня. За словами Климова, інвестиційна програма "Нової 
пошти" на 2020 рік становила понад $100 млн. Крім того, на завершальному етапі 
будівництва перебуває друга черга Київського інноваційного термінала, що дасть змогу 
практично вдвічі збільшити його пропускну спроможність. Нагадаємо, компанія "Нова 
пошта" встановила 200 поштоматів біля магазинів "АТБ" у 95 містах України. Як 
повідомила прес-служба 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 році 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"(система Forpost) і "Нова пошта Глобал". 
 

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

Читайте також: РА «Стандарт-Рейтинг» 
оновило рейтинг ТОВ «НОВА ПОШТА» >>> 

 
Мининфраструктуры рассчитывает на рост дохода от 

реализации продукции "Укрпошты" до 9,7 млрд 
24.09.2020 

Министерство инфраструктуры Украины ожидает рост дохода от 
реализации продукции АО "Укрпошта" в 2020 году до 9,7 млрд грн. , передает 
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Соответствующий прогноз обнародован на сайте Министерства развития 
экономики, торговли и сельского хозяйства среди ключевых показателей эффективности 
деятельности наблюдательного совета АО "Укрпошта" в 2020-2025 годах, утвержденных 
приказом Министерства инфраструктуры 11 сентября 2020 года №560. Так, ожидается, что 
в 2021 г. доход от реализации продукции "Укрпошты" составит 14,138 млрд грн, в 2022 г. – 
16,62 млрд грн, в 2023 году – 18,78 млрд грн, в 2024 году – 20,09 млрд грн, в 2025 году – 
22,37 млрд грн. Кроме того, в утвержденной Мининфраструктуры политике собственности 
"Укрпошты" на сайте Минэкономики также отмечается, что к 2023 году ведомство ожидает 
полную цифровизацию всех услуг "Укрпошты". Как сообщалось, чистый доход от 
реализации продукции "Укрпошты" в 2019 году увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 
годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн. Отметим, АО "Укрпошта" получило первые 100 млн 
грн за продажу недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности. 
Как сообщили в компании, почтовый оператор провел 22 успешных аукциона, в которых 
соревновались 78 участников. Стоимость продажи лотов выросла в 1,7 раза - стартовая 
стоимость проданных объектов составляла 58 млн грн, а финальная - 100 млн грн.. По 
данным "Укрпошты", на каждый из лотов было в среднем по 3,5 участника. Больше всего 
покупателей заинтересовала продажа здания на Военном проезде в Киеве - в этом аукционе 
зарегистрировалось 12 участников, а начальная цена лота возросла в три раза. "Сумма по 
результатам торгов по 22 объектам превысила стартовую на 42 млн грн. Лишь три 
успешных аукциона принесли 57 млн грн. Среди побед "Укрпошты" - торги за здание рядом 
с железнодорожным вокзалом во Львове. Но здание это - только в документах, а реально - 
это остатки фундамента, который мы продали за 18 млн грн. Все полученные средства 
компания инвестирует в развитие инфраструктуры", - отметил гендиректор компании 
Игорь Смелянский. "Укрпошта" отмечает, что среди наиболее успешных лотов продажи 
недвижимости были: здание во Львове рядом с аэропортом, стоимость которого выросла в 
1,7 раза и составила 21,25 млн грн; производственные помещения во Львове возле ж/д 
вокзала, где стоимость выросла в более 2,2 раза -до 18 млн грн; здание на Военном проезде 
в Киеве, цена которого увеличилась в более чем три раза и финально составила 18 млн грн. 
В целом почтовый оператор на первом этапе выставил на продажу 30 объектов (177 
инвентарных единиц). Их общая стартовая цена в соответствии с независимой оценкой 
составила 82,6 млн грн. На втором этапе компания выставила на продажу еще 61 объект, 
стоимость которых была оценена в 189 млн грн. "Мы и далее продолжаем избавляться от 
активов, не приносящих доход и требующих больших средств на содержание: объявляем 
новые аукционы и выставляем объекты на продажу. Ближайшие торги проведем 3-4 
сентября, где лотами будут здания в Броварах, Одессе и Затоке", - добавил Смелянский. Как 
известно, согласно указу президента от 4 ноября 2019 года №837 "О неотложных мерах по 
проведению реформ и укреплению государства", к 31 декабря 2020 г. Кабинету министров 
поручено принять меры по продаже непрофильных активов предприятий инфраструктуры. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net, cfts.org.ua 
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Світовий банк: Розвиток широкосмугового доступу  
потребує до $450 млн інвестицій 

07.09.2020 

Світовий банк надав рекомендації щодо Національної стратегії 
розвитку широкосмугового доступу (ШСД) в Україні на 2020-2025 роки; для 
її виконання знадобиться 350-450 млн дол. 

Згідно з рекомендаціями Світового банку, до 2025 року в Україні має бути 
забезпечене покриття 4G для 95% населення. Покриття 5G має суцільно покривати основні 
автомобільні і залізничні шляхи. Також, наполягають у Світовому банку, до 2025 року в 
Україні треба забезпечити підключення до ШСД зі швидкістю 1 Гбіт/с для усіх об’єктів 
соціальної інфраструктури, що надають послуги населенню, а високошвидкісний ШСД (не 
менше 100 Мбіт/с) має бути доступний для усіх домогосподарств. За розрахунками 
Світового банку, на покриття усіх населених пунктів високошвидкісними мережами 
потрібно 350-450 млн дол. інвестицій з боку приватних компаній і держави. Як відомо, 
наразі триває громадське обговорення Національної стратегії розвитку ШСД. Нагадаємо, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 
(НКРЗІ) за дорученням Президента України Володимира Зеленського опрацьовує петицію 
про заборону впровадження 5G в Україні. Наразі, НКРЗІ вже запропонувала Державній 
службі спеціального зв’язку та захисту інформації України доповнити проєкт Плану заходів 
щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління 
низкою положень, що стосуються: прийняття необхідних національних стандартів для 
оцінки впливу електромагнітного поля від базових станцій стільникового зв’язку на 
людину; введення попереджувального знаку (таблички) щодо наявність джерела 
неіонізуючого випромінювання; проведення додаткових досліджень щодо питань впливу 
на людей неіонізуючих випромінювань від станцій 5G в діапазоні міліметрових хвиль або 
наукового визнання таких досліджень, проведених поза межами України; проведення 
відповідними установами в системі Міністерства охорони здоров’я України вимірювань 
(досліджень) дотримання рівнів електромагнітних полів за зверненнями громадян; 
інформування населення щодо ризиків та впливу радіотехнологій рухомого (мобільного) 
зв’язку на здоров’я людей. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Верховна Рада прийняла закон щодо  

електронних комунікацій 
30.09.2020 

Верховна Рада прийняла закон "Про електронні комунікації" 
(№3014), який встановлює правову основу діяльності у сфері електронних 
комунікацій і радіочастотного спектру.  

Цей закон дозволить Україні інтегруватися до єдиного цифрового ринку ЄС, 
оскільки імплементує норми Європейського кодексу електронних комунікацій, який 
впроваджується в Європі до кінця 2020 року. Закон визначає повноваження держави в 
управлінні та регулюванні інтернет-діяльності, а також права та обов'язки фізичних і 
юридичних осіб, які користуються електронними послугами, йдеться в повідомленні. Закон 
також встановлює процедури подання документів до регуляторних органів в електронному 
вигляді. Відповідно до прийнятого закону, вводиться перелік універсальних послуг із 
забезпечення доступності населення до Інтернету і голосового зв'язку. Послуги мають 
надаватися в обсязі і на рівні, достатньому для доступу споживачів до електронної пошти, 
пошукових систем, електронних засобів навчання і освіти, ЗМІ в інтернеті, систем 
електронної комерції, інтернет-банкінгу, до послуг електронного уряду та 
адміністративних ресурсів, до соцмереж і мессенджерів , а також до сервісів голосового і 
відеоспілкування. Закон встановлює процедуру припинення діяльності постачальників 
електронних комунікаційних послуг і їх відповідальність за порушення законодавства 
щодо електронних комунікацій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами liga.net 

 
Уряд схвалить план підвищення якості мобільних послуг,  

який дозволить впроваджувати 5G 
30.09.2020 

Кабінет Міністрів планує погодити план підвищення якості 
мобільних послуг, який дозволить впроваджувати 5G. Про це Прем'єр-
міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду. 

"Сьогодні за поданням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері зв'язку та інформатизації, ми затвердимо план заходів щодо підвищення якості 
послуг мобільного заявку на 2020-2022 роки. Йдеться про імплементацію європейських 
підходів щодо якості зв'язку та електронних комунікаційних послуг. Частиною цього плану 
стане положення, які дозволять у подальшому впроваджувати в Україні 5G", - пояснив 
Шмигаль. За його словами, якщо план буде реалізований, користувачі отримають доступ до 
актуальної інформації про покриття та якість зв’язку, а оператори вирішать існуючі 
проблеми користування радіочастотним ресурсом. Згідно з документом, передбачається, 
що у користувачів до кінця 2022 року з’явиться можливість в режимі онлайн отримувати 
інформацію про території покриття послугами мобільного зв’язку, а також отримувати 
інформацію про рівень якості телекомунікаційних послуг. Крім того, влада планує "сприяти 
прийняттю" законодавчих актів щодо посилення відповідальності за викрадення 
телекомунікаційного обладнання і про надання мобільними операторами послуг належної 
якості. Також за два роки планується затвердити необхідні національні стандарти в сфері 
користування радіочастотним ресурсом, впровадити незалежну постійно діючу систему 
моніторингу електронних комунікаційних послуг, забезпечити технейтральність в різних 
діапазонах частот (можливість операторам зв’язку за умови забезпечення електромагнітної 
сумісності користуватися смугами радіочастот без обмеження застосування конкретних 
радіотехнологій) і вирішити питання сталості функціонування телеком-мереж загального 
користування шляхом впровадження нових конвергентних рішень взаємодії мереж 
мобільного та фіксованого зв’язку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Концерн РРТ припиняє процедуру банкрутства  

Інтертелекому 
08.09.2020 

ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (Інтертелеком) виплатило 
Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) першу частину 
заборгованості у розмірі 7,5 млн грн. 

В зв’язку з цим концерн ініціював процедуру відзиву банкрутства компанії, 
повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. 
Зазначається, що спільними зусиллями Держспецзв'язку, Концерну РРТ та Інтертелекому 
досягнуто суттєвого зменшення розміру заборгованості компанії та напрацьовано план дій 
щодо подальшого її погашення. Оскільки компанія виплатила Концерну першу частину 
заборгованості в розмірі 7,5 млн грн, останній ініціював процедуру відзиву її банкрутства. 
Як відомо, ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» ("Інтертеком") 8 вересня отримало 
нову ліцензію для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA–800, яка враховує припинення 
надання послуг компанією в 9 областях. Ліцензію для цифрового стільникового радіозв’язку 
CDMA–800 "Інтертелекому" було видано у Миколаївській, Черкаській та Херсонській 
областях до 1 січня 2026 року, а також у Київській, Чернігівській, Вінницькій та 
Житомирській областях. Як повідомлялось, компанія "Інтертелеком" з 1 вересня 2020 р. 
припинила використовувати частину радіочастотного ресурсу та обмежила надання своїх 
послуг на території Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Львівської, Рівненської, 
Чернівецької, Тернопільської, Донецької та Луганської областей. Раніше "Інтертелекому" 
було продовжено терміни оплати ліцензії на LTE. Проте, компанія не встигла домовитися з 
інвесторами та залучити кошти через нестабільну економічну ситуацію в умовах 
коронавирусной епідемії. У той же час, «Інтертелеком» встиг провести радіочастотний 
рефармінг, тобто, звільнити частину своїх радіочастот для впровадження LTE-900 іншими 
операторами. Як повідомлялось, наприкінці серпня Інтертелеком заявив про неправдиві 
повідомлення в засобах масової інформації з приводу нібито банкрутства компанії через 
несплату 4G ліцензії. При цьому, в Єдиному реєстрі судових рішень оприлюднено ухвалу 
Господарського суду Одеської області від 25 серпня, якою суд задовольнив заяву Концерну 
РРТ про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою 
відповідальністю «Інтернаціональні телекомунікації». 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

Читайте також: Концерн РРТ озвучив суму 
претензій до Інтертелекому >>> 

 
 
Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении  

договора ФГИ с «ЕСУ» о покупке «Укртелекома» 
28.09.2020  

Хозяйственный суд Киева повторно отказал Фонду госимущества 
(ФГИ) Украины в иске к ООО "ЕСУ" о расторжении приватизационного 
договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома". 

Согласно решению суда, обнародованному в базе судебных решений, суд установил, 
что ООО "ЕСУ" в предусмотренный договором купли-продажи срок выполнило свой долг по 
внесению инвестиции, поэтому со стороны "ЕСУ" отсутствует просрочка исполнения 
обязательства по договору в этой части, следовательно, правовые основания для 
применения к нему установленной законом ответственности в виде пени нет. Суд также 
установил, что оснований для расторжения договора купли-продажи акций "Укртелекома" 
от 11 марта 2011 года нет, в связи с чем требование ФГИ о возвращении пакета акций 
"Укртелекома" в госсобственность является безосновательной. "Истец не доказал факта 
неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного 
нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило 
истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", - 
отмечается в тексте судебного решения. Как сообщалось, в сентябре 2019 года Верховный 
суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу ФГИ и отменил решения судов 
низших инстанций, отказавших в удовлетворении иска ФГИ к ООО "ЕСУ" о расторжении 
договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за 
просрочку исполнения обязательств по исполнению инвестпрограммы. В августе 2019 года 
исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги перед 
Ощадбанком (Киев). ФГИ подал в суд иск о расторжении договора с "ЕСУ" в середине мая 
2017 года, требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени. К делу в качестве третьего лица на 
стороне ответчика был привлечен Ощадбанк, в залоге у которого находится указанный 
пакет акций "Укртелекома". В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил 
иск ФГИ и решил вернуть 92,791% пакет акций "Укртелекома" в государственную 
собственность и взыскать $81,9 млн пени (2,0171 млрд грн) за невыполнение 
инвестиционных обязательств. Затем в декабре это решение подтвердил апелляционный 
хозяйственный суд. Однако в начале июля 2018 года Верховный суд удовлетворил 
кассационную жалобу "ЕСУ" и направил дело на повторное рассмотрение суда первой 
инстанции. "Мы считаем принятое решение справедливым, и в дальнейшем планируем 
продолжать отстаивать свои права, используя все процессуальные возможности", - 
прокомментировали тогда агентству "Интерфакс-Украина" это решение в компании СКМ, 
которое является собственником "ЕСУ". ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 
2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской 
"дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского 
бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году. "Укртелеком" - крупнейший 
оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют 
госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы. 
"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8% - более чем до 919 млн грн. Общий 
доход "Укртелекома" остался на уровне почти 3,3 млрд грн по сравнению с 3,249 млрд грн 
за аналогичный период прошлого года. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
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Результати ліцензування та реєстрації фінустанов  
НБУ в серпні 2020 року 

08.09.2020 

Упродовж серпня 2020 року до Національного банку надійшло 383 
запити. Як і в липні, переважна більшість запитів стосувалася фінансових 
компаній, ломбардів та лізингодавців та становила 332 запити.  

Кількість запитів щодо кредитних спілок становила 16 та щодо страховиків – 35. 
Порівняно з липнем кількість запитів на реєстраційні та ліцензійні дії скоротилася на 19%. 
Також в серпні не було випадків примусового виключення з реєстрів та анулювання 
ліцензій. Протягом серпня НБУ прийняв рішення щодо: погодження збільшення розміру 
статутного капіталу банку за рахунок прибутку –1 рішення; незастосування заходів впливу 
до банку в зв'язку з несвоєчасним наданням інформації про структуру власності банку – 1; 
незастосування заходів впливу до банку в зв'язку з поданням недостовірної інформації про 
структуру власності банку – 1; відмови в наданні попереднього висновку про погодження 
проєкту плану реорганізації банків шляхом приєднання за спрощеною процедурою – 1; 
застосування заходів впливу до банків – 0; погодження керівників банків – 13, відмови в 
погодженні – 1; видачі ліцензій небанківським фінансовим установам – 2; анулювання всіх 
ліцензій (за ініціативою заявника) – 7; анулювання однієї з наявних ліцензій (за 
ініціативою заявника) – 3; виключення з ДРФУ (за ініціативою заявника) – 4; виключення з 
Реєстру лізингодавців (за ініціативою заявника) – 2; погодження набуття істотної участі в 
небанківських фінансових установах – 1; реєстрації правил добровільного страхування в 
новій редакції або зміни до них – 9; відмови в погодженні набуття істотної участі в 
небанківських фінансових установах – 9; припинення визнання небанківської фінансової 
групи – 1. За минулий місяць кількість учасників ринків фінансових послуг не зазнала 
суттєвих змін. Кількість банків залишилася незмінною. Водночас кількість учасників 
ринків небанківських фінансових послуг зменшилася на 5 юридичних осіб через 
виключення відповідних компаній за власною ініціативою з реєстрів. Загалом станом на 31 
серпня в Україні діють 75 банків та 2084 учасники ринків небанківських фінансових послуг, 
із них 196 ризикових (non-life) та 19 лайфових (страхування життя) страховиків, 304 
ломбарди, 327 кредитних спілок, 144 (було 146) лізингові компанії, які не є фінансовими 
установами, 1031 (було 1034) фінансова компанія (які мають ліцензії на кредитування, 
лізинг, факторинг, надання гарантій, переказ коштів та обмін валют), 63 страхових 
брокери. На платіжному ринку працює 35 платіжних систем, створених резидентами, та 13 
міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НБУ 
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Президенту АТ АКБ «АРКАДА» повідомлено  
про підозру 

03.09.2020 

Повідомлено про підозру Президенту АТ АКБ «АРКАДА» у 
привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових 
комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн грн.. 

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року 
підозрюваний, обіймаючи посаду Голови правління АТ АКБ «АРКАДА», разом зі своїми 
спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів 
фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем 
яких є АТ АКБ «АРКАДА». Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з 
використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ «АРКАДА» та 
підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були 
виведені кошти у сумі 50 млн гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання 
підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У приміщенні  АТ АКБ 
«АРКАДА», а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки. 
Нагадаємо, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 25.08.2020 
«Про віднесення АТ АКБ «АРКАДА» до категорії неплатоспроможних», у банку 
запроваджено тимчасову адміністрацію. ... 

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

 
Прибуток ПриватБанку за 7 місяців 2020 року  

перевищив 16 млрд грн 
08.09.2020 

Прибуток АТ "КБ "ПриватБанк" за січень-липень 2020 року становив 
16,2 млрд грн; це найбільший порівняно з іншими банками показник. Про це 
повідомляє Finbalance, спираючись на дані НБУ. 

За підсумками січня-липня найбільші прибутки задекларували ПриватБанк (16,2 
млрд грн), Ощадбанк (4,3 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (2,46 млрд грн), ПУМБ (1,5 
млрд грн), ОТП Банк (909 млн грн), Сітібанк (828 млн грн), Укрсиббанк (785 млн грн), 
Альфа-Банк (587 млн грн), Укргазбанк (554 млн грн), Креді Агріколь Банк (495 млн грн). 
Зазначається, що левову частину прибутку ПриватБанку та Ощадбанку забезпечив 
торговий результат (11,6 млрд грн і 4,1 млрд грн відповідно), основна складова якого - 
переоцінка ОВДП-портфеля внаслідок ослаблення курсу гривні (позитивний результат від 
операцій з фінансовими активами та зобов’язаннями становив відповідно 16,3 млрд грн і 
6,5 млрд грн). Найбільші збитки за січень-липень зафіксували Укрексімбанк (-2,24 млрд 
грн), Промінвестбанк (-331 млн грн), Кредит Дніпро (-184 млн грн), Правекс Банк (-99,9 млн 
грн), БТА Банк (-67 млн грн), Аркада (-16,5 млн грн), Юнекс Банк (-16,2 млн грн), Форвард (-
12 млн грн), Оксі Банк (-7,6 млн грн), АП Банк (-7,3 млн грн).  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Суркисы стали единственными владельцами  

А-Банка 
10.09.2020 

Семья Суркисов увеличила участие в уставном капитале банка на 
3,17% до 100%. Об этом стало известно из сообщения банка в системе 
раскрытия информации НКЦБФР.   

Доля, которую выкупили Суркисы, ранее принадлежала кипрской компании Miosaria 
Commercial Ltd. Согласно последним данным, доля прямого участия Игоря Суркиса в 
капитале банка составляет 33,229106%, его брата Григория Суркиса - 32,991402%, а 
Светланы Суркис и Марины Суркис - по 16,899746% в каждой. Таким образом, А-Банк 
теперь полностью непосредственно принадлежит семье Суркисов. Размер общих активов А-
Банк по состоянию на 1 августа 2020 года составлял 9,265 млрд. грн., что обеспечило банку 
23 место среди 75 действующих банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам inventure.com.ua 
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Как и зачем группа ТАС создает конкурента Монобанку.  
Первое интервью с Анной Тигипко 

10.09.2020 

Дочь известного бизнесмена и политика Сергея Тигипко в интервью 
НВ Бизнес рассказала о бизнес-модели нового мобильного банка, сумме 
инвестиций, конкурентах и о роли отца в новом проекте группы ТАС 

На банковском рынке Украины появится новый игрок — мобильный банк без 
отделений, izibank. Основатель проекта — Анна Тигипко, которая запускает этот проект 
совместно с группой ТАС, которой владеет ее отец, Сергей Тигипко. Отметим, что 
аналогичный проект Monobank запустили выходцы из ПриватБанка, которые в свое время 
принимали участие в продвижении и продаже сервисов самого популярного сейчас в 
Украине банковского приложения Приват24. Примечательно, что Monobank работает под 
лицензией Universal Bank, тоже входящего в группу ТАС. О выходе нового игрока 
журналисту НВ Бизнес в своем первом интервью сообщила Анна Тигипко, дочь известного 
политика и бизнесмена Сергея Тигипко. Анна Тигипко рассказала о том, почему в группе 
ТАС именно сейчас решили запустить свой отдельный проект, как в нем участвует ее отец, 
сколько средств уже инвестировано в стартап, в чем отличие izibank от уже существующих 
игроков, будут ли они конкурировать с Monobank, каких показателей хотят добиться в 
ближайшее время и будут ли покупать существующих игроков. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам nv.ua 

 
 

Вдвічі більше прибутку – з початку року  
заробили 680 млн грн 

16.09.2020 

З початку року чистий прибуток УКРГАЗБАНКУ зріс до 680 млн грн, 
що понад вдвічі більше за аналогічний показник минулого року. У 2019-му 
чистий прибуток за цей же період складав 313 млн грн. 

Нашими клієнтами сьогодні є 2,2 млн українців і цього року до нас приєдналися ще 
понад 100 тисяч. Кількість бізнес-клієнтів також невпинно зростає: маємо майже 69 тисяч 
представників малого та середнього бізнесу та 6,7 тисяч – великого корпоративного 
сегменту. Сьогодні УКРГАЗБАНК входить у п'ятірку найбільших банків України за обсягом 
активів та в ТОП-10 найприбутковіших (за даними НБУ). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами УКРГАЗБАНКу 

 
 

Кабмін вирішив докапіталізувати Укрексімбанк  
на 6,8 млрд грн 

23.09.2020 

Кабінет Міністрів у середу вирішив докапіталізувати державний 
Укрексімбанк (Київ) на 6,8 млрд грн. Про це повідомляє служба новин 
інформаційного агентства interfax.com.ua 

"Вашій увазі пропонується проект постанови Кабінету Міністрів щодо збільшення 
статутного капіталу... Укрексімбанку. За пропозицією Нацбанку України необхідний розмір 
додаткового капіталу для Укрексімбанку за результатами діагностичного обстеження 
наразі становить 6,8 млрд грн", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи 
проект постанови під час засідання уряду. Він уточнив, що з цією метою Міністерству 
фінансів доручено випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на зазначену суму 
терміном на 15 років із прибутковістю 9,3% річних. Відзначимо, КМУ України підтримав 
запропонований Мінфіном проект  розпорядження «Про схвалення основних напрямів 
діяльності акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на 
2020-2024 роки». Відповідне рішення було прийнято 16 вересня на засіданні уряду. 
Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору, що схвалені 
Урядом 02 вересня 2020 року визначено бізнес-моделі окремо по кожному банку 
державного сектору. Передбачено, що Укрексімбанк це переважно корпоративний банк, 
орієнтований на фінансування експортно-імпортних операцій з частковою присутністю в 
роздрібному секторі. Основні напрями діяльності Укрексімбанку на 2020 – 2024 роки 
передбачають, що місія банку буде полягати у створенні та розбудові доступної 
інфраструктури кредитних інструментів, адаптованої з урахуванням специфіки експортної 
та експортно-орієнтованої діяльності, заради підвищення конкурентоспроможності 
українського бізнесу на світових ринках. Така модель забезпечить його належне 
функціонування та буде сприяти ефективному управлінню державним банком, захисту 
прав вкладників, кредиторів, держави як акціонера та стане підґрунтям для розробки 
стратегії його подальшого розвитку. 

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

 
 

НБУ погодив Наумова на посаду головправління  
Ощадбанку 

23.09.2020 

Національний банк України (НБУ) 22 вересня погодив Сергія Наумова 
на посаду голови правління державного Ощадбанку (Київ), повідомляється на 
сайті центробанку в середу. 

"НБУ погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного 
Ощадбанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної 
правлінням НБУ", - йдеться в повідомленні. Як повідомлялося, наглядова рада Ощадбанку 
17 червня 2020 року затвердила на посаді голови правління фінустанови на той час голову 
правління Піреус Банку (Київ) Наумова, якого було обрано під час конкурсу. За день до 
цього заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики Олександр Дубінський висунув вимогу визнати конкурс із добору голови 
Ощадбанку таким, що не відбувся, і провести новий конкурс у зв'язку з інформацією про 
спробу підкупу членів наглядової ради банку на користь директора департаменту 
структурованого торгового фінансування Укргазбанку Геннадія Хелемського. Нардеп 
закликав Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки України здійснити розслідування 
і визначити, чи був відправником листів Наумов, чи діючий голова правління Ощадбанку 
Андрій Пишний. Голова наглядової ради Ощадбанку Байба Апін підтвердила отримання 
SMS з невідомого номера з текстом, який можна тлумачити як такий, що містить 
корупційну складову, додавши, що про це вона поінформувала членів наглядової ради 
відповідно до положення про антикорупційну політику. Апін наголосила, що на результати 
конкурсу це повідомлення не вплинуло, водночас результати відповідного конкурсу 
заблокував Печерський райсуд. Призначення Наумова на посаду голови правління 
Ощадбанку стало можливим після того, як 15 вересня 2020 р. Печерський райсуд 
задовольнив його клопотання і скасував своє попереднє рішення про забезпечення позову. 
На відповідну посаду також претендували заступник голови правління Ощадбанку Антон 
Тютюн, заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук і заступник голови 
правління ПУМБ Сергій Магдич. Ощадбанк засновано в 1991 році. Його єдиним власником є 
держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних 
активів Ощадбанк посідав друге місце (275,81 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні. 
 

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

Читайте також: Розслідування ІТ-закупівель в Ощадбанку 
на 2,6 млрд грн продовжено на рік, - ухвала суду >>> 

 

АМКУ разрешил Лагуру и Ивахиву звеличить 
пакеты акций "БИС-Банка" 

23.09.2020 

Антимонопольный комитет Украины разрешил акционерам "Банка 
инвестиций и сбережений" ("БИС-Банка", Киев) Сергею Лагуру и Степану 
Ивахиву увеличить пакеты акций на 6,7846% каждому. 

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2020 года Инне 
Москаленко (9,3792%) и Валерию Горбатюку (4,19%) суммарно принадлежал пакет акций в 
размере 13,5692% – аналогичную долю совместно приобрели Лагур и Ивахив. По данным 
Нацбанка, на начало 2020 года акционерами банка также являлись Андрей Попов (15%), 
Олег Галущак (4,5172%) и Инна Паночко (4,066461%). "БИС-Банк" основан в 2005 году. 
Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру чистых активов (4,853 млрд грн) на 1 
августа 2020 года "БИС-Банк" занимал 28 место среди 75 действовавших в стране банков. 

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

 
Из банка Януковича через "Международный инвестиционный банк" 

вывели 1,4 миллиарда, – НБУ 
23.09.2020 

Верховный Суд оставил без изменений решения о наложении штрафа 
на АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ) Петра Порошенко за 
нарушения, связанные с выведением средств из "Всеукраинского банка 
развития" (ВБР) Александра Януковича. 

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в связи с этим 
регулятор решил обнародовать основания для наложения штрафа. При этом средства, 
уплаченные АО "МИБ" как штраф, возвращены банку Национальным банком в 
добровольном порядке. НБУ уточнил, что в феврале 2018 года оштрафовал МИБ на 2,02 млн 
грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также 
непредоставления банком документов по запросу НБУ. "В частности, регулятором 
установлено, что за период с 8 августа 2016 года до 8 июня 2017 года на счета 15 
физических лиц и одного юридического лица поступили средства от ПАО "Всеукраинский 
банк развития" (в состоянии прекращения) с назначением платежа "Перечисление средств 
согласно реестру кредиторов ПАО "ВБР" на общую сумму около 1,7 млрд грн, около 1,4 млрд 
грн из которых, как правило, в тот же или ближайшие рабочие дни было получено 
наличными через кассу головного офиса банка", – сообщили в НБУ. При этом выявлено, что 
из указанных 15 человек 8 физлиц были сотрудниками"ВБР", из которых 1 клиент по 
информации из открытых источников на момент открытия счета в АО "МИБ" работал 
прокурором в так называемой "Генеральной прокуратуре ДНР", еще 1 человек был 
акционером одной из компаний Александра Януковича, 1 человек был старшим 
юрисконсультантом корпорации, владельцем которой является Александр Янукович. НБУ 
также установил, что средства, которые вносились на депозитные счета физических лиц - 
работников ПАО "ВБР" в период 2012 - 2014 годов (в суммах от 12 до 67 млн грн) в десятки , 
а иногда в сотни раз (от 26 до 210 раз) превышали суммы полученных ими доходов 
(заработной платы, пенсии) за соответствующий период. При этом уже из банка 
Порошенко средства в сумме 570 млн грн по договорам в пользу третьих лиц – бывших 
сотрудников банка Януковича получены физическим лицом - владельцем офисного центра, 
в котором находился офис "формального собственника" недвижимости, в которой 
проживал Виктор Янукович. НБУ также обращает внимание, что в отношении трех 
клиентов банка - физических лиц были приняты судебные решения о наложении ареста на 
денежные средства, что заблокировало возможность получения указанными клиентами 
средства в сумме около 290 млн грн на время проведения проверки. При этом по 
доверенности от большинства из вышеуказанных 15 клиентов МИБа действия за них 
осуществлялись доверенными лицами, одним из которых является адвокат, работавший в 
компании Александра Януковича, который также представлял интересы клиентов ПАО 
"ВБР". В части одного клиента МИБа - юридического лица установлено, что банк проводил 
финансовые операции этого юридического лица, связанные, в частности с обналичиванием 
320 млн грн, при чем, по мнению НБУ, банк нарушил правила финмониторинга. НБУ также 
отмечает, что банк Порошенко не использовал право обращаться с запросами с целью 
получения информации, касающейся изучения клиентов, не отказался от проведения или 
приостановки финансовых операций при наличии соответствующих оснований. Согласно 
данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами 
МИБа являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей 
Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин 
– по 9,908%. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского 
банка развития" Национальный банк принял 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в 
банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным 
после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича. 
"Всеукраинский банк развития" (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в 
группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у 
власти активы банка выросли почти в 13 раз. 

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

 
Банк "Кредит Дніпро" звітує про  

збиток 177 млн грн 
24.09.2020 

Банк "Кредит Дніпро" за підсумками січня-серпня звітує про збиток 
177,2 млн грн (за січень-липень було 184,4 млн грн; за 8 місяців-2019 - 25,9 
млн грн). Про це повідомляє finbalance.com.ua 

Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 
01.09.2020 - 14,51% (вимога НБУ - не менше 10%). За даними НБУ, кінцевим власником 
банку “Кредит Дніпро” є Олександр Ярославський, який нещодавно придбав фінустанову у 
Віктора Пінчука. Надаючи згоду на зміну власника банку, НБУ зауважував, що "заявник 
[О.Ярославський] зобов`язався надавати банку повну фінансову підтримку для 
забезпечення належного фінансового стану" (цитата). Як писав Finbalance, за перше 
півріччя відрахування банку “Кредит Дніпро” до резерву під знецінення кредитів і коштів в 
інших банках становили 305 млн грн (за 6 місяців 2019 року - 247,2 млн грн). Кредитний 
портфель скоротився до 2,88 млрд грн (з 3,3 млрд грн на початок року). За результатами 
стрес-тесту, проведеного в 2019 році, в банку "Кредит Дніпро" за базовим 
макроекономічним сценарієм була встановлена потреба в капіталі на 2,4 млрд грн, а за 
несприятливим макросценарієм - 3,8 млрд грн. За даними НБУ, з урахуванням вжитих 
банком заходів, на 01.09.2019 його потреба в капіталі скоротилася до 1,28 млрд грн (за 
базовим макросценарієм) і 2,46 млрд грн (за несприятливим макросценарієм). За 
інформацією банку "Кредит Дніпро", на 26.12.2019 потреба в капіталі за базовим 
макросценарієм зменшилася до 462 млн грн, а за несприятливим макросценарієм - до 1,64 
млрд грн. Як повідомлялося, оцінка стійкості банків базувалася на таких макроекономічних 
припущеннях НБУ щодо курсу: для базового сценарію - 30 грн/дол на кінець 2019 року, для 
несприятливого сценарію - 37 грн/дол. "Програма капіталізації передбачає перелік заходів, 
який складається зі збільшення капіталу банку за рахунок підтримки акціонера, 
покращення операційної діяльності банку, стягнення проблемних кредитів, зниження 
кредитного ризику за рахунок покриття капіталом", - йшлося в звітності "Кредит Дніпро" за 
перше півріччя-2020. 

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

https://nv.ua/biz/finance/doch-vladelca-taskombank-tigipko-zapuskaet-mobilnyy-izibank-intervyu-novosti-ukrainy-50110871.html
https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12511-vdvoe_bolshe_pribyli__s_nachala_goda_zarabotali_68_mln_grn
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_viznachiv_osnovni_napriamki_diialnosti_ukreksimbanku_na_2021-2024_roki-2432
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_viznachiv_osnovni_napriamki_diialnosti_ukreksimbanku_na_2021-2024_roki-2432
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_viznachiv_osnovni_napriamki_diialnosti_ukreksimbanku_na_2021-2024_roki-2432
https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_viznachiv_osnovni_napriamki_diialnosti_ukreksimbanku_na_2021-2024_roki-2432
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/689911.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/689833.html
http://finbalance.com.ua/news/rozsliduvannya-it-zakupivel-v-oshchadbanku-na-26-mlrd-hrn-prodovzheno-na-rik
http://finbalance.com.ua/news/rozsliduvannya-it-zakupivel-v-oshchadbanku-na-26-mlrd-hrn-prodovzheno-na-rik
https://biz.censor.net/news/3220876/amku_razreshil_laguru_i_ivahivu_uvelichit_pakety_aktsiyi_bisbanka
https://biz.censor.net/news/3220933/iz_banka_yanukovicha_cherez_mejdunarodnyyi_investitsionnyyi_bank_vyveli_14_milliarda_nbu_infografika
http://finbalance.com.ua/news/bank-kredit-dnipro-zvitu-pro-zbitok-177-mln-hrn
https://izibank.com.ua/
http://ukrgasbank.com/
https://www.eximb.com/ukr/personal/
http://www.oschadnybank.com/
http://www.bisbank.com.ua/
http://www.ii-bank.com.ua/about
http://www.creditdnepr.com.ua/
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НБУ ухвалив рішення про ліквідацію 
банку "Аркада" 

25.09.2020 

Національний банк України (НБУ) 24 вересня ухвалив рішення про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Аркада" (Київ), 
повідомляється на сайті регулятора в п'ятницю. 

"НБУ за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 
24 вересня 2020 №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ 
"Аркада", - йдеться в повідомленні. Нацбанк 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії 
неплатоспроможних, через зменшення нормативів капіталу менше ніж до однієї третини 
мінімального встановленого рівня через втрату основного активу - будівлі головного офісу 
та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 в Києві. Згідно з повідомленням, банк 
надав зазначену нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов'язаною з банком 
компанією-забудовником, і втратив її через несвоєчасне обслуговування боргу 
забудовником. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 р. почав 
здійснювати виплати вкладникам банку за договорами, термін яких завершився до 25 
серпня 2020 року, і за договорами банківського рахунку (поточного). Більше ніж 90% 
вкладників банку "Аркада" (понад 5 тис. осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки 
їх розмір не перевищує гарантованої суми ФГВФО у 200 тис. грн, а що більші вклади буде 
відшкодовано в межах гарантованої суми. Уточнювалося, що загалом ФГВФО забезпечить 
виплату 285 млн грн. АКБ "Аркада" створено в 1993 році. Власником істотної участі банку 
згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року є Костянтин Паливода (загальна участь 
74,797%). За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк 
"Аркада" посідав 45-те місце (1,877 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні. 

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

 
Райффайзен банк Аваль утвердил выплату  

дивидендов на 4,3 миллиарда 
25.09.2020 

Акционеры "Райффайзен банка Аваль" приняли решение о выплате 
дивидендов владельцам простых акций по итогам работы финучреждения в 
2019 году в размере 4,27 млрд грн (90% прибыли). 

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, банк также 
направит 700 тыс. грн (0,01% от прибыли) на выплату дивидендов владельцам 
привилегированных акций. Срок начисления дивидендов по простым акциям установлен 
26 октября 2020 года (по привилегированным – 9 октября), а конечный срок их выплаты – 
26 ноября этого года (по привилегированным – 9 ноября). Выбранный порядок расчета с 
акционерами предусматривает выплату дивидендов в полном объеме, говорится в 
сообщении. Нацбанк Украины в начале апреля рекомендовал банкам воздержаться от 
распределения прибыли на выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 
года с целью усиления финустойчивости банков и поддержания экономики в период 
"коронавирусного кризиса". "Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие 
акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%. Согласно данным 
НБУ, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5-
е место (104,172 млрд грн) среди 75 действовавших банков. 

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

 
Креді Агріколь Банк обрав голову  

наглядової ради 
28.09.2020 

Наглядова рада АТ «Креді Агріколь Банк» призначила Ніколя Дріона 
головою наглядової ради з 25 вересня 2020 р. по 3 грудня 2021 р. Про це банк 
повідомив у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР. 

Таке рішення наглядова рада ухвалила на підставі рішення єдиного акціонера банку 
від 25 вересня. Ніколя Брюн, Едуард Франсуа Дріон протягом останніх п'яти років обіймав 
посади: керівник міжнародного роздрібного банкінгу Креді Агріколь С.А. (Франція); член 
ради Креді Агріколь платіжні послуги (Франція); заступник голови наглядової ради, голова 
комітету з номінацій та винагород в Креді дю Марок (Марокко); член ради КА Італія та член 
виконавчого комітету Креді Агріколь Італія SpA; голова ІУБ Холдінг (Франція); голова 
наглядової ради КА Банк Польща; член ради і член комітету з аудиту Креді Агріколь 
Страхування Кредиторів (САСІ); член ради Креді Агріколь Єгипет. Нового голову наглядової 
ради призначено на термін з 25 вересня 2020 року до 3 грудня 2021 року. Нагадаємо, 
наглядова рада Креді Агріколь Банку призначила виконуючою обов'язки голови наглядової 
ради Веронік Франсуаз Брійо з 9 липня 2020 р. на необмежений термін. У червні наглядова 
рада Креді Агріколь Банку достроково припинила повноваження голови наглядової ради 
Ріба Станісласа Жерара Марі Жоржа,який перебував на посаді з 3 грудня 2018 р. по 19 
червня 2020 р. Причиною стала заява про звільнення за власним бажанням. Наглядова рада 
Креді Агріколь Банку також звільнила голову правління банку Пьотровскі Жан-Поля 
Марселя Дезіре з 1 квітня 2020 року. Головою правління банку з 1 квітня обрано Де Корду 
Карлоса Станісласа Марі Фернанда строком на 5 років, кандидатуру якого погодив НБУ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finclub.net 

 
Компания ABH Ukraine осуществила пять новых выпусков  

еврооблигаций суммарно на $122,5 млн 
28.09.2020 

Компания ABH Ukraine Limited, владелец 42,4% акций Альфа-Банка 
(Киев), 22 сентября осуществила пять новых выпусков еврооблигаций 
суммарно на $122,5 млн с ежеквартальной выплатой купонов. 

Согласно сообщению банка в понедельник, компания успешно разместила два 
выпуска в виде нот участия в кредите (loan participation notes), в том числе первый – на $50 
млн с погашением 15 октября 2024 года (ISIN XS2228241175) под 9,5% годовых, второй – 
также на $50 млн с погашением 15 июля 2023 года (ISIN XS2228240367) под 5,5% годовых. 
Кроме того, ABH Ukraine Limited осуществила три выпуска в виде кредитных нот (credit 
linked notes): на $4,5 млн (ISIN XS2237331587) и два на $9 млн (ISIN XS2237331660, 
XS2237331314) с общей датой погашения 15 января 2023 года по ставке 8,75% годовых. 
Отмечается, что еврооблигации были выпущены в соответствии с правилами, указанными 
в положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Выпуски LPN имеют листинг 
на Франкфуртской фондовой бирже, уточняется в релизе. Банк напомнил, что по состоянию 
на 28 сентября 16 выпусков ABH Ukraine Limited обращаются, среди которых 13 – в 
долларах США, три – в евро. Кроме того, семь выпусков были погашены. По данным 
Нацбанка Украины, на 25 июня 2020 года крупнейшими акционерами Альфа-Банка 
опосредованно (через ABH Ukraine Limited) 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 августа 2020 года по размеру общих активов 
(101,379 млрд грн) Альфа-Банк занимал 6-е место среди 75 действовавших банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 
 
 
 

 ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ  

 МАКРОСТАТИСТИКА 
 

 
 

Кожен третій: найбагатші рітейлери і девелопери України  
за версією журналу Фокус 

15.09.2020 

Власники торгових мереж АТБ, Епіцентр, Сільпо, Eldorado, Comfy, 
Фокстрот, ТРЦ Караван, Lavina Mall, Blockbuster Mall і інші: хто увійшов в 
топ-100 найбагатших бізнесменів України. 

 

Журнал Фокус опублікував свій 13-й рейтинг «Топ-100 найбагатших людей 
України». Сумарний статок всієї сотні за підсумками 2019 року становить $42,1 млрд, 
збільшившись «всього» на $1,2 млрд. Середній же статок доларового мільйонера з цього 
списку – $248,6 млн. Варто зазначити, що 2019-й уповільнив зростання статків рітейлерів 
приблизно вдвічі. У цьому році при підготовці рейтингу Фокус застосував нову методику 
оцінки активів. Спочатку журналісти приблизно оцінили статки 150 чоловік, які входили в 
попередні рейтинги, так і тих, хто в останні два роки активно нарощував капітал. Потім з 
рейтингу виключили осіб, пов’язаних з санкціями, або перебувають під слідством, вартою 
або “в бігах”. Також викреслили імена людей з гранично високими репутаційними 
ризиками (наприклад, за участь у рейдерстві). Не потрапили в список і ті, чиї статки менше 
$30-35 млн. Як вказується в коментарях до списку, він включає не тільки громадян України, 
а й експатів, які заробили в нашій країні основний капітал. Аналіз складеного Фокусом 
списку ста найбагатших українців, проведений RAU, показує, що як мінімум третина (33 
людини) з мультимільйонерів і мільярдерів так чи інакше пов’язані з рітейлом або 
девелопментом торгової нерухомості. Примітно, що ще рік тому таких людей в списку було 
всього 25. Далеко не всі рітейлери за минулий рік змогли зміцнити свої позиції, зате багато 
хто потрапив до рейтингу вперше або після довгої відсутності. Як і рік тому, список 
бізнесменів, які заробили статки на роздрібній торгівлі, очолили Олександр і Галина Гереги 
(Епіцентр К, Нова Лінія) – найбільші гравці на українському ринку DIY-рітейлу. За рік їх 
позиції в топ-100 покращилися на чотири пункти, а статки зросли на $270 млн. Можливо, це 
пов’язано зі змінами в системі підрахунку активів. За версією Фокуса, другим за розміром 
багатством серед українських рітейлерів володіє власник Fozzy Group Володимир 
Костельман – $856 млн, що на $145 млн більше і на три позиції краще в рейтингу, ніж рік 
тому. Швидше за все, таке солідне зростання пов’язане все з тою ж зміною методології.  

 

Що стосується самих заможних девелоперів, то лише Олександр Ярославський (ТРЦ 
Караван, $686 млн, + $36 млн за рік) зберіг за собою 14-е місце в загальному рейтингу і 
третє – серед рітейлерів і девелоперів. Вагіф Алієв (ТЦ Mandarin Plaza, Lavina Mall, Ocean 
Mall, Blockbuster Mall) навпроти, сильно здав свої позиції, «схуднувши» з $570 млн до $359 
млн. Його місце зайняв інший девелопер – Вадим Єрмолаєв ($452 млн, ТРК МОСТ-сіті, 
Cascade Plaza, Наша Правда, Terra та інші), якого називають головним забудовником Дніпра. 
За ними йдуть власники найбільшої FMCG-мережі країни АТБ Геннадій Буткевич, Віктор 
Карачун та Євген Єрмаков зі статком у $433 млн. У новому рейтингу залишилися також 
власники мереж магазинів техніки та електронікі- Віктор Поліщук (Eldorado), Станіслав 
Роніс (Comfy), Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев (Фокстрот). Решта сфери рітейлу 
представлена точково. Наприклад, сегмент drogerie – Валерій Кіптик (Varus і EVA), fashion – 
Володимир Цой і Сергій Башлаков (MTI), а e-commerce – Владислав Чечоткін (Rozetka.ua). 
Незважаючи на деяке зниження вартості активів (ймовірно, через нову методику 
підрахунку) в новому рейтингу, як і раніше представлені основні сегменти роздрібного 
бізнесу. За винятком ювелірних магазинів, дитячих іграшок і парфумерії. Частина 
бізнесменів, включених в наш список, також мають інтереси в роздрібній торгівлі або 
девелопменті торгової нерухомості. Наприклад, найбагатший українець Рінат Ахметов 
закрив мережу маркетів Брусничка, але залишився власником ЦУМ Київ. А його партнеру 
Вадиму Новинському належить мережа торгових центрів Амстор. В орбіту холдингу АВЕК 
Олександра Фельдмана входить знаменитий харківський ринок Барабашово, Сумський 
ринок й інші активи в сфері торгово-офісної нерухомості. Окремо в список RAU також 
включили співзасновників Нова пошта В’ячеслава Климова і Володимира Поперешнюка. Їх 
статки, за оцінками Фокус, збільшилися за останній рік на $14 млн і досягли $144 млн. 
Окремо варто відзначити Юрія Косюка, власника МХП, який активно зайнявся розвитком 
власного рітейлу в нових форматах: М’ясомаркет, Наша Ряба, Секрети Шефа, ХО 
перекусити? А також власників мереж АЗС, у яких частка виручки від продажу супутніх 
товарів і готових страв в кафе та магазинах в порівнянні з продажами палива весь час 
зростає. Це Віталій Антонов (ОККО), Сергій Лагур і Степан Івахів (WOG) 
 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
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Топ-200: рейтинг рітейлерів України за доходами, 

 прибутком або збитком 
16.09.2020 

Останній рік перед пандемією та спровокованою нею кризою видався 
успішним для рітейлу: АТБ посів друге місце в країні по виручці, а більшість 
мереж помітно поліпшила свої фінпоказники.  

 

Портал Цензор представив черговий рейтинг українських юросіб, які заробили 
найбільше у минулому році. У списку 200 найбільших підприємств, що працюють в нашій 
країні, 21-не відноситься до сфери роздрібної торгівлі. Роздрібна торгівля увійшла до топ-5 
найбільш прибуткових галузей економіки України – сумарно рітейлери з топ-200 заробили 
понад 431 млрд грн, істотно збільшивши свою частку, особливо з огляду на падіння 
виручки у підприємств енергетичної сфери та ГМК.  

 

Виручка зростає. Перше, на що варто звернути увагу, вивчаючи свіжий рейтинг 
найприбутковіших компаній України: практично всі представники сфери роздрібної 
торгівлі рухаються по списку вгору, випереджаючи компанії інших галузей. І в топ-200 
навіть з’являються нові рітейл-оператори: так, вперше в список потрапила мережа техніки 
та електроніки Алло. Найбільший продуктовий рітейлер країни АТБ посів друге місце серед 
вітчизняних підприємств по виручці. Попереду – лише Нафтогаз України. У минулому році 
лідера роздрібного сегмента країни випереджало ще й і ДП «Енергоринок», але реформа 
енергетичної сфери, зміна принципу розрахунку за електроенергію помітно зменшили роль 
екс-монополіста. Позаду залишилися й Укрзалізниця, й два металургійних монстра – 
Азовсталь і ММК ім. Ілліча. Вражаюче досягнення дніпровської компанії, яка за рік 
збільшила валовий дохід на 19,18 млрд грн. Гідні темпи зростання демонструє і друга за 
кількістю магазинів торгова мережа країни – Сільпо, що закріпилася у топ-10 підприємств 
України по виручці. Зростання обороту в порівнянні з 2018-м – 8,43 млрд грн. Ростуть й 
інші. Швидше за всіх в рейтингу найприбутковіших компаній країни піднімається 
McDonald’s Ukraine. За рік лідеру вітчизняного сегмента fast service food вдалося піднятися 
на 32 рядки, збільшивши валовий дохід на 1,42 млрд грн, а прибуток – на 289 млн грн. 
Практично такі ж темпи показує й іншій галузевий лідер – найбільший інтернет-
гіпермаркет України Rozetka. За рік компанія Владислава Чечоткіна зі 108-го місця 
піднялася на 87-й рядок рейтингу топ-200. Другий рік поспіль приголомшливі показники 
демонструє провідна drogerie-мережа України Лінія магазинів EVA. Компанія поліпшила 
свої позиції на 18 ступенів (цікаво, що такий же результат був зафіксований і роком 
раніше): дохід збільшився на 2,8 млрд грн. Настільки ж позицій прорвався вгору і Fozzy Cash 
& Carry, але в його випадку виручка виросла «всього» на 540 млн грн.  

 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/690358.html
https://biz.censor.net/news/3221203/rayiffayizen_bank_aval_utverdil_vyplatu_dividendov_na_43_milliarda
https://finclub.net/ua/news/kredi-ahrikol-bank-obrav-holovu-nahliadovoi-rady.html
http://www.fixygen.ua/news/20200928/kompaniya-abh.html
https://rau.ua/novyni/najbagatshi-ritejlery-fokus/
https://focus.ua/rating/430862-100-samych-bogatych-lyudej-ukrainy-rejting-2020
https://focus.ua/rating/430862-100-samych-bogatych-lyudej-ukrainy-rejting-2020
http://www.arkada.ua/
http://www.aval.ua/
http://credit-agricole.com.ua/
http://alfabank.com.ua/
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У верхній частині списку необхідно зазначити прогрес мережі Фора, яка зуміла 
піднятися на 17 рядків завдяки зростанню виручки майже на 20% – до 14,25 млрд грн. 
Якщо за підсумками 2018-го серед 20-ти рітейлерів в рейтингу найприбутковіших компаній 
України падіння виручки показав тільки один – Intertop, що втратив відразу 38 позицій, то в 
2019 році ситуація змінилася. Крім найбільшої взуттєвої мережі країни зниження оборотів 
зафіксували Ашан Україна, ЕКО маркет, Нова Лінія і Eldorado. У процентному вираженні рік 
до року найактивніше дохід нарощує Rozetka – зростання більш ніж на 40%. Трохи менше 
ніж на третину оборот збільшила EVA, крім них планку в 20% зростання виручки рік до 
року подолав лише АТБ, а Сільпо навіть не дотягнув до 15%. Але в абсолютних цифрах 
зростання все одно вражає. Втім, в умовах стабільної економіки та низької інфляції такі 
результати слід визнати більш ніж успішними. З огляду на те, який неприємний сюрприз 
чекав рітейлерів у I кварталі 2020 року, і те, що наближається відкладений негативний 
ефект від введення жорсткого карантину, про подібні показники зростання торговельним 
мережам, швидше за все, доведеться тільки мріяти. 

 

Прибуток править бізнесом. Але, як уже не раз зазначалося, високий валовий 
дохід аж ніяк не гарантує високий чистий прибуток. Але і тут відбулися довгоочікувані 
зміни – звання найприбутковішого рітейлера України нарешті перейшло до АТБ. Раніше 
довгі роки лідером за чистим прибутком залишався Епіцентр. Після декількох років 
глибоких збитків український підрозділ німецької групи Metro «увійшов у смак» і другий 
рік поспіль показує солідний прибуток. Якщо, згідно зі звітністю, 2017-й він закінчив зі 
збитками понад 1,3 млрд грн, то в 2018-му – показав чистий прибуток в 467 млн грн. А за 
минулий рік мережа задекларувала 1,334 млрд грн прибутку, наростивши цей показник на 
90%. У топ-5 найбільш прибуткових рітейлерів увірвався McDonald’s Ukraine, витіснивши з 
лідируючої п’ятірки Novus і потіснивши на 4-й рядок Лінію магазинів EVA. 2019-й 
однозначно став проривом для всеукраїнської мережі fast service, в тому числі завдяки 
впровадженню нових форматів і додаткових послуг. Ці ж компанії лідирують за темпами 
зростання чистого прибутку. Хоча тут варто відзначити дуже гідний результат Фора – 
оборот збільшився за рік на 2,72 млрд грн, а от збитки в 170 млн грн за підсумками 2018–го 
змінив прибуток в 30 млн за 2019–й. На жаль, у деяких компаній сфери роздрібної торгівлі 
за підсумками року справи йдуть не кращим чином. Друга за розміром мережа будівельних 
супермаркетів Нова Лінія, що так само належить Олександру та Галині Герегам, закінчила 
2019 рік зі збитком 66 млн грн. За минулий рік падіння цього ключового фінпоказники 
склало 137,66 млн грн: компанія з прибутку пішла в мінуса. Але навряд чи це засмучує 
власників: зараз багато об’єктів Нова Лінія активно розбудовуються і перепрофілюються 
під торгові центри флагманської мережі Епіцентр К. Іншим торгівельним мережам навіть 
різке скорочення прибутку дозволило все одно закінчити рік в плюсі, хоча падіння 
продажів Eldorado і ЕКО маркет насторожує: можливо, рітейлерам за прикладом колег по 
ринку варто задуматися про більш активне оновлення своїх магазинів. 
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Мінекономіки працює над концепцією врегулювання  

внутрішньої торгівлі харчовою продукцією 
08.09.2020 

Мінекономіки розробляє концепцію щодо врегулювання внутрішньої 
торгівлі харчовою продукцією, зокрема, працює над впровадженням 
зваженого принципу оплати постачальникам. 

"Це питання актуальне насамперед для малих виробників, які мають слабкі позиції в 
структурі роздрібної мережі - саме від них ми постійно отримуємо звернення. У контексті 
оплати за поставлену продукцію вони змушені працювати за умовами, запропонованими 
торговельними мережами. Важливий аспект концепції Мінекономіки - впровадження 
зваженого принципу оплати постачальникам, щоб зробити продукт доступним для 
споживача, збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції. Це, у свою чергу, 
сприятиме розвитку малого та середнього виробника", - наведено у повідомленні слова 
заступника міністра економіки Тараса Висоцького. Питання врегулювання внутрішньої 
торгівлі харчовою продукцією порушувалося на засіданні робочої групи Палати з питань 
контролю за цінами та антимонопольного регулювання з метою обговорення 
взаємовідносин між постачальниками та торговельними мережами, а також важливих 
аспектів законопроекту "Про внесення змін до Цивільного та Господарського кодексів 
України щодо приведення у відповідність до законодавства Європейського Союзу в частині 
вимог до торгівлі на внутрішньому ринку". У засіданні брали участь заступник міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Висоцький, голова комітету ВР з 
питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, представники комітетів Палати 
з питань харчової промисловості, роздрібної торгівлі та електронної комерції. 
Мінекономіки, зокрема, працює над концепцією щодо врегулювання внутрішньої торгівлі 
харчовою продукцією. Вже зареєстровано законопроект, яким пропонується врегулювати 
торговельну діяльність харчовими продуктами шляхом закріплення у законодавстві 
максимального терміну оплати за поставлені товари, закріплення максимального рівня 
бонусів, а також заборони мережам нав'язувати додаткові послуги постачальникам. Так, 
згідно з повідомленням міністерства, за експертними пропозиціями комітету Палати з 
питань харчової промисловості, роздрібної торгівлі та електронної комерції пропонується 
надати бізнесу можливість саморегулювання в спірних питаннях на період трьох-п'яти 
років. У разі неефективності саморегулювання пропонується визначити контролюючим 
органом Антимонопольний комітет. Законопроект "Про внесення змін до Цивільного та 
Господарського кодексів України щодо приведення у відповідність до законодавства 
Євросоюзу в частині вимог до торгівлі на внутрішньому ринку" від 4 грудня 2019 р. №2529 
авторства депутата Олександра Дануци (партія "Слуга народу") пропонує встановити 
максимальний термін розрахунків між постачальниками продовольчих товарів і продавця-
ми, які здійснюють торгівлю ними. Так, для товарів, термін придатності яких менше ніж 11 
днів, розрахунки між ними здійснюються не пізніше ніж 10 календарних днів із дня 
отримання партії товарів; для товарів, термін придатності яких понад 10 днів, розрахунки 
здійснюються не пізніше ніж 60 календарних днів із дня отримання партії товарів. 
 

Читати повністю >>>   
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Наприкінці серпня відкрилось три  
магазини мережі SPAR 

02.09.2020 

Наприкінці серпня відбулось відкриття трьох магазинів SPAR: у Івано-
Франківській (смт. Перегінське), Волинській (м. Луцьк) та у Житомирській 
(м. Андрушівка) областях. Нові заклади працюють на умовах франчайзингу. 

У смт. Перегінське магазин знаходиться за адресою  вул. Базарна,62. Його площа 
становить 227 м кв, працює 3-и каси, є відділи м’яса, власної випічки, кулінарії та зона Food 
to Go. У м. Луцьк SPAR розташований за адресою Київський м-н,7, площа 115 м кв, а для 
обслуговування покупців працює 2-і каси та є відділ Food-to-Go. У м. Андрушівка  теж 
розпочав роботу SPAR Express. Адреса магазину вул. Зозулинського, 20-А, площа 85 м кв, у 
закладі працює 2-і каси, є відділ власної випічки та зона Food-to-Go. Сьогодні SPAR – одна з 
найбільших у світі мереж супермаркетів та гіпермаркетів, що складається з понад 13 000 
магазинів, які діють у 50 країнах світу. В Україні мережа розвивається за системою 
франчайзингу та пропонує 4 формати: SPAR Express (магазини біля дому торговою площею 
до 200 кв.м), SPAR (супермаркети 200-800 кв.м), EUROSPAR (супермаркети 800-3000 кв.м), 
INTERSPAR (гіпермаркети більше 3000 кв.м). Ключові цінності SPAR для покупців – це 
широкий асортимент якісних і свіжих товарів, європейські стандарти обслуговування, 
індивідуальний підхід до кожного клієнта, комфорт і затишок в кожному магазині. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами VolWest Group 

 
 

Компанія «АТБ-Маркет» запустила технологію Scan&Go за допомогою  
мобільного додатка «Скануй Купуй» 

04.09.2020 

Мобільний додаток «Скануй Купуй» дозволяє покупцеві магазинів 
мережі «АТБ» не стояти у черзі до каси, а самостійно зробити покупку: 
вибрати товар, додати його в кошик мобільного додатка, відсканувавши 
штрих-код товару.  

Далі сплатити обраний товар картою в додатку і показати консультанту на виході 
інформацію про обрані товари та їх оплату. «Стратегія нашого розвитку заснована на 
інтересах і потребах нашого клієнта, якого в «АТБ» прийнято вважати партнером по 
бізнесу. Ми системно підходимо до питань, які важливі для більш, ніж чотирьох мільйонів 
наших покупців – це комфорт, зручність, гарантована якість та доступна ціна. Ефективно 
вирішувати ці завдання нам вдається завдяки впровадженню сучасних інноваційних 
рішень, створенню додаткових клієнтських сервісів. Реалізація технології  Scan&Go не 
тільки суттєво економить час нашого клієнта, а й мінімізує можливі ризики в умовах 
погіршення епідеміологічної ситуації в країні». Борис Марков, Голова Ради Директорів, 
Генеральний директор Корпорації «АТБ»: Додаток «Скануй Купуй» було розроблено фінтех-
компанією EasyPay. За словами Олексія Авраменко, СЕО та співласника фінтех-компанії 
EasyPay, новий сервіс може кардинально змінити купівельні настрої українців: «Покупки в 
додатку «Скануй Купуй» повністю самостійні, безпечні і комфортні». 

Як працює «Скануй Купуй»? >>> 
За матеріалами Корпорації «АТБ» 

 
 

Суд визнав вимоги Укрексімбанку на 1,7 млрд грн до фірми  
зі збанкрутілої мережі "Амстор" 

14.09.2020 

Госпсуд Дніпропетровської області своєю постановою від 23.07.2020 
визнав банкрутом ТОВ “Капітель-Інжиніринг” та відкрив ліквідаційну 
процедуру строком на 1 рік (справа №904/678/20). 

Згідно з судовими матеріалами, в травні суд визнав грошові вимоги ТОВ “Фінансова 
компанія “Авуар-Сервіс” до боржника на 842,3 млн грн (4 черга задоволення), та 96 млн грн 
(6 черга задоволення). 7 вересня суд визнав грошові вимоги Укрексімбанку до ТОВ 
“Капітель-Інжиніринг” на 1,73 млрд грн (4 черга задоволення вимог кредиторів; без права 
вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів). Відповідно до судових матеріалів, 
ТОВ “Капітель-Інжиніринг” було поручителем ТОВ “Амстор” за низкою кредитних 
договорів, укладених з Укрексімбанком. Серед засновників ТОВ "Капітель-Інжиніринг" - 
кіпрська Smart Retail Group LTD (за даними держреєстру, її кінцевий бенефіціар - Вадим 
Новинський). Як відомо, 23.07.2019 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи 
№904/9795/16 визнав банкрутом ТОВ “Амстор” та відкрив ліквідаційну процедуру. 
Нагадаємо, 13.02.2019 Центральний апеляційний госпсуд затвердив реєстр вимог 
кредиторів компанії, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (124,6 млн грн - 
четверта черга); ПУМБ (91,7 млн грн - четверта черга; 28,8 млн грн - шоста черга); ТОВ 
"Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (827,3 млн грн - четверта черга; 91,4 млн грн - шоста 
черга). Окремо суд апеляційної інстанції вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Амстор" 
вимоги, які забезпечені заставою майна боржника: Укрексімбанку - 1,52 млрд грн; ПУМБ - 
1,74 млрд грн; ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" - 106,9 млн грн. ... 

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

 
 

Сеть «Арсен» закрывает супермаркет  
на реконструкцию 

15.09.2020 

Супермаркет «Арсен», расположенный во Львове на проспекте 
Красной Калины, 60, закрывают на реконструкцию. В течение нескольких 
месяцев в здании проведут ремонт и изменят фасад.  

Планируется, что реконструкция завершится в ноябре. Изначально реконструкция 
предполагала строительство на месте «Арсена» нового четырехэтажного ТРЦ площадью 33 
000 кв. м, которое управляющая компания объекта – «Евротэк» – анонсировала еще три 
года назад. Однако возводить на месте «Арсена» новый объект не будут. Ранее Екатерина 
Кукош, руководитель отдела маркетинга компании «Альянс Маркет», входящей в группу 
«Евротэк», сообщила, что строительство ТРЦ заморозили на неопределенный срок из-за 
неблагоприятной экономической ситуации. «Арсен» –сеть продуктовых супермаркетов. 
Свой выход на рынок компания начала со Львова в 2002 году. Основателем «Арсена» был 
Роман Шлапак. Однако в результате финансового кризиса в начале 2009 года сеть, которая 
на тот момент насчитывала семь супермаркетов, перешла в портфель киевской компании 
«Евротэк». Сейчас в нее входят 8 магазинов, расположенных во Львове, Ивано-Франковске 
и Ровно. «Евротэк» – украинская группа компаний, которая была основана в 1995 году. В ее 
состав входят девелоперская фирма и компания «Альянс Маркет». В портфеле «Евротэк» 
находятся четыре сети продуктовых магазинов: «Фреш», «Арсен», «Союз», «Квартал», все 
они различных форматов: супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома. 

Читать полностью >>> 
По материалам commercialproperty.ua 
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Велика угода: Novus купує мережу  
супермакетів Billa 

16.09.2020 

Австрійська компанія Rewe International AG продає 100% у капіталі 
компанії Білла-Україна власнику мережі Novus. Про це повідомляє служба 
новин порталу rau.ua 

Компанія Consul Trade House UAB (єдиний учасник ТОВ «Новус Україна») та Rewe 
International AG досягли угоди про покупку 100% частки у статутному капіталі «Білла-
Україна», яка володіє мережею супермаркетів під торговою маркою Billa на території 
України. Наразі триває фінальне схвалення угоди Антимонопольним комітетом. В компанії 
зазначають, що Novus та Billa продовжать працювати у звичайному режимі, виконуючи 
раніше досягнуті договірні зобов’язання перед партнерами та контрагентами для 
стабільності ведення бізнесу. Про завершення угоди і подальші плани розвитку буде 
оголошено додатково, після отримання дозволів регуляторних органів. Нагадаємо, 
австрійська мережа Billa, що входить в REWE Group, налічує 35 магазинів в Україні, 
розташованих у Києві, Київській області та місті Житомирі. Вона була першим 
міжнародним рітейлером, що вийшов на український ринок. Компанія прийшла в Україну 
на початку 2000-х років, відкривши магазини в Києві, Харкові та Дніпрі, а найбільшого 
розвитку досягла в кризовий 2014-й, коли кількість об’єктів досягло 39. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Аншлюс по-українськи: чому Billa продала український  

підрозділ і що отримує Novus 
18.09.2020 

Австрійський рітейлер Billa йде з України, уклавши угоду про продаж 
своїх активів мережі магазинів Novus. Що стоїть за цим рішенням та які 
перспективи відкриваються перед Novus внаслідок поглинання конкурента? 

 

Мережа Billа – заслужений старожил українського ринку продуктового рітейлу – 
залишає країну. У 2000 році рітейлер, що входить в австрійську REWE Group, був першим 
міжнародним гравцем, який вийшов на ринок України. І ось, через 20 років після запуску, 
австрійці згортають діяльність в країні, продавши місцевий підрозділ іншому 
продуктовому рітейлеру з іноземними інвестиціями – литовській мережі Novus. 

 

Бліцкриг в Україні. Слід зазначити, що на старті своєї роботи в країні Billa 
працювала досить успішно. Цьому сприяла низька конкуренція, адже на межі тисячоліть 
системних продуктових рітейлерів в Україні можна було перерахувати на пальцях. До того 
ж австрійці мали можливість динамічно розвивати торговельну мережу за рахунок 
інвестицій материнської компанії. В результаті Billa зуміла закріпитися не тільки в столиці 
України, а й вийти в регіони. До 2014 року компанія об’єднувала 39 торгових об’єктів в 16-
ти містах 9-ти областей України. Однак кризовий 2014-й боляче вдарив по амбіціях 
рітейлера. Через обвал економіки та істотне падіння купівельної спроможності населення 
складності відчували багато з торгових мереж. А менш конкурентоспроможні гравці ринку 
були змушені оптимізувати бізнес. Серед них була і Billa, яка прийняла рішення згорнути 
мережу в регіонах країни. В кінці 2016-го австрійці продали свої магазини в Харкові, 
пізніше – пішли із Запоріжжя і виставили на продаж торгові точки в інших містах країни – 
Дніпрі, Кременчуці, Нікополі, Краматорську, Одесі та Херсоні. А до цього закрили маркети в 
Сумах, Кам’янському та Маріуполі. Тоді в компанії заявляли про рішення сконцентруватися 
на розвитку в найбільш платоспроможному в країні Київському регіоні. І вже навесні 2018-
го генеральний директор Billa в Україні Оксана Мандзюк запевняла, що найбільш складні 
часи компанії позаду. В інтерв’ю RAU вона пояснювала вихід з регіонів нестабільністю в 
країні та запевняла, що компанія не має наміру згортати бізнес в Україні. «У цього рішення 
(піти з регіонів – прим. ред.) було декілька причин. Головна – це нестабільна політична та 
економічна ситуація в країні та особливо – на Сході України, де працювала більшість наших 
регіональних магазинів. Це жодним чином не означає, що Billa збирається йти з 
українського ринку. Більш того – у нас масштабні плани на предмет розвитку. Фокус при 
цьому зміщується на Київ і Київський регіон», – говорила Мандзюк в інтерв’ю RAU. При 
цьому рітейлер дійсно подавав ознаки життя. Так, восени 2017-го Billa представила новий 
концепт магазину, відкривши оновлений супермаркет в Києві. СЕО компанії стверджувала, 
що цей проект демонстрував досить непогані результати: в січні 2018 року кількість 
клієнтів зросла на 20%, а товарообіг – на 38% в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року. При цьому, за словами Мандзюк, динаміка розвитку товарообігу мережі в 
столиці за підсумками 2017 року порівняно з 2016-м показала двозначне зростання в 
гривневому еквіваленті. «Ми були першою міжнародною мережею в галузі організованої 
торгівлі в Україні, а зараз займаємо порівняно низьку частку на ринку. Але наші плани 
амбітні, і ми плануємо надолужити згаяне в короткостроковій перспективі», – говорила 
генеральний директор Billa, заявляючи про намір в найближчі роки відкривати 
щонайменше по 10 нових магазинів. Варто відзначити, що в наступні роки рітейлер дійсно 
інвестував у масштабування мережі, повернувшись практично до докризового показника 
кількості торгових точок. На момент досягнення домовленості про продаж, Billa 
об’єднувала 34 магазини в Києві та області, а також один супермаркет в Житомирі. 
Незабаром всі ці активи перейдуть під управління компанії Novus Україна. Останній до 
закриття угоди залишився всього один крок – узгодження з Антимонопольним комітетом, 
проблем з яким виникнути не повинно. 

 

Угода року. Як повідомили в прес-службі мережі Novus, про завершення угоди і 
подальші плани розвитку придбаних активів буде оголошено додатково, після отримання 
дозволів регулюючих органів. Поки ж в компаніях утримуються від будь-яких коментарів з 
цього приводу, в тому числі – не озвучують суму угоди. За оцінками опитаних RAU 
експертів, мова йде про десятки мільйонів євро. «Наскільки мені відомо, Billa в Україні була 
операційно збитковою. Інформація про продаж мережі з’явилася ще близько року тому. При 
цьому компанія розглядала можливість продажу окремих об’єктів нерухомості. Думаю, 
угода по всій мережі коштувала не менше 40 млн євро», – розповів RAU інвестбанкір, який 
побажав залишитися неназваним. У схожу суму оцінює угоду і керівник відділу досліджень 
ІК Concorde Capital Олександр Паращій. На його думку, вартість мережі Billa складає $50-80 
млн. Співзасновник Служби розвитку рітейлу Денис Піддубський зазначає, що в 2017 році 
експертами називалися різні, по-своєму логічні причини виходу компанії з регіонів – і 
оптимізація логістики, і різниця в купівельній спроможності в порівнянні з Києвом. «Але, як 
ми бачимо зараз, глибинна причина була в іншому. На мій погляд, мережа зазнала фіаско в 
Україні через занадто консервативний підхід до операційної діяльності, який не змінювався 
роками, і слабку локальну команду. У той час, як інші мережі розвивали онлайн-сервіси, 
дивували своїх покупців новинками та пропонували додаткові послуги, Billa залишалася 
«острівцем стабільності» на ринку рітейлу, який стрімко змінювався. Покупці втрачали 
інтерес до магазинів, їх товарообіги падали, і це спричиняло деградацію всіх інших 
процесів», – каже Піддубський. На його думку, REWE International AG була зацікавлена в 
такому сценарії виходу з України, щоб не втратити обличчя і свою міжнародну репутацію, 
передати зобов’язання перед постачальниками і трудові колективи магазинів новому 
власнику, а також отримати середньоринкову ціну за об’єкти нерухомості. Погоджується з 
експертом і Олександр Паращій: “Очевидно, Billa після 2014 року український ринок 
перестав бути цікавим, він так і залишився найменшим у їх портфелі активів, до того ж у 
якийсь момент вони почали програвати більш агресивним конкурентам. Тому їх вихід з 
України не дивує”. Генеральний директор компанії GT Partners Ukraine Ігор Гугля називає 
ще кілька причин виходу австрійців з України. … 

 

Труднощі перекладу >>> 

 

За матеріалами rau.ua 

МХП за п’ять років може відкрити 350 "М’ясомаркетів"  
в Києві та Київській області 

18.09.2020 

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) за п'ять років 
планує відкрити в Києві та Київській області 350 магазинів формату 
"М’ясомаркет". Про це повідомляє interfax.com.ua 

"На перспективу п'яти років у Києві та Київській області має відкритися 350 
торговельних точок "М’ясомаркету". У нас також є чітке розуміння, скільки магазинів ми 
хочемо запустити за п'ять років в областях - цифра щодо кількості точок варіюється від 40 
залежно від концентрації населення", - повідомив керівник управління з роботи з 
франчайзі агрохолдингу МХП Дмитро Морозов. За його словами, окрім "М’ясомаркетів" і 
традиційних магазинів "Наша Ряба", компанія наразі розвиває за франчайзингом такі 
формати, як гастростудія "Секрети Шефа" і точки продажу шаурми. Водночас магазини-
сендвичні "Хо перекусити?" (ТМ "Бащинський") - це формат, який МХП розвиває самостійно. 
"Інвестиції партнерів за проектом "М’ясомаркетів" стартують від $25 тис., щодо інших 
форматів, зокрема і Doner Market, ми наразі розмір інвестицій фіналізуємо", - зазначив 
Морозов. Він також анонсував офіційне відкриття 23 вересня першої точки з продажу 
шаурми в Києві, на Осокорках. Як пояснив керівник управління з роботи з франчайзі 
агрохолдингу МХП, точки матимуть різні формати, як вуличне харчування, так і з 
можливістю розміщення всередині закладу. "У міру розвитку проекту додаватимемо інші 
формати вуличної їжі. Ми для себе бачимо ще мінімум два формати, які продаватимуть 
шаурму", - сказав він. Офіційне відкриття першої точки гастростудії "Секрети Шефа" 
заплановано на 24 вересня, проте, як уточнив Морозов, у тестовому режимі вона працювала 
ще з червня. Відповідаючи на запитання про те, чи планує МХП реалізовувати подібні 
проекти за кордоном, Морозов сказав, що наразі ця ініціатива на етапі попередньої оцінки 
необхідності. "Холдинг має підрозділи в інших країнах, з якими обговорювалося це 
питання, але наразі немає конкретних планів. Ми показали, як запускаємо "М’ясомаркети" в 
Україні, в чому суть концепції, цінність для кінцевого споживача та бізнесу загалом. Зараз 
це discovery stage, етап попередньої оцінки необхідності такого проекту", - зазначив він. 
МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Виробляє також зернові, соняшникову 
олію, продукти м’ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені півтуші 
курей, які переробляють, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У 
лютому 2019 року МХП завершив операцію з придбання словенської компанії Perutnina Ptuj. 
Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк. 
Чистий прибуток МХП у 2019 році зріс в 1,7 раза порівняно з 2018 роком - до $215 млн, 
виручка збільшилася на 32% - до $2,06 млрд. 
 

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

Читайте також: МХП продає франшизи для 
відкриття “М’ясомаркетів”  >>> 

 
Мережа Рукавичка відкриє у Львові п’ять нових  

супермаркетів за один тиждень 
25.09.2020 

Торгова мережа Рукавичка планує відкрити п’ять нових 
супермаркетів у Львові. Відтак кількість великих магазинів мережі 
збільшиться до 172-х. Про це повідомляє портал rau.ua 

Збільшення кількості магазинів – логічне рішенням після впровадження 
переформатування мережі. Перші два супермаркети відкриють 25 і 30 вересня на вул. 
Стрийській, 108, і вул. Б. Хмельницького, 99.  А ще три торгові точки планують відкрити 2 
жовтня на вул. Мельника, 8 Б, на вул. Замарстинівській, 43 і на вул. Тершаківців, 1. Нові 
супермаркети площею від до 100 до 348 кв. м відкривають в оновленому форматі та 
дизайні концепції зручного супермаркету. Тому незалежно від площі торгового 
приміщення, супермаркети будуть обладнані так, щоб покупцям було зручно робити 
закупи, а також вони змогли поласувати свіжою випічкою та фірмовою піцою. Нагадаємо, 
наразі у Львові працюють 40 супермаркетів Рукавичка, разом з новими об’єктами їхня 
кількість зросте до 45-ти. З нагоди відкриття у нових магазинах діятиме акція для покупців 
з розіграшом 5-ти сертифікатів на 10 000 гривень на відпочинок. Рукавичка –  найбільша 
західноукраїнська мережа продовольчих супермаркетів, до складу якої донедавна входили 
167 магазинів. Разом з новими супермаркетами, відкриття яких анонсували, Рукавичка 
налічуватиме 172 об’єкти.  А до кінця року планує досягти позначки 180. Мережа належить 
компанії “Львівхолод”, яка також володіє власним розподільчим центром, м’ясопереробним 
цехом та акредитованою харчовою лабораторією. Окрім якісної продукції українського 
виробника та власного імпорту, мережа розвиває ще й свої ТМ “Традиція”, “Кухарочка”, “То 
є просто”, “Глянц” та «Гальба». Нещодавно мережа запустила ще одну власну торгову марку 
“Сірко”. Цього разу увагу зосередили на високоякісних товарах з сегменту продукції для 
дітей, які спеціально для Рукавички вироблятимуть найкращі українські виробники. Також 
Рукавичка активно розвиває власне виробництво, доставку продуктів та продукцію To GO. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Вишенька на Вишеньці: як виглядає новий  

дизайнерський Сільпо у Вінниці 
26.09.2020 

Мережа супермакетів Сільпо відкрила новий магазин у вінницькому 
ТРЦ Plaza Park, присвятивши його назві району міста. Новий торговельний 
об’єкт мережі площею 1740 кв. м розмістився на вулиці Келецькій, 121.  

Цей район містяни називають «Вишенька» – поруч тече річка з такою ж назвою, а 
раніше на цьому місці було однойменне село. Саме тому команда Сільпо створила простір з 
історичною назвою району і зібрала в новому супермаркеті все, що пов’язано з вишнями. 
«Коли ми дізнались, як називається район, одразу вирішили зобразити це в дизайні 
місцевого супермаркету. Вишневий смак, вишневий колір, «Вишневий сад» — вишня всюди. 
В новому магазині є все, за що відвідувачі люблять Сільпо: фермерські продукти в Лавці 
традицій, кавовий бутик із шістнадцятьма видами кави та двадцятьма видами вагового 
чаю, власна кулінарія та — вишенька на торті — всі можливі вишневі десерти у Власній 
кондитерській», — розповідає маркетинг-директор мережі Сільпо Катерина Огуряєва. 
Зустрічають відвідувачів магазину графині Вишеньки. В самому торговому залі можна 
знайти рецепти вишневих страв на стінах та бога Вішну. Навколо гіллясті вишневі дерева й 
колони, оповиті помідорами чері. А прямо над відділом овочів та фруктів — кабріолет 
вишневого кольору та неодмінно сам Остап Вишня. Відзначимо, мережа Сільпо відкрила в 
Дніпрі тематичний супермаркет, на оформлення якого надихнув відомий вчений Нікола 
Тесла. Тут можна дізнатися про вежу Ворденкліф, плазмову лампу, котушки, що генерують 
електричні розряди, та інші винаходи Тесли, які змінили світ. Супермаркет розмістився в 
ТРК Апполо на вулиці Титова, 36, і зайняв більше 2300 кв. м площі. Вже на вході в магазин 
відвідувачів зустрічає статуя Тесли з котом і голубами, яких він дуже любив. При цьому біля 
кожної інсталяції вказано «номер телефону науковця». Зателефонувавши, гості 
супермаркету зможуть почути голос Ніколи, який розповість захопливі історії про свої 
винаходи. «Ми продовжуємо розвивати формат, в якому супермаркет — значно більше, ніж 
місце, де ви обираєте чи купуєте продукти. Це місце для нових вражень, для хороших 
емоцій і навіть нових знань. Ми вже бачимо, з яким захопленням діти «дзвонять» Теслі у 
дніпровському супермаркеті. Важко уявити більш вдалий спосіб, щоб захопити когось 
історією великих винаходів. І, звісно ж, на 2320 кв. м торгового залу наші гості знайдуть і 
піцерію, і Лавку традицій, і Власну кондитерську, і великий асортимент продуктів», – 
розповідає директор з маркетингу Сільпо Катерина Огуряєва. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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"Алло" начинает торговать продуктами  
питания и алкоголем 

28.09.2020 

Компания Алло начала продажи продуктов питания и алкоголя на 
собственном маркетплейсе allo.ua. Соответствующую информацию 
подтвердили в пресс-службе группы компаний Алло.  

"Мы действительно запускаем продажу еды и алкоголя на allo.ua: на сайте уже есть 
раздел "Продукты питания и алкоголь". В период карантина эта категория значительно 
выросла: как в спросе наших клиентов, так и с точки зрения ассортимента. К тому же, в 
период жестких карантинных мер мы уделили этой категории особое внимание и 
предоставили нашим покупателям возможность приобретать на allo.ua продуктовые 
наборы для себя и близких", — сообщили изданию в пресс-службе "Алло". На данный 
момент продажа данных товарных категорий происходит в тестовом режиме в разделе 
"Дом и сад", так как сейчас производится его наполнение. Вскоре должна появиться 
отдельная вкладка на главной странице маркетплейса. Компания делает акцент на 
продуктах с долгим сроком хранения, таких как кофе и чай, закуски и снеки, бакалейная 
группа, кондитерские изделия. В то же время Алло планирует расширять ассортимент 
продуктов питания и доставлять их клиентам в кратчайшие сроки. "Мы уже собрали 
солидное количество категорий в этом портале: "Продукты питания", "Алкоголь", 
"Спортивное питание", "Детское питание" и другие. Говоря про ассортимент и реализацию, 
можем сказать, что товарные позиции, в основном, размещены от наших партнеров в 
формате marketplace. Все партнеры обязательно имеют лицензию на розничную торговлю, 
вся алкогольная продукция сертифицирована и представлена от известных мировых и 
украинских брендов, мы за этим строго следим", — добавили в пресс-службе Алло. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 

 
"Укркоопсоюз" запускает проект по установке платежных  

терминалов в малых селах Украины 
28.09.2020 

Организации потребительской кооперации Украины ("Укркоопсоюз") 
внедряют в своих магазинах проект "Є-все!", который позволит пользоваться 
возможностями интернет-торговли и оплачивать услуги онлайн.  

Как сообщил в интервью "Дело" председатель правления "Укркоопсоюза" Илья 
Гороховский, речь идет об установке терминалов в магазинах потребкооперации и помощи 
местному населению в части использования возможностей e-commerce и дистанционных 
платежей. "В местном магазине можно будет пополнить телефон, сделать банковские 
платежи, оплачивать покупки в интернете. В перспективе в рамках этого же проекта хотим 
запустить отправку и получение денежных переводов. Ведь не секрет, что сельское 
население гораздо хуже городского работает с банковскими картами и онлайн-платежами. 
Мы хотим сделать эти возможности доступными для всех, кто традиционно приходит в 
магазины COOP за самым необходимым", — объяснил он. Пилотный проект уже два месяца 
работает в одной из областей Западной Украины.  После анализа результатов эту практику 
планируют распространить в магазинах потребительской кооперации по всей Украине. По 
словам Илья Гороховского, сегодня в малых и отдаленных селах демографическая ситуация 
крайне негативна: молодежь заинтересована жить и работать в крупных городах, многие 
работоспособные люди ищут работу за рубежом, в селах с населением до 200 человек 
магазины кооперации — единственная точка инфраструктуры. В "Укркоопсоюзе" считают, 
что для тех, кто сегодня живет и работает в сельской местности, надо обеспечить 
комфортный доступ ко всем тем услугам и возможностям, которые есть у городских 
жителей. Проект "Є-все!" будет работать в формате электронной полки с ассортиментом 
товаров и услуг, которые можно будет оформить через терминал в магазине. Посылка с 
заказом через несколько дней приедет в магазин или домой к заказчику. В перечень услуг 
входят плата за газ, электричество, телефонную связь, интернет, коммунальные платежи, 
погашение кредита и пр. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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MakeUp: история и факты о крупнейшем в Украине  
интернет-магазине косметики и парфюмерии 

08.09.2020 

Журнал «Forbes Украина» опубликовал статью про компанию MakeUp 
— крупнейшего игрока на рынке косметики и парфюмерии в стране. 
Редактор AIN.UA выбрала основные факты из истории компании. 

 

Краткая история компании. Основатели MakeUp — Евгений Малев и Сергей 
Волобуев — познакомились в «Люксоптике», где первый работал директором по развитию, 
а второй отвечал за автоматизацию бизнес-процессов. В 2009 году они решили совместно 
запустить интернет-бизнес. Электроникой заниматься не стали из-за конкуренции с 
Rozetka и Sokol, книги продавать пробовали, но из этого бизнеса не получилось. Решили 
пойти в сегмент косметики и парфюмерии, вдохновившись историей успеха западного 
интернет-ритейлера parfums.cz (затем Notino) — проект запустился в 2004 году и быстро 
взлетел, на сегодня продает косметику в 24 странах мира 13 млн зарегистрированных 
пользователей. МаkeUp часто предлагал более низкие цены на элитную косметику, 
поскольку закупал ее у посредников, а не по договору с производителем или официальным 
дистрибьютором. Добиться такого договора очень тяжело, у Brocard на это порой уходили 
годы (особенно в сегменте элитных брендов вроде Chanel, Dior и т.п.). С посредниками 
проще: никакие договоры не нужны и цены никто не диктует. В то же время, такой товар 
может быть с истекающим сроком годности. Однако по словам Волобуева, в ассортименте 
MakeUp неликвида максимум 0,001% — такие данные отдает аналитическая система 
собственной разработки MakeUp по имени «Катя».  

 

Посещаемость и доходы. Помимо Украины, MakeUp работает на 13 рынках, среди 
которых Польша, Россия, Италия, Франция, Испания, Германия. На заграничные продажи 
приходится половина выторга. Также компания управляет интернет-магазином детских 
товаров Panama.ua. Выторг компании за 2019 год превысил 1 млрд грн. За 2019 год выручка 
компании увеличилась на 79,3% — это намного быстрее, чем у конкурентов. Для 
сравнения, у сети EVA (лидер рынка Украины в бьюти-сегменте) рост составил 52%, у 
Prostor — 39,7%, у Brocard — 10%. Общее количество зарегистрированных пользователей 
на площадках MakeUp в 14 странах — 7 млн, 3 млн из которых — в Украине. До конца года 
MakeUp планирует довести это число до 10 млн. В Украине в первой половине 2020 года 
среднемесячная посещаемость MakeUp в Украине составляла 6,5 млн пользователей (по 
данным SimilarWeb). Для сравнения, посещаемость ближайшего конкурента — EVA.ua — 2,1 
млн. В целом, по посещаемости MakeUp на четвертом месте в Украине по посещаемости 
после Rozetka, Epicentrk.ua и Allo.ua. Свой успех Волобуев и Малев связывают с ростом 
интернет-проникновения в Украине. В 2009 году, когда MakeUp только запустили, оно 
составляло 2 млн пользователей, сегодня 13 млн (данные Госстата). …. 
 

Ассортимент и доставка >>>  
По материалам ain.ua 

Читайте также: Выручка крупнейших 
ритейлеров косметики и парфюмерии за 
2019 г. >>>  
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Експрес-доставка за 2 години: Фокстрот  
запустив нову послугу 

25.09.2020 

Торгова мережа однією з перших на ринку рітейлу побутової техніки 
та електроніки спільно з перевізником Ipost реалізувала для покупців спосіб 
швидкого отримання товарів, замовлених на foxtrot.ua. 

З вересня пілотний проект «експрес-доставка за 2 години» запущений в столиці, в 
планах на найближче майбутнє – покрити послугою всі міста присутності магазинів 
Фокстрот, а це близько 90 населених пунктів. Як раніше в інтерв’ю RAU відзначав CEO 
Фокстрот Олексій Зозуля, в компанії триває інтенсивна робота над розробкою та запуском 
нових послуг. Експрес-доставка товару – один з найбільш затребуваних в наш час сервісів і, 
відповідно, – в числі пріоритетних у Фокстрот. «Ідея створити новий продукт з 
організацією доставки в мінімальних тимчасових рамках із залученням кур’єрської служби 
народилася в гострий період карантину, коли адресна доставка онлайн-замовлень 
користувалася підвищеним попитом. З ініціативою прийняти такий виклик виступила 
команда Управління ланцюга поставок під керівництвом Вадима Осинського, яка вже в 
кінці липня представила перший «пілот», – розповів виконавчий директор Фокстрот. Як 
відзначили в компанії, на етапі розробки принципово важливим моментом був пошук 
такого перевізника, бізнес-процеси і функціонал якого «заточені» під поставлені цілі: 
швидкість, своєчасність і необхідна географія покриття. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Флагманcкий магазин «Антошка» откроется  
в ТРЦ Ocean Plaza 

18.09.2020 

Уже в ноябре текущего года в ТРЦ Ocean Plaza планируется 
праздничное открытие нового магазина «Антошка» в уникальном формате. 
Договор подписан при содействии компании UTG.  

Просторный магазин площадью почти 1200 м2 станет одним из флагманов сети и 
предложит все ключевые товарные категории. Про особенности нового формата и 
дальнейших планах развития компании, рассказал директор по операциям и развитию сети 
«Антошка» Иван Чивкин. «Флагман «Антошка» станет 42 магазином сети и 15 в Киевском 
регионе. Учитывая, что он будет своего рода «визитной карточкой» компании, выбор 
размещения в лучшем ТРЦ Украины - Ocean Plaza был предопределен. Ведь этот торговый 
центр занимает лидирующие позиции по трафику в стране» ... 

Читать полностью >>> 
По материалам malls.ua 

 

Епіцентр вивів мережу дитячих магазинів E.PIC  
за межі своїх ТЦ 

28.09.2020 

Перший магазин дитячих товарів E.PIC за межами мережі ТЦ Епіцентр 
відкрився 26 вересня в київському ТРЦ Retroville. Про це повідомляє служба 
новин порталу rau.ua 

Наразі мережа E.PIC представлена 40-ка повноформатними магазинами та 18-ю 
відділами дитячих товарів у торговельних центрах Епіцентр у 48-ми містах України. А 
тепер компанія планує активно розвивати цей формат поза власних ТЦ. Перший такий 
об’єкт розпочав роботу цими вихідними у столичному ТРЦ Retroville, що на проспекті 
Правди, 47. В новому концептуальному магазині площею понад 1000 кв. м зібрано 
найширший в Україні асортимент товарів для дітей від 0 до 14 років — іграшки, одяг, 
дитячий транспорт та все для малюків (дитяче харчування та гігієна, коляски, меблі). При 
цьому E.PIC у ТРЦ Retroville працюватиме в новій яскравій концепції — це відкритий 
торговельний простір, легкість в оформленні та інноваційні розваги для дітей. Однією з 
особливостей нової концепції є те, що кожен наступний магазин E.PIC як у мережі Епіцентр, 
так і поза її межами матиме своє унікальне візуальне оформлення. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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IKEA відкриє третій пункт видачі замовлень  
в Києві в ТРЦ Lavina Mall 

03.09.2020 

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і 
товарів для дому, найближчим часом відкриє третій пункт видачі замовлень 
у Києві в торговельно-розважальному центрі (ТРЦ) Lavina Mall. 

"IKEA підтверджує свої наміри найближчим часом запустити третій пункт видачі 
замовлень у Києві, який розміщуватиметься в ТРЦ Lavina Mall. Це один із двох додаткових 
пунктів видачі замовлень, які ми плануємо відкрити в столиці, щоб ще більше людей могли 
отримати свої замовлення в найкоротші можливі терміни", - повідомила в четвер прес-
служба компанії агентству "Інтерфакс-Україна". Як повідомлялося, IKEA має намір відкрити 
два додаткові пункти видачі замовлень у Києві, а також подвоює потужності інтернет-
магазину в Україні для задоволення попиту. У травні IKEA офіційно запустила можливість 
замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в 
київських ТЦ Auchan Rive Gauche та ТЦ Metro Cash&Carry. … 

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

 

Датская сеть магазинов Jysk увеличила  
продажи в Украине на 24% 

23.09.2020 

ООО "ЮСК Украина" по результатам 2020 финансового года (1 
сентября 2019 - 31 августа 2020 г.) нарастило продажи в Украине на 23,8% 
по сравнению с предыдущим годом – до 2,32 млрд грн. 

Как сообщил исполнительный директор Jysk в Украине Евгений Иваница, в прошлом 
году сеть открыла в Украине 13 новых магазинов, доведя их количество до 67, а штат 
сотрудников – до 637 человек. Согласно отчетности материнской компании, в целом JYSK 
достиг рекордного глобального товарооборота в 4,1 млрд евро, что на 7,6% выше по 
сравнению с 2019 финансовым годом. Сеть JYSK, развивающее в Украине сеть магазинов 
мебели и товаров для дома Jysk группы компаний Jysk Group (Дания), начала развиваться в 
Украине в 2004 году по франчазинговой модели. В 2012 году материнская компания 
выкупила все франчайзинговые магазины и начала развитие самостоятельно. На 
международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,8 тыс. магазинов в 51 стране, 
преимущественно в Европе. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Ребрендинг OLX: від маркетплейсу  
до пошуковика рішень 

02.09.2020 

OLX провів глобальне оновлення. Окрім ребрендингу, відбулося й 
репозиціонування бренду: відповідаючи на вимоги сучасного суспільства, 
OLX став платформою для розумного вибору.  

Сталий розвиток людства, мінімізація впливу людини на планету та навколишнє 
середовище, зменшення надмірного споживання, реюз та ресайкл. Усе це - world-changing 
явища. А команда Saatchi & Saatchi Ukraine розділяє цей світогляд і створює ідеї, що 
змінюють світ та суспільство навколо. Так відбувся match цінностей агенції із брендом. Й 
команда почала втілювати стратегію з переосмислення та локалізації глобальної 
платформи Smart Choice, наповнюючи оновлений бренд OLX локальними сенсами. 
Оцінюючи запити людей, команда зрозуміла, що зараз для українців головне - ”жити 
краще”. Вони прагнуть оптимізувати свої витрати і при цьому шукають спосіб, щоб не 
втратити існуючий рівень комфорту. Саме у пошуках “кращого” їм допомагатиме OLX. “Ми 
переосмислили OLX - із звичайного маркетплейсу він перетворився на платформу рішень, 
які покращують життя людей. Тут і зараз. OLX став тим простором, куди людина надсилає 
діджитал-запит, коли їй щось потрібно. Шукати і знайти, купити та продати, відкрити 
онлайн-крамничку чи розмістити послуги, знайти роботу, орендувати чи здати у оренду 
житло, відшукати унікальну чи вінтажну річ, якої немає у магазинах. ЗНАЙ ДЕ ти можеш 
задовольнити свої потреби, а OLX ЗНАЙДЕ для тебе необхідне рішення” - зазначив Сергій 
Білошицький, Associate Creative Director Saatchi & Saatchi Ukraine. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sostav.ua 

 
Маркетплейс: какие условия работы "Эпицентр" предлагает  

сторонним продавцам 
08.09.2020 

О том что "Эпицентр" создает маркетплейс, публично стало известно 
в августе этого года. Ритейлер выложил в открытый доступ ссылку на 
страницу, где продавцы могли заполнить заявку с предложением.  

На этой странице появился перечень услуг, которые предлагает "Эпицентр" 
продавцам. Ритейл заявляет, что у него 12 млн онлайн покупателей в месяц. Услуги на 
маркетплейсе: обработкой заказов займется колл-центр ритейла (продавцы получат уже 
готовый заказ к отправлению); витрина с товарами для каждого продавца, с отзывами и 
наградами; техническая поддержку; продавцы смогут управлять ассортиментом и 
остатками. Получать информацию о продажах, а также регулировать цены на товары. 
"Эпицентр" сейчас работает над интеграцией с логистическими операторами. Источник 
Retailers, знакомый с планами "Эпицентр К" по запуску маркетплейса, рассказал, что 
комиссия будет фиксированной и ее размер будет зависеть от количества продаж и каждой 
отдельной категории. По словам собеседника издания, сейчас команда тестирует 
маркетплейс, который работает в бета-версии на epicentrk.ua. На сайте Dou.ua (в описании 
указанно – "сообщество программистов") в разделе "Компании" есть страничка "Эпицентр 
М". В описании говорится: "Это автономная IT компания, которая развивает платформу 
"Эпицентр" маркетплейс и входит в ГК "Эпицентр К"". "Эпицентр М" создан 7 месяцев назад, 
в январе, согласно информации в едином реестре физических и юридических лиц. Уставной 
фонд компании составляет 160,6 млн грн. Ее руководитель – Артем Шевченко (он же 
сооснователь платформы Hubber). "Действительно "Эпицентр М" занимается разработкой 
маркетплейса ГК. Более развернутый комментарий смогу дать позже", – отметил Retailers 
Артем Шевченко. Hubber – онлайн b2b платформа, через которую поставщики и 
производители продают товары на маркетплейсах и интернет-магазинах в Украине. В 
начале года в Hubber заявили о начале работы с "Эпицентр". В своем сообщении платформа 
называла "Эпицентр" маркетплейсом. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Кабмін запустив державний онлайн-магазин, що допоможе  

МСБ продавати товари державі 
14.09.2020 

Кабінет міністрів України прийняв постанову про впровадження 
електронного каталогу Prozorro Market. Про це повідомляє служба новин 
он-лайн видання business.ua 

 «Електронний каталог Prozorro Market — це державний онлайн-магазин. Він 
допомагає малому та середньому бізнесу продавати свої товари державі. А установам — в 
кілька кліків купувати товари широкого вжитку за вигідними цінами: пальне, канцелярію, 
комп`ютерну техніку, меблі тощо», — написала у фейсбук заступник міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді. За її словами, донедавна 
Prozorro Market працював у пілотному режимі, і зараз у ньому можна проводити закупівлі 
лише до 50 тис. грн. А саме з прийняттям постанови про порядок формування та 
використання електронного каталогу відбудеться повноцінний запуск Prozorro Market. «Ця 
постанова дасть змогу проводити там закупівлі до 200 тисяч гривень (для замовників, що 
займають монопольне положення — до 1 мільйона гривень). І це відкриє для бізнесу — 
зокрема малого та середнього бізнесу, якому потрібні додаткові стимули в часи кризи — 
ринок з потенційним обсягом 30 млрд грн на рік», — зазначила Панаіотіді. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 
Найбільший російський інтернет-магазин 

почав працювати в Україні 
21.09.2020 

Найбільший російський онлайн-магазин Wildberries запускає продажі 
в Україні. Так, Україна з'явилася на офіційному сайті в списку країн, з якими 
працює компанія. Також там тепер вказані умови доставки по Україні. 

Wildberries також запустив додаток для iOS в Україні і, як повідомляє низка 
російських ЗМІ, збирається представити аналогічний мобільний магазин для Android. Разом 
з тим, у коментарях до додатка в AppStore одна з користувачок з Криму поскаржилася, що 
"Крим знову на гривні перейшов". На це розробники їй відповіли, що це додаток для 
України. Крім України Wildberries працює ще в семи країнах – Росії, Польщі, Словаччині, 
Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизії. Як відомо, власниця онлайн-магазину Wildberries 
Тетяна Бакальчук посідає другий рядок у списку найбагатших жінок Росії за версією Forbes. 
Її статки, за даними цього рейтингу, перевищують 1 млрд доларів. Нагадаємо, у травні 
інтернет-магазин в Україні відкрила IKEA. Запуск офлайн-торгівлі в Україні шведська 
компанія відклала через карантин. Раніше фахівці у сфері торгівлі заявляли, що пандемія 
серйозно вплинула на купівельну поведінку, причому нові звички покупців можуть 
виявитися довгостроковими. А які з "карантинних" споживчих звичок можуть допомогти 
українцям у майбутньому, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні" … 

Читати повністю >>>                                                                                     © Ксенія Капустинська 
За матеріалами economics.segodnya.ua 
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МакДональдз в Україні запускає проєкт сортування й  
перероблення відходів із залів ресторанів 

21.09.2020 

Проєкт запущено в тестовому режимі, щоб налагодити процес 
сортування, збирання відходів і відправлення їх на перероблення, а надалі 
ввести роздільне збирання відходів у всій мережі.  

Уже до кінця 2021 року компанія планує запустити сортування в залах ресторанів 
більшості міст України. У ресторанах Києва й Львова проводитимуть тестове сортування 
всіх видів упаковки. Для цього в залах для відвідувачів уже встановили спеціальні 
сортувальні станції з відповідними позначками, а відходи ділитимуть на папір, пластик, 
стакани, рідину й інше. Відсортовані відходи відправлятимуть на вторинне перероблення 
сировини. Проєкт розраховано на кілька місяців, упродовж яких компанія протестує 
процеси й усуне можливі помилки, щоб масштабувати його на всі ресторани мережі. Надалі 
компанія МакДональдз планує співробітництво з виробниками продукції, виготовленої з її 
вторинної сировини. Так, поліетилен і пластик можуть піти на виготовлення пакетів для 
сміття, картон — на вироблення підставок для напоїв. Це частина системи розширеної 
відповідальності з використання пакування. МакДональдз також продовжує шукати 
екологічніші рішення для пакування й максимально зручного сортування. Наприклад, 
мережа зменшує кількість видів пластику, який використовує. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sostav.ua 

 

Мироновский хлебопродукт хочет открыть в Украине  
2 тыс. пунктов продажи шаурмы 

24.09.2020 

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) за два года 
планирует открыть в Украине 2 тыс. точек продажи шаурмы - Doner Market. 
Об этом сообщает служба новостей портала fixygen.ua 

"Я хочу, чтобы их было две тысячи. Я хочу, чтобы это было за два года. Это бизнес 
наших партнеров, мы становимся только площадкой", - сказал CEO МХП Юрий Косюк на 
открытии первой точки в Киеве в среду. Глава правления агрохолдинга уточнил, что МХП 
также отвечает за безопасность и качество продукции. Первую точку Doner Market МХП 
открыл 23 сентября в Киеве на ул. Срибнокильська 11/2. Как сообщалось, МХП развивает 
по франчайзингу такие форматы как "Мясомаркет", традиционные магазины "Наша Ряба", 
гастростудия "Секреты Шефа" и точки продажи шаурмы. Наряду с этим магазины-
сэндвичные "Хо прекусить?" (ТМ "Бащинский") – это формат, который МХП развивает 
самостоятельно. МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также 
производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На 
европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые 
перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 
2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj. 
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий 
Косюк. Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до 
$215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Сервіс Glovo запустив перший «dark store» та другу  
«хмарну кухню» на ринку України 

28.09.2020 

Генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський розповів 
про результати роботи першої «dark kitchen», а журналісти отримали змогу 
віртуально побувати на локації віддаленої кухні. 

Як повідомила RAU прес-служба компанії, Glovo відкриває другий «Cook Room» на 
ринку України. У планах сервісу розширення мережі «хмарних кухонь» і запуску закладів 
такого формату й в інших містах. «У різних районах Києві працює вже дві наші «хмарні 
кухні», де сумарно представлено більше 50-ти ресторанів. Обираючи локацію для відкриття 
майбутніх Cook Room, ми в першу чергу керуємось наявністю контенту – ресторанів, 
магазинів – у районах міста. «Хмарні кухні» вирішують проблему відсутності достатньої 
кількості закладів у щільно заселених районах міста. Ми прагнемо забезпечити 
користувачів додатку Glovo вибором, дати їм змогу замовити страви з різних закладів, 
навіть якщо фізично їх немає поряд. Наприклад, другий Cook Room унікальний тим, що у 
мешканців Києва з’явиться можливість замовити у Glovo страви з мережі ресторанів Chin 
Chin, які присутні лише в Одесі. Я переконаний, що за Cook Room майбутнє, адже з нею ми 
розвиваємо віртуальну інфраструктуру міст та український локальний бізнес» – розповідає 
Дмитро Расновський, генеральний менеджер компанії Glovo в Україні. Дебютну українську 
«хмарну кухню» компанія Glovo відкрила навесні 2020 року. Першими партнерами у Києві 
стали Kitaika, 3B Cafe, Torisho, Menya Musashi, мережі Berliner Doner та Foodz Ukraine. Наразі 
у першій «хмарній кухні» працює одночасно 15 ресторанів-партнерів Glovo. «У 
короткостроковій перспективі для традиційних ресторанів доставка є критично важливою 
для виживання. У нинішніх умовах тривалої невизначеності, спричиненою пандемією 
COVID-19, «хмарні кухні» та заклади харчування, що підтримуються мережею «хмарних 
кухонь», мають більше шансів на успішне майбутнє в ресторанній сфері та харчовій 
промисловості. Така модель дозволяє рестораторам розширювати зону доставки й 
інфраструктуру бізнесу з меншими затратами. «Хмарні кухні» у партнерстві з Glovo 
гарантують нижчий поріг входу та інвестицій у масштабування бізнесу. У другому Cook 
Room представлено вже сім наших ресторанів, які в день готують страви мінімум для 250 
користувачів додатку Glovo», – коментує Яна Кривенко, генеральний директор компанії 
Foodz Ukraine. Локація «хмарної кухні» має кілька зон: безпосередньо кілька обладнаних 
кухонних приміщень, фулфілмент-зона (реалізації), місце для очікування та відпочинку 
кур’єрів. Фулфілмент-зона складається з кількох холодильників, які щодня заповнюються 
свіжеприготованою їжею від партнерів сервісу. Спеціальний працівник кухні отримує на 
планшет сповіщення про замовлення, формує його, і передає кур’єру. Всі кухонні 
приміщення створюються сервісом “під ключ” для кожного партнера окремо. Саме сервіс 
Glovo відповідає за забезпечення локації відповідними інженерними комунікаціями, 
технологічним обладнанням, адміністрацією, і лише потім віддає готове приміщення в 
оренду ресторану. Контроль якості продуктів щоденно здійснює адміністратор, шляхом 
перевірки термінів придатності продуктів, товарного сусідство на полицях, тощо. Під час 
карантину всі працівники кухні проходять обов’язковий температурний скринінг двічі на 
день. Крім цього, обов’язкове носіння засобів захисту: одноразових масок та їх зміна кожні 2 
години, та рукавичок. «Dark store», або «dark supermarket» – магазин без продавців і 
покупців, доступний лише для кур’єрів сервісу доставки. Концепт, що поєднує в собі склад і 
модерний супермаркет. Поміж стелажами курсують професійні «пікери» замовлень: 
технології дозволяють їм швидко й ефективно збирати замовлені онлайн продукти та 
товари. Потім уже укомплектовані продуктові набори забирають кур’єри Glovo і 
доставляють користувачам сервісу. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Від розвитку туристичного потенціалу регіонів  
виграють громади 

22.09.2020 

Урамках робочої поїздки до Сумської області Прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль провів нараду з питань розвитку Сумської області, де 
наголосив на необхідності розвитку туристичного потенціалу регіону. 

Участь у нараді також взяли Міністр культури та інформаційної політики Олександр 
Ткаченко, голова Сумської обласної державної адміністрації Роман Грищенко, 
представники Уряду та народні депутати. Прем’єр-міністр зазначив, що Сумська область 
має потужні можливості для розвитку туризму, тому необхідно приділяти особливу увагу 
підтримці так званих «туристичних магнітів». Серед них, зокрема, комплекс «Садиба 
Харитоненка». Зі станом культурно-історичної пам’ятки очільник Уряду під час робочої 
поїздки ознайомився особисто. Денис Шмигаль зазначив, що Уряд шукатиме додаткові 
можливості для підтримки таких об’єктів, адже від цього насамперед виграють місцеві 
громади. «У наступному році ми плануємо до проекту «Велике будівництво» долучати 
об’єкти культури й туризму. Регіони мають підготувати пропозиції, які могли б 
фінансуватися в рамках програми в наступному році. Визначити пріоритети та куди краще 
інвестувати, щоб це приносило результат», — зазначив Прем’єр-міністр. Міністр культури 
та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що в Сумській області є активна 
громада, велика кількість фестивалів та цікаві об’єкти, які можуть стати «туристичними 
магнітами». Він додав, що на наступний рік плануються дві відповідні програми. «Перша — 
«Велика реставрація» у сфері культури. Це театри, музеї, замки, садиби, які б могли стати 
«туристичними магнітами». Ми будемо приймати пропозиції від регіонів та розглядати 
питання співпраці між державою та місцевими громадами. І друга — створення центрів 
культурних послуг. Власне, це перетворення бібліотек в областях у центри сучасної 
атракції», — сказав Олександр Ткаченко. 

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

 
Презентовано проєкт оновленого закону  

про туризм 
28.08.2020 

В прес-центрі “Укрінформ” 28 вересня відбулась прес-конференція на 
тему “Презентація проєкту оновленого закону про туризм”. Про це 
повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України. 

На заході були представлені основні тези законопроєкту, який передбачає системне 
оновлення застарілого закону “Про туризм”. “Новий закон про туризм, по-перше, зробить 
внутрішній та в’їзний туризм – одним з головних пріоритетів держави. По-друге, його 
прийняття допоможе вирішити багато питань, які стоять перед галуззю. Вперше в історії 
України ми спостерігаємо такий великий інтерес до сфери туризму. Він підкріплюється і 
рішеннями держави, які приймаються Президентом, Радою та Урядом, і рішеннями на 
місцях завдяки ОТГ та обладміністраціям”, - зазначив міністр культури та інформаційної 
політики Олександр Ткаченко. Проєкт передбачає: створення Єдиного туристичного 
реєстру - електронної бази туроператорів, турагентів, засобів розміщення та фахівців 
туристичного супроводу; запровадження сучасної термінології відповідно до стандартів 
UNWTO (Всесвітньої туристичної організації); визначення розвитку внутрішнього та 
в’їзного туризму пріоритетними напрямами державної політики; визначення обов’язкових 
умов договору на туристичне обслуговування та розмежування відповідальності турагентів 
та туроператорів; закладення механізмів створення цільових туристичних фондів; 
запровадження обов’язкового страхування туристів на повернення в Україну тощо. Участь у 
заході взяли голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів та 
співавтори законопроєкту - заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та 
інформаційної політики Євгенія Кравчук та голова підкомітету з питань туризму та 
курортів комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Дмитро Нальотов. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МКІП 
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Розвиток культури на місцевому рівні: нові райони,  
повноваження та ресурси 

10.09.2020 

Культурна інфраструктура України в умовах створення нових районів 
– тема публічного обговорення, яке відбулося в Києві в Українському 
кризовому медіа-центрі. 

“В Україні культура та історія є підґрунтям, що забезпечує багатство та глибину 
національному досвіду. Культура так само важлива, як і добре врядування, сильна 
економіка чи соціальна справедливість. Сьогодні ми говоримо про важливість утримання 
та розвитку культури та культурних послуг у контексті децентралізації. Ми враховуємо 
зміни, які реформа принесла на національному та місцевому рівнях. Децентралізація – одна 
із найважливіших реформ країни і є успіхом для України” , – зазначив Джеймс Хоуп, 
директор Місії USAID в Україні та Білорусі. “Децентралізація дає можливість створити 
спроможні громади. І розвивати питання культури, традицій, інші органи не зможуть 
краще, ніж самі громади, – зазначив В’ячеслав Негода. – Сьогодні значна частина 
інфраструктури, яка призначена для надання послуг у сфері культури, є у спільній 
власності територіальних громад, якою управляють районні ради. Із завершенням 
формування органів місцевої влади більшість цих об’єктів перейдуть у власність громад”, – 
зазначив В’ячеслав Негода, заступник міністра розвитку громад і територій України. За 
словами В’ячеслава Негоди у найближчі два місяці очікується прийняття законодавчих 
змін, які регулюватимуть передачу цих об’єктів. Зокрема, першим кроком має бути 
визначення переліку об’єктів, які мають перейти у комунальну власність громад. Також 
будуть об’єкти, які стосуватимуться інтересів не лише однієї громади, а великих територій. 
У таких випадках, за словами заступника міністра, громади мають пріоритетне право 
вирішити, як будуть використовуватись ці об’єкти. Зокрема, згідно з законодавством про 
співробітництво громади можуть прийняти рішення про спільне фінансування певних 
об’єктів та управління ними. За словами Олександра Ткаченка, міністра культури та 
інформаційної політики України, цьогорічний бюджет на сферу культури та інформаційної 
політики більший, ніж був минулого року. Також міністерство отримало додатковий 
мільярд гривень на відшкодування збитків, які зазнала креативна економіка та сфера 
культури у зв’язку з пандемією COVID-19. Олександр Ткаченко додав, що Український 
культурний фонд зможе виділити 295 мільйонів гривень на допомогу культурним 
інституціям, зокрема в регіонах. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами uacrisis.org 
 

 
 
 
 

 
Олександр Ткаченко прозвітував за 100 днів роботи на посаді  

міністра культури та інформаційної політики 
14.09.2020 

В Києві 14 вересня 2020 року відбулась прес-конференція Олександра 
Ткаченка з нагоди 100 днів на посаді міністра культури та інформаційної 
політики. Про це повідомляє МКІП. 

Міністр розповів, що зроблено за цей період, а також окреслив візію та стратегічні 
цілі Міністерства культури та інформаційної політики. “Наша візія - це створення 
можливостей для збільшення кількості людей в країні, які споживають культурні послуги 
та інформацію. Як результат, люди більше читають, частіше відвідують театри, музеї, 
виставки, створюють більше нових продуктів. Культура - це м’яка сила, тому вага МКІП для 
країни не менша, ніж вага МВС”, - зазначив Олександр Ткаченко. Серед основних досягнень 
міністр назвав: розробку дорожньої карти указу Президента щодо підтримки культури, 
туризму, креативної економіки; виділення 1 мрлд грн на підтримку сфери в умовах 
пандемії; запуск програми грантів інституційної підтримки на суму 580 млн грн; розробку 
закону про туризм; початок роботи системи рібейтів; старт всеукраїнського проекту 
#Мандруй Україною; створення умов для роботи кваліфікаційної ради для протидії чорним 
археологам; створення Держреєстру національного культурного надбання; розробку 
регіональних стратегій розвитку туризму та визначення ”туристичних магнітів” регіонів; 
старт проекту з медіаграмотності; старт програми національних круглих столів для пошуку 
порозуміння з чутливих суспільних тем: історії, мистецтва, культури діалогу, мови, релігії 
та екології; презентацію проекту реконструкції Архіву національної пам’яті; запуск 
інформаційної кампанії про Крим – «Завжди у серці»; розробку законопроекту про 
протидію хаотичній забудові; внесення 175 об’єктів культури в тимчасово окупованому 
Криму до Держреєстру нерухомих пам’яток; приєднання до Гаазької конвенції для захисту 
культурних цінностей у разі збройного конфлікту; продовження інституціалізації 
міністерства та багато інших. Основні стратегічні цілі, за словами міністра: запуск проєкту 
“Велика реставрація”; виробництво телесеріалів патріотичного спрямування за підтримки 
держави; запуск пілотних центрів культурних послуг та креативних хабів; розробка 
стратегії промоції читання, грантова підтримка книговидавців, поповнення бібліотек 
книгами українською мовою; реформа системи управління туристичною галуззю; протидія 
хаотичній забудові території пам’яток, зон охорони, історичних ареалів; розкриття 
туристичного потенціалу України: покращення якості послуг та реалізація проекту 
«Мандруй Україною»; запуск всеукраїнського проекту з медіаграмотності; реалізація 
програми культурних діалогів; масштабна реформа фінансування культури та системи 
оплати праці; розвиток народних художніх промислів як складової креативної економіки; 
розробка інтернет-платформи з просування української мови; в Україні з’явиться 
«культурний спецназ»; підвищення рівня мистецької освіти. Детальніше з досягненнями та 
планами МКІП можна ознайомитися, переглянувши презентацію. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МКІП 
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А.Кохановский инвестирует $40 млн. в строительство  
киберспортивной арены 

11.09.2020 

Сооснователь мультигейминговой киберспортивной организации 
Natus Vincere Александр Кохановский сообщил, что в планах компании 
построить за $40 млн. многофункциональную киберспортивную арену. 

Александр Кохановский отметил, что гостиница "Днепр" в связке с киберспортивной 
ареной позволит проводить в Киеве до 16 крупных киберспортивных ивентов и обеспечит 
около 100 тыс. туристов ежегодно. Как ранее заявлял Кохановский, гостиницу "Днепр" 
планировалось реконструировать за полтора-два года, а инвестиции в проект должны 
составить $20 млн. По словам основателя NAVI, за управление объектами недвижимости 
будет отвечать ООО "Смартлентд" как один из партнеров проекта. ООО "Смартленд" 
приобрело киевскую гостиницу "Днепр" на онлайн-аукционе за 1,1 млрд. грн. 

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

 
Кабмин создал регулятора рынков  

азартных игр и лотерей 
23.09.2020 

Кабинет министров на внеочередном заседании в среду, 23 
сентября, принял постановление "О Комиссии по регулированию 
азартных игр и лотерей". Об этом сообщает biz.censor.net 

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов 
сообщил на своей странице в сети Facebook. Постановлением решено создать указанную 
Комиссию и утвердить Положение о новом органе. В частности, Комиссия будет размещена 
по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки, 26. Количество работников нового органа 
составит 230 человек, в том числе председатель и 6 членов комиссии (один из них 
заместитель). "Главная задача Комиссии – выполнение функции органа лицензирования 
хозяйственной деятельности в лотерейной сфере", – отметил Немчинов. Министр 
напомнил, что создание нового органа предусмотрено законом "О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который 
вступил в силу 13 августа. Как сообщалось, Верховная Рада 17 сентября внесла изменения в 
госбюджет на 2020 год, которыми на создание Комиссии по регулированию азартных игр и 
лотерей выделено 5,87 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Совладелец сети "Фуршет" Баленко совместно с Добруцким будет 
развивать "Добропарк" на 370 га под Киевом 

08.09.2020 

Совладелец сети "Фуршет", депутат Киевского горсовета Игорь 
Баленко займется развитием проекта "Добропарк" (Мотыжин Киевской 
обл.) совместно с основателем Folk Ukraine Игорем Добруцким. 

"Вместе с Добруцким мы будем развивать "Добропарк". Там есть 30 га озер в лесу, 
370 га взяты в аренду на 49 лет с возможностью развития рекреации", - сообщил Баленко 
агентству "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что совместно с Добруцким намерен работать 
над развитием непосредственно парка, а в партнерстве с гостиничным оператором DBI 
Hotel Managemen - реализовать на его территории гостиничные и ресторанные 
составляющие. "С Ирантой (СЕО DBI Hotel Management Иранта Ирант Дюваж – ИФ) будем 
делать гостиничную и ресторанную часть, а с Добруцким – парк", - сказал он. Согласно 
данным веб-сайта "Добропарка", в настоящее время, помимо дендропарка, на его 
территории действуют стрит-фуд-зона, ресторан "Ластивка", кемпинг-городок, ивент-
локация и др. DBI Hotel Management (главный офис – Швейцария) создана в 2016 году 
владельцем гостиницы Ramada Encore (Киев) Дмитрием Буряком. В управлении компании, 
помимо гостиниц Ramada Encore Kyiv и Number 21 в Украине, - такие гостиницы, как Akash 
by DBI и Serein Beach (Шри Ланка). Напомним, администрация парка открыта к новым 
идеям и решениям, которые помогут развитию новой туристической локации региона. 
Например, возле озера есть большой участок, который легко можно превратить в зону для 
коттеджей. Если найдется человек, который захочет инвестировать в создание такой зоны 
отдыха в парке, то огркомитет только поспособствует ему в этом. Парку, учитывая его 
площадь, нужно много сервиса, качественного сервиса. Это могут быть квадроциклы, 
велосипеды, самокаты, ролики. Даже свадебные платья! Потому что лавандовые поля — 
это готовая фотозона. 

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

 
Одесский отельный оператор стал инвестором  

нового проекта – сети глэмпингов 
15.09.2020 

Управляющая компания Ribas Hotels Group (Одесса) стала инвестором 
сети глэмпингов Mandra. Это разновидность кемпинга, объединяющая 
комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.  

Первый объект уже запущен в Затоке (Одесская область). В рамках проекта 
планируется создать сеть из 10-20 глэмпингов в различных уголках Украины. Глэмпинг не 
ограничен сезонностью. В южных регионах страны компания строит облегченные 
варианты размещения. Для северных и горных регионов предусмотрены утепленные 
модели глэмпов.  Как сообщил Артур Лупашко, генеральный директор компании Ribas 
Hotels Group, стоимость строительства глэмпинга на 10-15 глэмпов составляет $100-120 
тысяч. Срок окупаемости колеблется в пределах 1-3 лет. «Наиболее эффективен бизнес с 
объемом от 10 до 100 глэмпов, – говорит Артур Лупашко. – При этом не требуется какой-
либо разрешительной документации на приобретение земельных участков или 
строительство». Ribas Hotels Group – управляющая компания национальной сети 
гостинично-ресторанных комплексов категорий 3 и 4 звезды. В комплексном управлении 
или эксклюзивном бронировании Ribas Hotels Group находится около 25 объектов HoReCa 
(пляжные и горнолыжные отели, хостелы и санатории). 

Читать полностью >>> 
По материалам commercialproperty.ua 

 
Понад 1,111 млрд грн від приватизації Готелю «Дніпро»  

надійшли до Державного бюджету 
15.09.2020 

До Державного бюджету України надійшли понад 1,111 млрд грн від 
приватизації Готелю «Дніпро», прозорий аукціон якого 15 липня провів 
Фонд державного майна України. 

Таким чином переможець аукціону виконав усі умови для отримання права 
власності цього активу. Починаючи з моменту оголошення результатів аукціону, 
переможець відкритих торгів і кошти проходили перевірку компетентними органами 
влади на відповідність вимогам чинного законодавства. Після дотримання усіх процедур, 
передбачених законодавством, та після отримання позитивних результатів перевірок, 
переможець аукціону перерахував 1 млрд 111 млн грн до Державного бюджету України. 
Для Фонду державного майна України цей аукціон став черговим успіхом залучення 
інвестицій через приватизацію за новими, прозорими правилами, впровадженими новою 
командою Фонду. Так, з початку року Фондом проведено 1548 аукціонів на загальну суму 
майже 2 млрд грн. Нагадаємо, Антимонопольний комітет України завершив розгляд заяви 
про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Смартленд» на придбання 
акцій приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро». За результатами розгляду 
заяви, Комітет встановив, що: учасники концентрації здійснюють діяльність на ринку 
оренди комерційної нерухомості у межах міста Києва (їх сукупна частка на зазначеному 
ринку є незначною); заявлена концентрація не впливає на конкуренцію на ринку готельних 
послуг, оскільки покупець не здійснює діяльності на вказаному ринку (при цьому частка 
ПрАТ «Готель «Дніпро» на ринку готельних послуг в межах міста Києва також є незначною); 
фінансування концентрації відбуватиметься за рахунок кредитних коштів, наданих 
банківськими установами. Антимонопольний комітет України за участю Державної служби 
фінансового моніторингу України та Служби безпеки України здійснив перевірку 
інформації, наданої учасниками концентрації. За результатами розгляду заяви АМКУ в 
межах компетенції не виявив загроз впливу заявленої концентрації на конкуренцію на 
товарних ринках України та не встановив підстав для її заборони. Враховуючи викладене, 
Антимонопольний комітет України надав дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 
«Смартленд» на придбання акцій приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ФДМ, АМКУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приватбанк выбрал советниках для продажи отобранной 

у Коломойского части "Буковеля" 
15.09.2020 

Государственный "Приватбанк" назначил британскую компанию 
"Экзито Партнерс" эксклюзивным советником и организатором процесса 
продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих банку. 

В том числе британская компания займется организацией продажи крупнейшего в 
Восточной Европе горнолыжного курорта "Буковель", включая отель Radisson Blu Resort и 
часть горнолыжного комплекса, футбольный стадион "Металлург", учебно-тренировочный 
комплекс в Днепре и ТРЦ "Приозерный". Согласно данным на сайте Exito Partners, - это 
британская фирма, специализирующаяся на консультировании финансовых учреждений и 
корпораций в сфере продажи непрофильных или проблемных портфелей кредитов и 
активов. По данным компании, с момента своего создания в 2010 году она получила и 
продала портфели двусторонних, синдицированных и проблемных кредитов и активов на 
сумму более $6 млрд. Напомним, "Приватбанку" принадлежат две трети комплекса, 
включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их 
задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта 
владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера". "Скорзонера" 
Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам 
рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках. Как сообщалось, 
в октябре 2018 года государственный "Приватбанк" уже объявлял конкурс по отбору 
украинских и международных компаний для привлечения потенциальных инвесторов при 
продаже курорта "Буковель", отеля "Radisson Blu Resort Буковель", футбольного стадиона и 
тренировочной базы в Днепре. Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел 
на баланс "Приватбанка" во время национализации финучреждения. Согласно данным 
Госреестра прав на недвижимое имущество, речь идет об имуществе в городе Яремче и селе 
Поляница (Ивано-Франковская область), где расположен горнолыжный курорт "Буковель". 
По данным Госреестра юрлиц, конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" являются 
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. 

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

 
 

Фонд госимущества продал отель  
«Славянский» 

16.09.2020 

Фонд государственного имущества Украины 15 сентября провел 
онлайн-аукцион по продаже отеля «Славянский» в Новгород-Северском 
(Черниговская область). Объект был продан за 28,8 миллиона гривен. 

Отель «Славянский» работает с 2004 года. Общая площадь объекта составляет около 
4750 м2, номерной фонд – 30 номеров. Инфраструктура включает конференц-зал 
вместимостью 40 человек, ресторан на два зала, тренажерный зал, др. Отметим, что 
аукцион планировался еще в июле 2020 года. Тогда стартовая цена продажи объекта 
составляла 57,7 миллиона гривен. 

Читать полностью >>> 
По материалам commercialproperty.ua 

 
 

Інвестиційна корпорація США виділить $27 млн кредиту 
на перший в Україні готель Sheraton 

16.09.2020 

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США надасть $ 27 млн 
кредиту на будівництво і експлуатацію першого в Україні готелю Sheraton. 
Про це йдеться на сайті організації. 

Зазначається, що це створить робочі місця, вибудує місцеві ланцюжки поставок і 
буде стимулювати торгівлю, інвестиції та економічне зростання. Проєкт п’ятизіркового 
готелю Sheraton Kyiv Olimpiyskiy, який розташований на території Національного 
спортивного комплексу Олімпійський, був розроблений в 2011 році до відкриття Євро-
2012. Однак у зв’язку з нестабільною ситуацією на ринку проєкт було заморожено. Роботу 
над проєктом Будівельна Інвестиційна Компанія ТМ відновила в 2018 році спільно з 
оператором Marriott Hotels & Resort. В результаті дизайн і архітектурні рішення готелю 
були повністю переглянуті, а номерний фонд збільшено на 6%, до 208 номерів. Раніше НВ 
Бізнес писав, що відкриття Sheraton Kyiv Olimpisykiy планується на грудень 2020 року. У 2018 
році Будівельна Інвестиційна Компанія ТМ відновила роботу над проектом спільно з 
оператором Marriott Hotels & Resort. Партнери повністю переглянули дизайн і архітектурні 
рішення готелю, збільшивши номерний фонд до 208 номерів. Проект п’ятизіркового 
готелю Sheraton Kyiv Olimpiyskiy, який розташований на території Національного 
спортивного комплексу Олімпійський, був розроблений у 2011 році до відкриття Євро-
2012. Але у зв’язку з нестабільною ситуацією на ринку проект був заморожений. На момент 
розробки готелю бренд Sheraton був частиною готельної мережі Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide. Але в 2016 році Marriott International Inc. завершила операцію з придбання 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Сума угоди склала $13,6 млрд. Після злиття Marriott 
став найбільшим у світі готельним оператором, який керує понад 7000 готелів з 1,5 млн 
номерів у понад 120 країнах під 30 брендами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 
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Офісом Генерального прокурора викрито схему ухилення  
від сплати податків на понад 260 млн грн 

23.09.2020 

Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків у 
великих розмірах підприємствами реального сектору економіки. 

За даними слідства, службовими особами ряду великих суб’єктів господарювання 
закуповувалась сільгосппродукція за готівкові кошти у приватних підприємців. Після цього, 
з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту з 
податку на додану вартість, такі фінансово-господарські операції паперово оформлювались 
з підприємствами з ознаками фіктивності. Протягом 2018-2019 років незаконно 
сформовано податковий кредит з податку на додану вартість у сумі більше 260 млн грн, які 
в подальшому обготівковано. За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних 
приміщень підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, вилучено 
комп’ютерну техніку, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, які 
підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки 
фіктивних підприємств, готівкові кошти у сумі майже 50 млн грн, офіційне походження 
яких не підтверджено, а також велику кількість предметів мистецтва. Наразі проводяться 
першочергові слідчі дії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та 
здійснюється слідчими Офісу великих платників податків ДФС. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ОГП 

 
Припинено діяльність «конвертаційного центру» на Львівщині,  

через який проведено 350 млн грн 
25.09.2020 

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в 
рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати 
податків припинено діяльність «транзитно-конвертаційної» групи. 

За даними слідства, ряд пов'язаних підприємств, шляхом проведення імпортних 
операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому 
реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському 
обліках. В подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, 
відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного та безпідставно формувався податковий 
кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності. Попередньо встановлено, що 
загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн. В ході обшуків, 
проведених за місцями здійснення господарської діяльності зазначеними суб’єктами, 
виявлено та вилучено оригінали первинних документів щодо «безтоварних» операцій, 
флешносії, чорнові записи, 30 печаток «ризикових» суб’єктів господарської діяльності, а 
також необліковані готівкові кошти загальною сумою 2 млн 977 тис грн. Слідчі дії 
проведено спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у Львівській області. 
Нагадаємо, напередодні у Львові правоохоронці викрили ще один «конвертаційний центр», 
через який суб’єктами господарювання привласнювалися державні кошти та виведено 
близько 90 млн грн. За даними слідства, одна із фірм отримувала державні кошти на 
проведення будівельних робіт. Їх виконання товариство здійснювало власними силами за 
готівкові кошти, однак, згідно документів, придбання послуг відображалось від іншого 
підприємства, яке входить до транзитно-конвертаційної групи та діє на території 
Львівської області. Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» грошей 
становить близько 90 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ОГП 
 

 
 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ (НОТАРІАТ. & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ) 
 

 
 

Астерс захистила китайських постачальників стальних труб  
від запровадження антидемпінгового мита 

16.09.2020 

Команда Астерс досягла врегулювання антидемпінгового 
розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-
деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки. 

У травні 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) запровадила 
антидемпінгове мито у розмірі 51,52% на імпорт цієї продукції в Україну. Після прийняття 
рішення, МКМТ погодилася розглянути добровільні цінові зобов’язання щодо припинення 
демпінгового імпорту і за результатами вирішила не застосовувати мито щодо окремих 
постачальників. Цей проект є переконливою перемогою і першим у своєму роді рішенням, 
коли іноземні експортери змогли досягти позитивного результату невдовзі після 
завершення розслідування. Над проектом працювали партнер Астерс Гліб Бялий та радник 
Антон Сінцов. Астерс є найбільшою юридичною фірмою України з офісами у Києві, 
Вашингтоні (США), Брюсселі (Бельгія) та Лондоні (Великобританія). Міжнародний рейтинг 
Chambers Europe 2020 відзначає 21 юриста Астерс – найбільшу кількість визнаних 
дослідженням фахівців в одній юридичній фірмі в Україні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Астерс 

 
До адвокатського об’єднання “Juscutum”  приєднався 

новий бізнес-партнер 
16.09.2020 

До АО “Juscutum” приєднався новий бізнес-партнер. Ним став 
успішний адвокат із 15-річним стажем, експерт із міжнародного 
структурування корпоративних і приватних активів Максим Греков.  

Свою діяльність у Juscutum Максим починав із посади керівника практики 
міжнародного бізнес-адміністрування. Успішна реалізація складних кейсів, особистий 
ентузіазм помножений на підтримку колективу та реально працюючу бізнес-модель 
Juscutum тільки засвідчували той факт, що рішення про бізнес-партнерство стане для обох 
сторін форматом безпрограшної взаємодії. Максим Греков так коментує своє рішення стати 
бізнес-партнером Juscutum: “В Juscutum дуже добре вибудувані бізнес-процеси. 
Перебуваючи на позиції керівника практики міжнародного бізнес-адміністрування, я в 
цьому переконувався не раз. Окрім цього, я поділяю базові цінності та підходи в роботі 
керуючого партнера Juscutum Артема Афяна. Зрештою, атмосферу, яка планує в офісах 
Juscutum, не сплутаєш ні з чим. Це невичерпний драйв позитивних емоцій, професіоналізму 
та ентузіазму! Такій компанії я готовий довірити реалізовувати свій потенціал”. У 
професійному бекграунді Максима — успішне надання послуг для хайнетів, корпоративна 
реструктуризація бізнес-груп, фінансова реструктуризація боргових зобов’язань компаній, 
відкриття персональних і корпоративних рахунків у зарубіжних банках та управління 
складними юридичними проєктами. Серед клієнтів Максима Грекова — GERZ HOLDING та 
проєкти з супроводу угод із придбання та девелопменту земельних ділянок для компаній 
Metro Cash & Carry та «АШАН». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pravo.ua 
 

 МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ 
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК 
 

 
 

В день 11-ї річниці компанії, POPEL Agency  
припиняє свою діяльність 

01.09.2020 

Серед проєктів агенції були розробка інтерфейсу системи InterKassa, 
редизайн маркетплейсу SHAFA.UA, дизайн для сайту ЦУМ, онлайн-платформа 
для організації «Культурний проект». 

«Для мене і всієї нашої команди припинення проєкту POPEL Agency — це завершення 
епохи. Ми присвятили йому більше десяти років. Протягом цього часу ми працювала з 
сотнями проєктів з України та з-за кордону. Ми пишаємось своїми здобутками в цьому полі, 
і щиро сподіваємось, що зуміли зробити внесок в розвиток історій наших клієнтів. Певно, з 
моменту, коли почалась робота з CASES.MEDIA припинення роботи агенції завжди було 
питанням часу», — зазначає співзасновник агенції та СЕО CASES Анатолій Попель. 
CASES.MEDIA — це онлайн-платформа, в якій компанії можуть зареєструвати профіль та 
самостійно опублікувати власний контент: кейси, колонки, новини тощо. Робота над 
проєктом велась командою агенції протягом останніх трьох років. За цей час кількість 
профілів фахівців перевищила 13 000, а організацій — майже 1000. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mmr.ua 

 
Украинская платформа для PR-публикаций PRNEWS.IO  

выпустит облигации на €2 млн 
10.09.2020 

Эстонский офис украинского стартапа намерен выпустить 
конвертируемые облигации посредством частного размещения. Об этом 
сообщает служба новостей inventure.com.ua 

Сообщается, что привлеченные средства будут направлены на реализацию планов 
компании по экспансии на зарубежных рынках. Общий объем выпуска €2 млн. разделен на 
конвертируемые обеспеченные приоритетные облигации номинальной стоимостью €1 
тыс. Предлагаемая ставка купона составляет 12% годовых. Срок погашения облигаций 
наступает по истечении 24 месяцев в сентябре 2022 года. Выплаты по купону производятся 
каждые 6 месяцев. Выпуск обеспечен паями фирмы, по оценке 15 млн. евро, и 
зарегистрирован на Nasdaq CSD. Компания PRNEWS OU управляет первым в мире интернет-
магазином спонсорского контента с фиксированными ценами на публикации. Онлайн-
платформа работает в странах Европы и Азии, объединяет 30 тыс. издателей онлайн-медиа 
и клиентов из 55 стран.  

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

 
Генеральним директором Nielsen в Україні та Білорусі  

призначена Анна Ільчук 
21.09.2020 

З 1 жовтня новим генеральним директором Nielsen Україна та 
Білорусь стала Анна Ільчук. Її попередник Вайос Діморагас призначений 
керівником Nielsen в Греції та Болгарії. 

Кар’єра Анни в Nielsen розпочалася в 2011 році, де, вже маючи досвід Sales Support 
Manager в сфері технологій, вона розвивала кар’єру в рамках комерційної команди Nielsen 
Україна. У 2018-му пані Ільчук зайняла посаду директора комерційного підрозділу в 
Білорусі, де продемонструвала видатні лідерські якості та високоорієнтоване на клієнта 
мислення, а також показала себе відмінним командним гравцем. “Команда Nielsen постійно 
прагне надати виробникам та рітейлерам можливість приймати сміливі рішення і 
розвивати свій бізнес за допомогою надійних аналітичних даних та рішень, призначених 
для стимулювання зростання та підвищення цінності бренду зараз і в майбутньому. 
Команда Nielsen впевнена, що з призначенням Анни ця стратегічна мета буде й надалі 
реалізовуватися та розширюватися”, – підкреслили в компанії. Нагадаємо, Вайос Діморагас 
був призначений на посаду генерального директора Nielsen Україна та Білорусь у вересні 
2017 року. Він приєднався до Nіelsen у 2004 році саме в Греції в ролі фахівця по роботі з 
виробниками в комерційному підрозділі компанії. Він також очолював Nіelsen в Болгарії, а 
також комерційний департамент по роботі з виробниками косметики та алкогольних 
напоїв у Великобританія. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) — це глобальна компанія, яка 
надає послуги вимірювання та аналізу даних і пропонує вичерпний та якісний огляд 
споживацької поведінки і ринків по всьому світу. Компанія Nielsen має два підрозділи. 
Nielsen Global Media, арбітр у сфері медійних ринків, надає медійним і рекламним компаніям 
об’єктивні та надійні метричні дані, які дають змогу досягти взаєморозуміння між 
учасниками галузі для забезпечення функціонування відповідних ринків. Компанія Nielsen 
входить до списку S&P 500 і працює у понад 100 країнах світу. Її дослідження охоплюють 
понад 90% світового населення.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
UFuture вийшла зі складу акціонерів  

«РТМ-Україна» 
22.09.2020 

Компанія UFuture продала 50% корпоративних прав національного 
оператора реклами «РТМ-Україна». Новим акціонером став Микола Баграєв, 
засновник компанії «Таврійські Ігри», якій належать решта 50%.  

Відповідно до досягнутих домовленостей сторони не розголошують суму угоди. 
«РТМ-Україна є одним з визнаних лідерів українського рекламного ринку. Це результат 
багаторічної системної роботи талановитої команди. Я впевнений, що тепер розвиток 
компанії відбуватиметься ще швидше, адже ми бачимо чималі можливості для синергії. 
Бажаю успіхів партнерам та не сумніваюся у продовженні взаємовигідної співпраці», — 
зазначив засновник UFuture Василь Хмельницький. За даними незалежного дослідника 
зовнішньої реклами Doors Consulting, «РТМ-Україна» входить до ТОП-5 національних 
операторів. Компанія є безумовним лідером Digital Out-of-Home медіа України з найбільшою 
кількістю сучасного цифрового інвентаря у Києві і першою всеукраїнською Outdoor-
мережею Digital Network Panel (DNP) Regional в обласних центрах країни. Ефективна 
структура й широке покриття «РТМ-Україна» забезпечують успішні ООН-кампанії 
ключових національних і світових брендів. Компанія - системний оператор на залізничному 
транспорті України, ексклюзивний рекламний партнер у Міжнародному аеропорті «Київ» 
ім. І. Сікорського. «Ми вдячні за багаторічне партнерство UFuture та команді Василя 
Хмельницького, адже їхня участь в становленні та розвитку «РТМ-Україна» вкрай важлива. 
Усі нинішні досягнення «РТМ-Україна» - це результат нашої колаборації, яка, впевнений, 
буде продовжуватися у багатьох напрямках. Наше нинішнє рішення робить компанію 
«РТМ-Україна» стовідсотковим учасником великої медіагрупи, у якій зібрані компанії-
лідери у своїх напрямках: ТАВР медіа, М1, М2. Впевнені, «РТМ-Україна» посяде гідне місце у 
портфелі медіагрупи, що дозволить їй надавати повний цикл медійного супроводу та 
акумулювати синергію для створення висококонкурентної пропозиції на рекламному 
ринку», - говорить Микола Баграєв, засновник компанії «Таврійські Ігри». 

 
 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами UFuture 
 
 

 
 

https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=280678
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=280801&fp=10
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=280801&fp=10
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=280801&fp=10
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=280902
https://www.asterslaw.com/ua/press_center/news/asters_secures_a_noduty_outcome_for_chinese_suppliers_of_steel_pipes/
https://pravo.ua/do-juscutum-priednavsya-novyj-biznes-partner/
https://mmr.ua/show/popel-agency-pripinyaye-svoyu-diyalnist-komanda-zosereditsya-na-proyekti-cases-media
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrainskaya-platforma-dlya-pr-publikacij-prnews.io-vypustit-obligacii-na-euro2-mln
https://rau.ua/novyni/ceo-nielsen-ukrayina-anna-ilchuk/
https://ufuture.com/uk/ufuture-vijshla-zi-skladu-aktsioneriv-rtm-ukrayina/
https://www.asterslaw.com/ru/
https://juscutum.com/
https://popel.agency/
https://prnews.io/
https://www.nielsen.com/ua/en/
http://www.rtm.ua/


 

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

 

 MEDIA & ЗМІ 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 

 
 

 

В Індустріальному Телевізійному Комітеті (ІТК)  
відбудуться кадрові зміни 

28.08.2020 

Новим директором ІТК за попередньою домовленістю всіх сторін стане 
Юлія Кахановська – спеціаліст з 16-річним досвідом роботи в сфері медіа 
аналітики та з глибоким розумінням медіа ринку.  

До останнього часу Юлія обіймала посаду керівника департаменту медіа досліджень 
в ТОВ «АМ-Централ» (рекламні агенції Amplifi Ukraine/Dentsu Aegis Network Ukraine). Також 
раніше працювала керівником аналітичних проектів в ТОВ «Діджитал Скрінз» (Медіа Група 
Україна) та була членом технічного комітету ІТК. На позиції директора Індустріального 
Телевізійного Комітету Юлія Кахановська буде представляти інтереси телевізійної, медій-
ної сфери України. Асоціація сподівається, що з приходом нового менеджера медіаринок 
нашої країни отримає новий стимул для розвитку. Індустріальний Телевізійний Комітет 
припиняє співробітництво з директором Ігорем Ковалем. В ІТК Ігор Коваль з 2009 року: 
спочатку займався дослідженням та створенням законодавчих ініціатив для належного 
функціонування медійного ринку України, в 2012 році очолив в Асоціації напрям GR, також 
відповідав за співробітництво з міжнародними та партнерськими організаціями, а з 2015 р- 
обіймав посаду директора Індустріального Телевізійного Комітету. Асоціація висловлює 
вдячність Ковалю Ігорю за плідну роботу та внесок у розвиток медійної сфери України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ІТК 
 

 
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Українські медіагрупи дали свою оцінку  
законопроєкту «Про медіа» 

04.09.2020 

У зв’язку із численними дискусіями, що точаться у медіаспільноті 
щодо законопроєкту «Про медіа» 2693-д, провідні українські медіагрупи 
вважають за необхідне озвучити свою позицію стосовно цього документу. 

На нашу думку, оновлення законодавства про медіа, беззаперечно, є важливим і 
нагальним кроком для розвитку індустрії. Наразі робота медіа регулюється діючим 
законодавством, що є застарілим (значній частині українських законів вже понад 20 років) 
та не відповідає сучасному економічному та технологічному розвитку. Відсутні єдині 
стандарти та правила для всіх гравців медіаринку, що, у свою чергу, робить неможливою 
чесну та здорову конкуренцію для всіх учасників ринку. Розробка аналогічних 
законопроєктів, які мають наблизити наше законодавство до законодавства ЄС, триває 
останні 10 років та протягом вже третього скликання ВРУ. Тому медіагрупи вітають сам 
факт появи нового законопроекту «Про медіа» як такий, що може мати велике значення для 
розвитку українського медіаринку. Разом з тим, групи застерігають від прийняття 
законопроєкту 2693-д в актуальній на сьогодні редакції від 02.07.2020 року, оскільки 
занепокоєні через окремі суттєві положення, які зафіксовані у поточній версії та 
потребують доопрацювання.  Вважаємо, що сам законопроєкт є необхідним, важливим та 
прогресивним, проте текст законопроєкту в поточній редакції не готовий стати законом, і 
зазначені вище застереження, зокрема, щодо контрольно-наглядових повноважень 
регулятора, мають бути збалансовані у подальшій роботі над текстом закону. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Медіа Групи Україна 

 
АРМА передає УМХ Курченка в управління для  

Коломойського 
11.09.2020 

Національне агентство розшуку активів (АРМА) повідомило, що 
обрало переможця конкурсу з відбору управителя "Українського 
медіахолдингу" (UMH). Про це повідомляє Lb.ua. 

"За підсумками детального розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору 
управителя активами Українського Медіа Холдингу Тендерний комітет АРМА більшістю 
голосів ухвалив рішення про обрання переможцем конкурсу ТОВ «1+1 Інтернет»", - йдеться 
в повідомленні. Зазначається, що переможець запропонував найбільш вигідні економічні 
умови управління активами, зокрема - найвищу суму гарантованих щомісячних 
перерахувань до держбюджету у розмірі 5 млн гривень, а також прогнозовані надходження 
до держбюджету в сумі майже 8 млн гривень щомісяця. Пропозиції інших учасників були в 
кілька разів меншими. Окремо члени Тендерного комітету зауважили наявність колізій у 
нормах Спеціального закону про АРМА, КПК України та положеннях судової ухвали, якою 
активи УМХ передано в управління Агентства, і це суттєво ускладнило однозначний вибір 
на користь будь-кого з учасників конкурсу. На підтвердження обґрунтованості результатів 
конкурсу АРМА оприлюднило повний текст відповідного протоколу засідання Тендерного 
комітету з питань відбору управителів. Нагадаємо, у вересні минулого року Печерський 
районний суд Києва вирішив передати медіахолдинг Курченка в управління АРМА. В 
"Український медіахолдинг" входять близько 70 юридичних осіб, у тому числі журнал 
"Корреспондент", "Комсомольская правда в Україні" та інші ЗМІ. Бізнесмен Сергій Курченко 
купив УМХ у середині 2013 року в Бориса Ложкіна.  

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

 
 ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ (ТРК) 

 

Миграция зрителя: в Украине Pay TV съедает кабельное —  
прирост до конца года составит 13% 

02.09.2020 

Украинский рынок Pay TV увеличился за год на 600 тысяч платных 
абонентов или 13% - с 4,6 млн до 5,2 млн. Об этом свидетельствует оценка 
последствий кодирования супутника. 

Наибольший прирост отмечает у DTH (формат платного спутникового телевидения) 
- 300% или рост со 100 тысяч абонентов до 400 тысяч. Сегмент OTT (метод предоставления 
видеоуслуг через Интернет, когда видеосигнал от провайдера контента передается на 
устройство пользователя (приставку, компьютер или мобильный телефон) вырос 67% - 0,9 
млн абонентов до 1,5 млн (такой показатель прогнозируется к концу 2020 года). По словам 
Пахольчука этот сегмент показывает перманентный рост из месяца в месяц. Он отмечается, 
что подобная динамика будет наблюдаться минимум следуюшие два года, поскольку ОТТ 
"съедает" кабельное телевидение. Последнее, согласно представленной оценке, потеряло 
8% сократившись с 3,6 млн абонентов до 3,3 млн. "Мы оцениваем, что нынешний уровень 
5,2 млн абонентов это будет приблизтельно тот уровень, которого в пике достигла 
Украина. Еще 100-150 тысяч прироста абонентов будет у DTH. И трендом следующих двух 
лет будет миграция с кабеля в OTT и IPTV. Уже в конце 2022 года ОТТ опередит кабель", - 
отметил генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук. Однако наибольшее падение 
показал сегмент открытого спутника - минус 45% (с 4,4 млн до 2,4 млн). И это все равно 
больше на 1,2 млн, чем изначально прогнозировалось.  

Читать полностью (инфографика) >>> 
По материалам delo.ua 

 
Ринок Pay TV після коронакризи: бум ОТТ, падіння кабелю,  

русифікація Netflix та зростання цін 
11.09.2020 

Кабель вмирає — нехай живе ОТТ! Це основний тренд, який 
впливатиме на розвиток платного ринку в найближчі роки. Такої думки були 
представники медіагруп та провайдерів, учасники конференції Telecom 
Ukraine, яка пройшла на початку вересня в Одесі. 

 

Що відбулося з ринком платного телебачення після коронокризи? Попри те, що 
результати 2020 року не відповідають прогнозам та очікуванням індустрії, на думку 
директора зі стратегії та розвитку бізнесу «Медіа Групи Україна» Федора Гречанінова, 
пандемія не змінила тренди, а лише їх прискорила. І тепер подальші зміни будуть лише 
стрімкішими. Особливо з огляду на потенціал різних технологій.  

 

Про ОТТ, Netflix і загрози з боку РФ. Федір Гречанінов прогнозує, що зростання DTH 
(платне супутникове телебачення) вже не буде таким драматичним, як цього року. А от ОТТ 
ростиме швидше за очікування. «На ринку почалися самопідсилювальні процеси. Ми 
бачимо підсилення бібліотеки контенту практично в усіх гравців. Технологічні гравці 
стають кращими. Тому розрив між контентною й технічною пропозицією в ОТТ-гравців і 
кабельних провайдерів зростає при співставній ціні. Інколи ціна на послуги ОТТ співмірна, а 
то й нижча за кабель», — каже пан Гречанінов. Тому, на його думку, кабель приречений: 
«Звісно, він ще кілька років житиме, але жити кабельникам стане все складніше». На цьому 
ж тренді під час нещодавньої зустрічі із журналістами наголошував і генеральний директор 
групи «1+1 медіа» Ярослав Пахольчук. Він переконаний, що наприкінці 2022 року ОТТ 
обійде кабельне ТБ за кількістю абонентів. На думку пана Гречанінова, ця ситуація не є 
наслідком чиєїсь політики, а свідчить про об’єктивну зміну технологій: «Ринок ОТТ увійшов 
у ту зону, що за кілька років саме ОТТ буде правилом, а не кабель. Всередині ОТТ-сегмента 
також будуть зміни. Той, хто за рік-два не стане великим гравцем, втратить сенс до 
розвитку. Лідери змагатимуться один з одним». Утім, разом зі зростанням популярності 
стримінгових платформ зростає й небезпека для ринку Україні. Насамперед з боку 
Російської Федерації. «Ми відстаємо від російських колег у плані виробництва контенту для 
платного ринку. Це загроза для українського медіаринку. Ми маємо усвідомлювати, що 
виробництво контенту для платного ринку — це досить тривалий процес. Якщо ми 
почнемо це робити завтра, то перші результати побачимо лише за три роки», — каже пан 
Гречанінов. Такий контент потребує значних інвестицій, які ОТТ-гравці раніше не могли 
собі дозволити, оскільки ще були недостатньо великими. Нагадаємо, минулої осені 
російський підрозділ Megogo завив про свої наміри знімати кіно. Це будуть недорогі, з 
бюджетом до 2 млн доларів повнометражні фільми, переважно в комедійних жанрах. Так, 
«Коммерсант» писав, що «Megogo Росія» вже створила свою студію, яку очолив Георгій 
Малков. Тоді як український підрозділ лише розпочав переговори з продакшенами про 
можливу співпрацю. Ще однією загрозливою тенденцією, на думку Федора Гречаніова, є 
експансія Netflix на російський ринок. Адже на початку вересня сервіс підписав угоду з 
російським медіахолдингом «Национальная медиа группа» (НМГ), який став оператором 
Netflix на цьому ринку. «Коли російський ринок був закритий, то це стримувало 
русифікацію Netflix, але зараз, коли російський ринок для них відкрився, темпи русифікації 
сервісу будуть зовсім іншими. І за рік-два Netflix уже не сприйматиметься як англомовний 
сервіс», — каже він. На йому думку, мовне питання — це основна причина того, що Netflix 
ще не домінує гравцем на українському ринку. Саме тому, Федір Гречанінов вважає, що в 
цей процес має втрутитися держава і встановити регулювання російського контенту на 
вітчизняному ринку. Тим часом у медіа з’явилися чутки про українізацію протягом року 
інтерфейсу Netflix. Крім того, платформа працює над додаванням українських субтитрів до 
контенту. Нагадаємо, що українським субтитруванням для Netflix із 2018 року займалася 
Film.ua Group, але водночас вона працювала і над російськомовним контентом.  

 

Про рівні та нерівні умови для українських та неукраїнських стримінгових 
сервісів. Медіагрупи занепокоєні неоднаковим регулюванням іноземних та українських 
ОТТ-платформ у законопроєкті «Про медіа», що, на їхню думку, має безпосередній вплив на 
розвиток ринку платного ТБ. Нагадаємо, нещодавно «1+1 медіа» та «Медіа Група Україна» 
розкритикували окремі положення законопроєкту «Про медіа» та застерегли депутатів від 
його ухвалення. Виконувач обов’язків керівника дивізіону Digital & Pay TV групи 
StarLightMedia Микола Фаєнгольд під час дискусії наголосив, що українські ОТТ-провайдери 
та сервіси повинні бути в рівних умовах. «Пропонована версія законопроєкту не дає таких 
рівних умов. На українському ринку конкурують не лише українські ОТТ-сервіси чи 
провайдери, присутні й міжнародні гравці. І допоки ми не вирівняємо умови між українсь-
кими гравцями та іноземними, цей закон не відповідатиме реаліям», — сказав він. Йдеться 
про те, що, відповідно до останньої версії законопроєкту, українські ОТТ-платформи 
підпадають під регулювання, а іноземні, які працюють в Україні, — ні. Це, на думку 
учасників дискусії, спонукатиме українські ОТТ-сервіси отримувати реєстрацію в інших 
країнах — Латвії, Естонії, Іспанії тощо. Адже саме так зараз відбувається з міжнародними 
каналами. Мовники, які не хочуть дотримуватися мовних квот чи днів пам’яті та жалоби, 
заходять на ринок як іноземні і не підпадають під таке регулювання. «Після дискусії з 
європейським співтовариством з переліку суб’єктів у певних статтях були викреслені 
іноземні гравці. З одного боку, ми маємо виконувати умови європейського законодавства, а 
з іншого — це може сильно зашкодити українському ринку та створити нерівні умови для 
національних та закордонних гравців», — додав директор із GR (зв’язки з органами влади) 
групи «1+1 медіа» та керівник антипіратської ініціативи «Чисте небо» В’ячеслав Мієнко. 
Медіагрупи сподіваються на продовження діалогу з депутатами та пошуки компромісу, 
оскільки законопроєкт містить багато важливих і необхідних для ринку положень.  

 

Про ціни на ринку платного телебачення. Очікування провайдерів, за словами 
голови Асоціації правовласників та постачальників контенту Наталії Клітної, зводяться до 
того, що підвищення цін буде на рівні інфляції. Як ми вже знаємо, у 2021 році група «1+1 
медіа» підвищує ціни на лінійні права своїх шести каналів («1+1», «2+2», ТЕТ, «Плюсплюс», 
УНІАН, «Бігуді») на 30 %. Решта груп конкретні цифри щодо зростання роялті не називали. 
Лише «Медіа Група Україна» в особі Федора Гречанінова, обіцяла інфляцію теж на рівні 30 
%. «Це трохи вище рівня інфляції, але це не подвоєння», — сказав він, а далі порадив 
кабельникам: «Кабельний сегмент зараз на ринку найбільший, але він драматично 
постраждає. Втратить у доходах, покритті тощо. І кабельні провайдери ставатимуть усе 
менш конкурентними. Моя рекомендація провайдерам перестати вкладати в цю 
технологію гроші». Група «1+1» теж не бачить у цьому процесі трагедії. Директор 
департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення Андрій Мальчевський звертає 
увагу, що зараз абонент обирає якісну послугу, яку можуть дати тільки цифрові технології. І 
він бачить позитивну динаміку зростання ARPU (середнього доходу на одного абонента). 
Нагадаємо, «1+1» очікує вартості мінімального пакету за телебачення для абонентів на 
рівні 99 гривень на місяць у 2021 році, та 119 грн у 2022 році. За інформацією джерел 
«Детектора медіа», зростання вартості найдешевшого пакету планується після 1 листопада 
2020 року. Очільниця супутникової платформи Viasat Світлана Міщенко закликала 
провайдерів не боятися підвищувати ціни. «Розуміння цінності платного телебачення в 
очах провайдера й абонента відрізняється драматично, існує прірва між цими поняттями. 
Це тривалий шлях правильного донесення цінностей до абонента та підвищення якості 
послуги», — сказала вона. За її словами, Viasat підвищив ціни на початку року і результат 
перевищив очікування, оскільки 95 % абонентської бази залишилось із компанією. З них 96 
% прийняли підвищений тариф, а решту компанія утримала на зниженому. Подібна 
тенденція спостерігається й зараз перед сезоном повернення до шкіл. … 

 

Про вічні теми для провайдерів та медіагруп >>>                                           © Наталія Данькова 
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 ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 

 
С сентября 2020 года основным владельцем “Ритейлерс Медиа”  

становится компания “Нова Лайт” 
03.09.2020 

У компании “Ритейлерс Медиа”, которая издает retailers.ua и проводит 
отраслевые мероприятия для ритейла, сменился владелец. Контрольная 
доля в бизнесе теперь принадлежит компании “Нова Лайт”.  

Юлия Белинская остается миноритарным партнером и исполнительным 
директором. Накануне своего 6-летия влиятельное онлайн-СМИ о бизнесе розничной и 
интернет-торговли Retailers.ua объявляет об изменении в составе акционеров. 75-
процентную долю в компании “Ритейлерс Медиа” выкупила компания “Нова Лайт”. 
Учредитель и издатель “Ритейлерс Медиа” оставляется управляющем партнером с 25-
процентной долей и остается на должности директора. Причина продажи доли – кризис 
ликвидности, вызванный усилением конкуренции и негативными последствиями 
карантина. “Весной 2020 года наша компания столкнулась со значительным падением 
продаж, мы не проводили никаких мероприятий из-за карантинных запретов и потеряли 
100% доходов от этого направления, продажи от рекламы сократились на 50-60% по 
сравнению с прошлым годом, – рассказала Юлия Белинская. – Для меня продажа доли в 
этом бизнесе – это возможность продолжать и развивать любимое дело”. Инжиниринговая  
компании “Нова Лайт” проектирует и внедряет светотехнические решения на рынке 
ритейла. Ее основателем является Владимир Кличановский. Он не планирует вмешиваться 
в редакционную политику издания и подтвердил приверженность основным принципам 
работы редакции, таким как служение читателю, плюрализм мнений,  проверка фактов,  
прозрачность в публикации коммерческих материалов. “Образование рынка ритейла  
является основной стратегией нашего бизнеса, которая помогает нам развиваться. Мы 
хотим сделать Retailers.ua лидирующей онлайн-площадкой для ритейла, которая будет 
приносить пользу его участникам”, – сообщил Владимир Кличановский. Сумму сделки и 
условия стороны не разглашают. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 
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Так вигідно: "Книгарня Є" продаватиме  

більше книжок російською 
15.09.2020 

Українська мережа книгарень «Книгарня Є» оголосила, що 
відмовляється від ідеї підтримки виключно українськомовних видань й 
розширюватиме асортимент російських книг. 

Такий крок мережі розкритикували письменники й перекладачі, пригадавши, що ще 
минулого року вона виступала категорично проти продажу російських книг в Україні. Як 
ідеться в заяві «Книгарні Є», до розширення асортименту російськомовних книг її спонукає 
ситуація на книжковому ринку, «що склалася станом на 2020 рік». Йдеться про те, що 
більшість (50-70%) книг в обігу - російською, їхній продаж дає більшу маржу, видавництво 
таких книг дешевше, а РФ завжди підтримує своїх видавців. «Нескладно передбачити, що в 
цих умовах сегмент україномовної книги поступово стискатиметься, українські видавці 
будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською - всупереч 
власному бажанню», - стверджують у «Книгарні Є». І хоча мережі не подобається «цей стан 
речей», вона «змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої 
роботи». Раніше «Книгарня Є» публічно виступала проти продажу в Україні книжок 
російських видавництв - за винятком, якщо для них немає українських відповідників. 
Наприкінці 2019 року через це навіть спалахнув публічний конфлікт між «Книгарнею Є» та 
книжковим супермаркетом «Yakaboo»: останній став офіційним дистриб’ютором 
російського видавництва «Альпира Паблишинг». 22 грудня на сторінці «Книгарні Є» у 
Facebook було оприлюднено пост із засудженням дій «Yakaboo» та закликом до українських 
видавництв не співпрацювати «з каналами просування книжкового "русского мира" в 
Україні». Нині цей пост видалений зі сторінки «Книгарні Є». Першим це помітив 
український письменник і перекладач Євген Лір. Він же вказав, що на сайті «Книгарні Є» за 
пошуком книг Лавкрафта знаходяться спершу видання російською, а не українською 
мовами. Там же він вказав, що «Книгарня Є» продає книги вже згаданої «Альпиры 
Паблишинг» — і це попри те, що в крамниці існують і українські переклади. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 
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Американська торговельна палата розкритикувала підвищення  
податків у бюджетному пакеті Кабміну-2021 

29.09.2020 

AmCham в Україні виступила з критикою запропонованих урядом у 
проекті держбюджету-2021 і пов'язаному з ним законопроекті №4101 підви-
щення ставок податків, акцизів і зборів, а також правил оподаткування. 

"Сьогодні бізнес працює в умовах світової економічної кризи, що зумовлена 
пандемією COVID-19 ... Затвердження запропонованих змін ... лише погіршить ситуацію і не 
сприятиме збільшенню надходжень до бюджету", - йдеться в заяві АТП у вівторок. У ній 
зазначається, що деякі положення законопроектів не зважають на специфіку розвитку 
окремих галузей економіки та нівелюють стимулювальну функцію ставок податків. У 
палаті також нагадали, що запропоновані зміни порушують закладений у Податковому 
кодексі принцип стабільності податкового законодавства, згідно з яким вони мають бути 
внесені не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду. Як уточнив 
агентству "Інтерфакс-Україна" один із членів палати, це питання порушувалося на зустрічі з 
прем'єр-міністром Денисом Шмигалем минулого тижня. Зокрема, проти індексації ставок 
акцизів і зборів виступили пивовари й оператори мобільного зв'язку. Водночас 
представник Мінфіну нагадав, що щорічна індексація на індекс інфляції та промислових цін 
передбачена окремим законом, дія якого призупинялася останні три роки, внаслідок чого 
ставки залишаються на рівні 2017 року. За словами представника Мінфіну, відомство 
готове обговорити можливість упровадження цієї індексації з середини 2021 року, щоб 
дотриматися принципу стабільності податкового законодавства, сказав співрозмовник 
агентства. Як повідомлялося, в бюджетному пакеті Мінфін пропонує також повернутися до 
практики обмеження перенесення збитків минулих років і дозволити відносити на валові 
витрати впродовж року лише 20% збитків. На 11,6%, згідно з прогнозним рівнем інфляції у 
2020 році, пропонується підвищити акциз на алкогольні напої, екологічний податок, ренту 
за використання радіочастот і на 12%, відповідно до прогнозу зростання цін промислової 
продукції, ренту за використання надр. Ці пропозиції в середині вересня розкритикувала 
також Європейська Бізнес Асоціація. 

Читати повністю >>> 
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Російський економічний слід  
в Україні 

14.09.2020 

З моменту анексії Криму та початку українсько-російської війни у 
2014 році Росія втратила значну частину свого економічного контролю над 
Україною. Про це пише Центр економічної стратегії. 

 

Однак через активне використання офшорів та прихованих інвестицій 
фактичний розмір економічного сліду Росії оцінити складно. У цьому звіті ми 
розглянемо, як змінився російський економічний слід за останні 10 років, як Росія 
впливає на українське суспільство через засоби масової інформації, політичні партії, 
державний борг та інші політичні важелі впливу та що Україна може зробити, щоб 
пом’якшити корозійний ефект російської присутності.  

 

Ключові висновки: Обсяг торгівлі між Україною та Росією значно скоротився. 
Загальний імпорт України з Росії впав з пікового значення 18% ВВП у 2012 до 6% ВВП на 
початку 2019 року. Російський корпоративний слід також зменшувався, але поступово. З 
2009 року частка активів та оборот російських компаній в Україні скоротилися з 3,6% до 
2,1% та з 4,3% до 2,8% відповідно від загального обсягу активів та загального обороту. 
Згідно з офіційними даними, запаси російських інвестицій залишалися відносно 
стабільними. Однак важливо зазначити, що офіційні дані суттєво занижують російські 
інвестиції в Україну. Наші розрахунки показують, що, враховуючи інвестиції через офшори, 
російські інвестиції в Україну принаймні вдвічі перевищують офіційні оцінки. Російський 
вплив змінився в політичній, соціальній та економічній сферах. Хоча заборона російських 
ЗМІ та соціальних мереж і Томос, який отримала Православна Церква України, підірвали 
здатність Росії впливати на Україну, деякі канали впливу залишилися недоторканими. 
Росія досі може надавати підтримку проросійським політичним партіям або українським 
ЗМІ, які купують особи, близькі до Росії. Майже половина українського населення досі 
ставиться до Росії позитивно, ймовірно, відокремлюючи пересічних росіян від російського 
уряду. Також існують значні регіональні відмінності – мешканці східної України набагато 
прихильніше ставляться до Росії, ніж мешканці західної України. Ми бачимо, що ситуація 
також суттєво змінилася в деяких критично важливих галузях. Наприклад, банківський 
сектор є одним із найпомітніших прикладів відтоку російського капіталу. У 2009 році в 
Україні було російських банків (3 серед десяти найбільших); станом на 2019 рік вижили 
лише 5 російських банків. В енергетиці одним із найпомітніших досягнень було 
припинення Україною прямого імпорту російського газу. Однак російська присутність 
залишається значною і практично не змінюється в деяких інших важливих галузях, як-от 
металургія. На нашу думку, для того, щоб побороти корозійний вплив російського капіталу, 
Україні слід підвищити прозорість інвестицій, аби краще зрозуміти масштаб російських 
інвестицій в Україну. Крім того, ми вважаємо, що необхідно обмежити російські інвестиції в 
таких важливих галузях, як ЗМІ, енергетика тощо, а також загалом обмежити інвестиції 
російських державних компаній та компаній, пов’язаних з російським урядом, – шляхом 
усунення прогалин у санкціях та інших проблем, описаних у цьому звіті. Дослідження було 
підготовлено за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), 
Вашингтон, округ Колумбія. Документ не відображає думки CIPE або жодного його 
співробітника. CIPE не несе відповідальності за достовірність будь-якої вказаної інформації. 
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 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ 

Настав час звернути на це увагу. Що  
відбувається в Африці 

15.09.2020 

Розвиток Африки стає вкрай важливим для майбутньої стабільності, 
процвітання і здоров’я у всьому світі. Про це пише екс-прем'єр-міністр 
Великої Британії Тоні Блер. 

 

Протягом найближчих 30 років населення країн Африки на південь від Сахари 
подвоїться, перевищивши два мільярди людей, а їх економіка індустріалізується. І тому 
розвиток Африки буде вкрай важливий для майбутньої стабільності, процвітання і здоров'я 
у всьому світі. Очевидно, що цей континент повинен привертати набагато більше 
міжнародної уваги. Криза Covid-19 підкреслила цілий ряд глобальних вразливостей, 
зокрема нескоординований характер боротьби світу з пандемією, нездатність допомогти 
найбіднішим країнам і їх населенню впоратися з економічними наслідками цієї пандемії і, 
звичайно, слабкість наявної інфраструктури охорони здоров'я. Світові лідери повинні 
терміново зайнятися усуненням цих слабкостей, а також іншими глобальними проблемами 
— від зміни клімату і зростання нерівності до радикальних технологічних змін і 
глобального тероризму. Крім того, наслідки пандемії поглиблюються крихкістю аграрних і 
продовольчих систем, особливо в країнах Африки та інших регіонів з низькими доходами. 
Якщо проігнорувати недоліки цих систем, вони будуть посилювати будь-які кризи в 
майбутні десятиліття. Аргументи на користь фундаментальних реформ частково мають 
моральний характер. Як попереджає Всесвітня продовольча програма ООН, в цьому році 
через пандемію число людей, які страждають від гострого голоду в країнах з низькими і 
середніми доходами (включно з країнами Африки), може майже подвоїться — до 265 
мільйонів. Зміцнення аграрних систем Африки абсолютно необхідно, щоб підвищити 
самодостатність континенту і його стійкість до майбутніх шоків. В іншому випадку країни 
Африки будуть і далі стагнувати, що обмежить податкові доходи і не дозволить системам 
соціального захисту підтримувати людей в періоди криз, подібних Covid-19. 

 

Однак створення аграрно-продовольчих систем, що  добре функціонують, у Африці і 
в інших бідних регіонах світу відповідає ще й інтересам розумного егоїзму всіх країн світу, 
включно з членами «Великої двадцятки» і ОЕСР. Причина в тому, що продовольство і 
сільське господарство відіграють центральну роль в адаптації світових систем охорони 
здоров'я, економіки і безпеки до XXI і XXII століть. Перш за все, енергійний продовольчо-
аграрний сектор абсолютно необхідний для запобігання нестачі харчування (а це одна з 
головних глобальних причин захворювань), а крім того, його зміцнення важливо під час 
боротьби з пандеміями. Карантин, введений через Covid-19, а також заходи соціального 
дистанціювання не спрацювали в менш розвинених країнах з великою неформальною 
економікою. Причиною цього стала стурбованість, що подібні заходи можуть серйозно 
зменшити можливості людей отримувати достатній заробіток для забезпечення своїх сімей 
їжею. Сільське господарство критично важливо і для успішної трансформації економіки. Не 
може бути ніякої глобальної економічної стабільності, зеленої економіки або викорінення 
масової бідності, якщо африканські та інші країни, країни, що розвиваються, не проведуть 
індустріалізацію. Як показав приклад США, Європи та Азії, для індустріалізації спочатку 
потрібна аграрна революція, яку країнам Африки ще тільки належить пережити. 
Підвищення глобальної безпеки також вимагає перетворення сільського господарства і 
продовольчих систем. Тероризм посилюється за рахунок знедоленого сільського населення 
в регіонах, подібних Сахелю, де люди можуть отримувати більше від незаконної діяльності, 
ніж в межах законної економіки і державної служби. … 
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Минфин и НБУ спелись в тандеме: Семьи чиновников  
стали зарабатывать еще больше 

15.09.2020 

В свое время известный бизнес-коуч Роберт Кийосаки, который учил 
подрастающее поколение, как стать "богатыми папами", изобрел модель 
четырех квадратов личного финансового благополучия.  

В первом ты получаешь зарплату, во втором – пассивные доходы, например, 
проценты по депозиту или арендную плату от сдачи в наем жилья. В третьем - доходы от 
собственного бизнеса, а в четвертом - доходы от чужих бизнесов взамен за 
предоставленные собственные идеи, что-то типа франшизы. В Украине реализация этой 
идеи сопряжена с определенными трудностями: инвестируя в жилье для сдачи оного в 
аренду, можно столкнуться с вечным недостроем, как это и произошло с инвесторами 
"элиты-центра", или "Аркады". Храня деньги на депозите в банке, в лучшем случае 
останешься с гарантированной государством суммой. Личный бизнес могут "закошмарить", 
а платить "за идеи" в Украине вообще не принято. Единственные, кто могут у нас хотя бы 
частично реализовать на практике "четыре квадрата личного благополучия", - это 
чиновники. Особенно министры. Во-первых, у них неплохая зарплата: сотни тысяч гривен в 
месяц плюс весьма широкий социальный пакет. Правда, на карантине пришлось немного 
поголодать на 47 тыс. грн в месяц, но Конституционный суд спешит на помощь! Есть у них 
и "бизнесы". К примеру, министры финансов у нас практически все в последнее время 
являются представителями лобби инвестиционных банкиров, и они не спешат забывать о 
своем хлебном ремесле даже на время "пахоты на народ". Тем более что бизнес может 
оставаться на муже/жене. В Украине ведь все равно нет системного законодательства, 
регулирующего аффилированные связи чиновников с бизнесом их родственников. Такое 
понятие, как "конфликт интересов" в Украине, – пустой звук. Не говоря уже о 
распространении инсайдерской информации, которая "пишется" на салфетках в киевских 
ресторанах и на "простынях" в загородных банях. Нынешний кризис преодолевают страны, 
которые способны на создание так называемого расширенного правительства, когда 
Кабмин и Центральный банк действуют синхронно для преодоления беспрецедентного 
мирового обвала. Если на кону стоит выживание экономики и социума, то есть по сути 
самого государства, то никто не будет использовать консервативные модели для 
регулирования денежной эмиссии и пользоваться устаревшими монетарными правилами. 
И тут речь идет не только о центральных банках развитых стран, но и развивающихся. К 
примеру, Центральный банк Индонезии, несмотря на замечания МВФ, приступил к 
прямому кредитованию правительства на несколько десятков миллиардов долларов для 
создания механизмов по амортизации кризиса в виде стимулирования МСБ и инвестиций в 
социальный капитал. А что в это время делает наш Минфин? Если вы думаете, что министр 
финансов занят формированием системной антикризисной программы, то ваше сознание 
явно затуманено действием серьезных антидепрессантов. В Минфине вовсю пакуют 
карманы внешних кредиторов, досрочно выполняя обязательства перед ними, причем на 
фоне и так рекордных плановых выплат. Та, в сентябре Украина заплатила "по плану" 
почти 2 млрд долл. текущих платежей по внешнему долгу, что стало историческим 
рекордом разового платежа на погашение государственного займа. В связи с чем в 
календарь можно было внести новый государственный праздник – "день подношения 
даров кредиторам", что-то в роде Антидня благодарения в США. Но и перед этим наш 
Минфин не сидел сложа руки и почти в стиле Паши Ангелины ударно трудился, переведя 
внешним кредиторам на счета сверхпланово более ярда не гривен. И если для известной 
стахановки Паши Ангелины действовал принцип "Сто тысяч подруг — на трактор!", то 
Министерство финансов Украины, видимо, решило его перефразировать в "сто миллиардов 
гривен на счета кредиторов в ближайшие месяцы!" В связи с чем данную институцию 
можно было бы переименовать в "министерство финансов внешних кредиторов". Так хотя 
бы "хформа" соответствовала "содержанию". Нынешняя "сцепка" Минфина и НБУ создала 
такой "квадрат" финансового благополучия, что он всем "квадратам круг". Роберт 
Кийосаки нервно курит в углу. Схема примерно следующая: Нацбанк выделяет 
рефинансирование банкам под 6%, а те покупают облигации внутреннего 
государственного займа (ОВГЗ) под 10%, зарабатывая на одном обороте маржу в 4%, то 
есть 4 млн грн на каждой сотне лямов в год, или 40 млн грн на миллиарде. Кстати, и сами 
сроки рефинансирования были расширены до пяти лет, чтобы рефинанс четко 
синхронизировался с выпусками ОВГЗ на первичных аукционах Минфина. Все для удобства 
банков: выпуск ОВГЗ на пять лет и на такой же срок кредит, выданный НБУ коммерческому 
банку. На стандартной сумме в 1 млрд грн и процентном арбитраже в 4% на разнице ставок 
привлечения/размещения получаем чистую прибыль в размере 200 млн грн при детской 
себестоимости, к которой можно отнести разве что зарплату операциониста казначейства 
банка, который отправил заявку в НБУ на получение рефинансирования и заявку в Минфин 
– на покупку ОВГЗ. Схема срастается лишь при условии, что под приобретение ОВГЗ НБУ 
предоставит банку кредит на аналогичный срок. Но ведь дают не всем. А кому? В августе 
была опубликована информация о проведении двух тендеров на предоставление банкам 
рефинансирования НБУ. В середине месяце было выделено 4,84 млрд грн, из которых 
"Радабанк" получил 100 млн грн, "Банк "Украинский капитал" – 56 млн грн, КИБ – 75 млн 
грн, "Мисто Банк" – 28,6 млн грн. "Кристаллбанк" – 218 млн грн, "РВС банк" – 116 млн грн, 
"Таскомбанк" – 500 млн грн, "Грант" – 48 млн грн, "Банк "СИЧ" – 14 млн грн, УБРР – 50 млн 
грн. Среди счастливчиков был лишь один государственный банк – "Укрэксим", получивший 
2,8 млрд грн. Но больше всего обращает внимание кредитование трех банков. Это "Аккорд", 
более 70% корпоративных прав которого владеет Волынец Д. М., муж Оксаны Маркаровой, 
которая не так давно возглавляла Минфин.  Данный банк получил 450 млн грн рефинанса 
НБУ. Далее стоит упомянуть банк "Авангард", который связывают с троицей ICU (Пасенюк - 
Стеценко - Демчишин) – на него пришлось 190 млн грн. И банк МИБ, опосредованно 
принадлежащий "сивочолому гетьману" и его сыну, а также в незначительных долях 
Кононенко и Свинарчуку. МИБ получил 100 млн грн. Всего эта великолепная троица 
получила за один день в виде рефинансирования порядка 740 млн грн кредитов НБУ. На 
втором августовском тендере Нацбанка раздача слонов продолжалась. Тот же "Аккорд" 
вновь получил 320 млн грн, доведя свой счет привлечения рефинанса в августе до 770 млн 
грн. Тут необходимо отметить, что в самой процедуре рефинансирования нет ничего 
предосудительного. Это обычная банковская операция по регулированию банковской 
ликвидности, которая, к сожалению, в наших реалиях получает весьма искаженные формы. 
В обычной ситуации рефинансирование – это инструмент поддержки банков со стороны 
Центробанка как кредитора последней надежды, когда больше никто не дает деньги. В 
период кризиса это еще и канал долгосрочного кредитования экономики: Центральный 
банк поддерживает те финансовые учреждения, которые кредитуют реальный сектор по 
льготным процентным ставкам. И только в Украине додумались в период кризис, 
превратить механизм рефинансирования НБУ в инструмент арбитражного заработка для 
банков и в способ наращивания их рентабельности на рынке. То есть НБУ действительно 
стал источником дешевых денег для некоторых банков. Но вот пошли ли эти ресурсы в 
экономику - вопрос риторический. Не говоря уже о том, что операции рефинансирования 
банков, связанных с министрами/политиками (а бывших политиков и министров у нас не 
бывает), должны находиться под пристальным контролем регулятора и осуществляться на 
основании совершения иных критериев оценки, чем в целом по рынку. Более того, чувство 
превентивной чистоплотности должно удерживать новое руководство НБУ от кредито-
вания банков, связанных с политическими фигурами, которые явно не бедные и могут сами 
позаботиться о своих детищах, вместо того чтобы вывозить из них кэш центнерами. … 

Читать полностью >>>                                                                                © Алексей Кущ, экономист 
По материалам 112.ua 

 

 
Розсекречення файлів FinCEN: Як найбільші банки світу  

прикривали мафіозі у відмиванні грошей 
22.09.2020 

Днями Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ 
опублікував першу частину даних із секретного досьє Управління з протидії 
фінансовим злочинам (FinCEN).  

 

Файли FinCEN опинилися у розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed 
News і тепер мандрують світом – через пресу, телебачення і звісно інтернет. За два дні 
майже 400 журналістів-розслідувачів з усього світу отримали доступ до документів FinCEN. 
Це файли, у яких йдеться про транзакції на суму майже $2 трлн і більшість з цих транзакцій 
не є законними. З оприлюднених даних відомо, що деякі з найбільших банків світу з 
бездоганною репутацією протягом багатьох років дозволяли фінансовим злочинцям 
відмивати гроші. Фактично публікація секретної інформації, що має пряме відношення до 
владних кіл США і так чи інакше торкається магнатів з усього світу, є витоком даних. Далі 
розповідаємо, що таке є FinCEN-файли і те, чому вони так сильно вплинули на світовий 
фінансовий ринок, підірвавши довіру одних акул бізнесу до інших.  

 

Що таке файли FinCEN і чому вони такі важливі. Про нещодавній витік даних 
говорять як про наймасштабніший через те, що розкриті документи є чи не 
найсекретнішими документами міжнародної банківської системи з тих, що зараз існують у 
світі. Файли FinCEN — це понад 2,5 тисячі документів, більшість з яких є звітами, що їх 
банки відправляли владним структурам США з 2000 по 2017 рік. FinCEN (Financial Crimes 
Enforcement Network) – це Управління з протидії фінансовим злочинам, бюро, що входить 
до структури Міністерства фінансів США. Фахівці бюро збирають та аналізують інформацію 
про фінансові операції для боротьби з найболючішими фінансовими злочинами нашого 
часу – відмиванням грошей та фінансуванням тероризму як всередині США, так і у всьому 
світі. Звіти про підозрілі операції формує банк, якщо помітив у діях своїх клієнтів натяки на 
недобросовісність. Такий звіт надсилається банком до органів влади. Банки мають стежити, 
щоб вони прямо чи опосередковано не стали інструментом для клієнтів, котрі хочуть 
відмити гроші або перевести їх в обхід закону. Зафіксувавши підозрілу операцію клієнта, 
банк має одразу припинити приймати його "брудні" гроші. А маючи беззаперечні докази 
фінансових злочинів, банк має припинити рух таких грошей. За банківськими правилами, 
файли зі звітів можуть бути використані лише для повідомлення про підозрілу поведінку 
клієнта, але самі по собі вони не є доказами злочинів. До речі, за останні кілька років мали 
місце кілька великих витоків даних фінансової інформації у світі та зокрема у США. Однак, 
безпосередньо файли FinCEN були оприлюднені вперше – і це не просто документи кількох 
компаній, це щось на кшталт каталогу звітної інформації, систематизованої на основі даних, 
отриманих від низки великих банків з різних країн. У бюро FinCEN заявили, що 
безпрецедентний витік даних може вплинути на національну безпеку США, поставити під 
загрозу розслідування і безпеку тих, хто подає звіти до FinCEN. І ось чому. 

 

Про що ми дізналися з витоку даних FinCEN. Велика частина документів 
демонструє ланцюжок махінацій російських бізнесменів, котрі свого часу використовували 
американські банки, щоб уникнути санкцій. А санкції у свою чергу були направлені на те, 
щоб завадити олігархам переправляти гроші на Захід. Махінації були реалізовані не лише 
росіянами, а й американськими та українськими олігархами. Приміром, повідомляється, що 
один з друзів президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank 
(британський глобально системно значущий банк) у Лондоні, щоб уникнути санкцій, які 
могли завадити йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Росіяни Володимир 
Потанін та Олег Дерипаска користувалися послугами банку BNYM для проведення 
сумнівних операцій з переведення коштів за кордон. Банк HSBC (найбільший банк Великої 
Британії, один з найбільших публічних компаній і найдорожчих брендів світу та глобально 
системно значущий банк) дозволяв шахраям переміщувати вкрадені мільйони доларів по 
всьому світу. Найцікавіше те, що це тривало навіть після того, як у банку дізналися від 
американських слідчих про незаконність такої схеми. До речі, саме Велика Британія має 
підвищений ризик у контексті фінансових операцій (після Кіпру) через величезну кількість 
зареєстрованих там компаній, що фігурують у звітах FinCEN – понад 3000 установ. 
Німецький Deutsche Bank передавав "брудні" гроші представникам організованої 
злочинності, терористам і наркоторгівцям. Standard Chartered (банк зі штаб-квартирою у 
Лондоні) переводив готівкові кошти до Arab Bank понад десять років після того, як рахунки 
клієнтів в йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму. JP Morgan 
Chase (американський фінансовий холдинг) здійснював перекази на суму понад $1 млрд, 
які були пов’язані з Семеном Могилевичем, який включений у перелік 10-ти найбільш 
розшукуваних ФБР злочинців. 

 

Як українські олігархи задіяні у звітах FinCEN. Не лише американці та росіяни 
реалізовували свідомо незаконні фінансові операції. Як стало відомо з оприлюднених даних 
FinCEN, українські олігархи також доволі часто фігурують у секретних файлах. Головна 
редакторка Слідства.Інфо Анна Бабинець розповідає, що серед гіпотетично підозрілих 
операцій фігурують компанії, пов’язані з Ігорем Коломойським, Рінатом Ахметовим, 
Андрієм Клюєвим, соратником Віктора Януковича Полом Манафортом і Юрієм 
Іванющенком. До того ж відомо, що український олігарх Дмитро Фірташ у 2014 році перевів 
з рахунків Надра Банку за кордон понад $1 млрд через нью-йоркські відділення двох 
найбільших банків світу — Standard Chartered та Bank of New York Mellon. У звітах вказано, 
що у серпні 2018 року компанія Фірташа Bothli Trade AG відправила $78 101 на рахунки 
банку Standard Chartered Bank у Periyasamy Sunderalingam, який нібито допомагав Фірташу 
давати хабарі індійським чиновникам, щоб укласти угоди щодо видобутку корисних 
копалин. Інші компанії, пов’язані з Фірташем, – DF Investments Limited та Ladis Holding Ltd — 
перевели понад $70 млн для розвитку проєктів нерухомості невстановленим бенефіціарам, 
оплати ювелірних виробів та для переведення грошей через офшори для дачі хабарів 
українським можновладцям.  

 

Що означає витік даних FinCEN. Журналісти-розслідувачі проаналізували понад 
2100 звітів від банків у всьому світі. Відомо, що лише у 2019 році фахівці FinCEN отримали 
понад 2 мільйони звітів про підозрілі операції, а з 2011 по 2017 роки – понад 12 мільйонів. 
Розслідування показало, що великі банки провели операції на суму 2 трлн доларів, які потім 
самі і визнали підозрюваними. Виходить, що банки повідомляли фахівцям FinCEN про 
"підозрілу активність" уже після того, як отримали за них комісію. Таким чином, виходить, 
що банки обслуговують як своїх клієнтів ймовірних мафіозі, шахраїв і олігархів, що 
перебувають під санкціями. Ці клієнти отримували прибуток від легалізації "брудних 
грошей", вигадуючи різні способи їх відмивання. Вони переводили кошти, отримані від 
торгівлі наркотиками або від корупції, на рахунок банків, які неможливо запідозрити у 
зв’язку зі злочинцями. Хай там як, але цей витік даних дає уявлення про те, що саме банки 
насправді знають про потоки "брудних" грошей з усього світу і знаючи, що чинять 
протизаконно, продовжували дозволяти злочинцям переміщати трильйони доларів 
сумнівного походження у ті країни та на ті цілі, які їм заманеться.  Фактично це – відмива-
ння грошей та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Ця ситуація показує, як 
насправді просто отримати доступ до міжнародного фінансового ринку для корумпованих 
політиків, які ведують нечесну діяльність , а також для бізнесменів і наркоторгівців. На 
фоні цього у понеділок, 21 вересня, ринок фінансовий обвалився. За підсумками торгів у 
Гонконгу акції британського банку HSBC впали на 5,3%, до 29,3 гонконгського долара. 
Обвал довів вартість акцій банку HSBC до мінімального за 25 років рівня.  
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Мировой экономике грозят новые проблемы  
до конца года – Bloomberg 

08.09.2020 

Мировая экономика находится на пике восстановления после кризиса, 
связанного с началом пандемии коронавируса, но до конца 2020 г. страны 
могут столкнуться с новыми проблемами и к 2025 г. 

Профессор Австралийского национального университета Уоррик Маккиббин 
считает, что правительства должны продолжать усилия по поддержке экономик, но 
сохранить наметившийся рост будет непросто. "Многие из них уже сейчас готовы 
приостановить антивирусные меры поддержки", – отметил он, пишет Bloomberg. "Вы 
должны привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери 
начнут снижаться", – считает Маккиббин. Профессор также отметил, что потребуется еще 
немало времени, чтобы сделать разработанную вакцину доступной во всем мире. 
Правительства ведущих экономик мира уже вложили триллионы долларов в меры 
поддержки. Благодаря этому растет производство в Германии, восстанавливается 
экономика Китая, снижается безработица в США. "Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого 
момента импульс немного угасает", – сказал советник по глобальной экономике Pacific 
Investment Management Йоахим Фелс. Агентство приводит в пример Швецию, которая 
отказалась от строгих ограничений в целях сохранения малого бизнеса и доходов граждан. 
По оценке экспертов, снижение ВВП Швеции в 2020 году ожидается на уровне 7%, в то 
время как экономики других стран Европы снижаются до 30%. 

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

 
ВВП еврозоны во втором квартале упал  

на рекордные 11,8% 
08.09.2020 

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года упала 
на 11,8% относительно предыдущего квартала. Об этом свидетельствуют 
окончательные данные Eurostat. 

Предварительные данные указывали на более значительное сокращение ВВП - на 
12,1%. Тем не менее, это самый резкий спад за всю историю наблюдений с 1995 года. Таким 
образом, экономика вошла в рецессию на фоне негативного влияния ограничительных мер, 
вводившихся с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
В годовом выражении ВВП еврозоны рухнул на 14,7%, значение показателя было 
пересмотрено с предварительного значения на уровне 15%. Но это также рекордное 
падение. Эксперты не ожидали пересмотра обоих показателей, свидетельствуют данные 
Trading Economics. В первом квартале 2020 года, согласно уточненным данным, экономика 
еврозоны сократилась на 3,7% в поквартальном выражении и на 3,2% в годовом. Ранее 
сообщалось о снижении на 3,6% и 3,1% соответственно. Потребительские расходы в 
еврозоне в апреле-июне упали на 12,4% относительно первого квартала и на 15,9% в 
годовом выражении. Объем инвестиций сократился на 17% в поквартальном выражении и 
на 21,1% в годовом. Государственные расходы уменьшились на 2,6% относительно 
предыдущего квартала и на 2,5% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Объем 
экспорта из еврозоны снизился на 18,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 
на 21,5% в годовом выражении. Импорт упал на 18% и на 20,7% соответственно. ВВП 27 
государств Евросоюза во втором квартале сократился в поквартальном выражении на 
11,4% после снижения на 3,3% в январе-марте. Спад в годовом выражении составил 13,9% 
по сравнению с 2,7% в первом квартале. Падение ВВП Евросоюза также стало сильнейшим 
за всю историю наблюдений как в поквартальном, так и в годовом выражении. ВВП 
Германии в апреле-июне снизился на 9,7% относительно первого квартала и на 11,3% в 
годовом выражении, ВВП Франции упал на 13,8% в поквартальном выражении и на 18,9% 
по сравнению со вторым кварталом 2019 года, ВВП Испании рухнул на 18,5% относительно 
предыдущего квартала и на 22,1% в годовом выражении, ВВП Италии сократился на 12,8% 
в поквартальном выражении и на 17,7% в годовом. В отчете Евростата также приведены 
данные о динамике занятости в еврозоне и ЕС в апреле-июне. Согласно окончательным 
данным, число занятых сократилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2,9% в 
еврозоне и на 2,7% в ЕС. Снижение показателей стало максимальным за историю 
наблюдений. По сравнению со вторым кварталом 2019 года занятость сократилась на 3,1% 
в еврозоне и 2,9% в ЕС. Это также рекордное падение показателей. 

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

 
Агентство Fitch улучшило прогноз для  

мировой экономики в 2020 г. 
09.09.2020 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что 
мировой ВВП упадет на 4,4% в течение 2020 года. Причем прогноз 
пересмотрен в сторону улучшения по сравнению. 

В частности, Fitch Ratings ожидает, что экономика США сократится на 4,6% в этом 
году по сравнению с падением на 5,6% в июньском прогнозе. В свою очередь прогноз роста 
в Китае на 2020 год составляет +2,7% по сравнению с +1,2% в июньском прогнозе. Указано, 
что эти изменения были частично компенсированы снижением прогнозов ВВП на 2020 год 
для еврозоны до -9% (-8%), Великобритании до -11,5% (-9%) и для развивающихся рынков. 
В рейтинговом агентстве отмечают, что официальные данные обнаружили масштабы 
экономических потрясений во втором квартале 2020 года, когда мировой ВВП упал на 8,9%, 
а во многих странах объем производства упал на одну пятую или более. Особенно 
выделяются Великобритания, Индия, Франция, Италия и Испания, которые ввели строгий 
и длительный карантины. Также отмечается, что рецессия, связанная с коронавирусом, 
была очень короткой: в марте и апреле активность резко упала, а после мая достаточно 
быстро восстановилась. Кроме того, множество индикаторов по большинству экономик 
указывают на более быстрый и последовательный рост ВВП в третьем квартале 2020 года 
на сегодняшний день, чем ожидалось в предыдущем прогнозе. Ранее сообщалось, что 
главным условием для полного восстановления спроса на нефть является возобновление 
авиаперелетов и поездок на работу. По информации экспертов, за последние 4 месяца 
мировой спрос на нефть рекордно вырос на 13 млн баррелей в день с момента падения в 
апреле, вызванного пандемией COVID-19. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
 

 
 
 
 
 

 
ОЭСР: мировая экономика чувствует себя лучше,  

чем предполагалось ранее 
17.09.2020 

Дела в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса идут 
лучше, чем казалось раньше, но она все еще уязвима перед новой вспышкой 
вируса, сообщила международная группа экономического мониторинга. 

Базирующаяся в Париже Организация экономического сотрудничества и развития, в 
которую входят 37 западных стран и их союзников, спрогнозировала, что сокращение 
мировой экономики в этом году составит 4,5 процента, а не 6 процентов, как 
предсказывалось в июне. ОЭСР заявила, что мировая экономика восстановится в 
следующем году, увеличившись на 5 процентов, но предупредила, что этот прогноз 
«характеризуется значительной неопределенностью», поскольку взять пандемию под 
контроль пока не удалось. ОЭСР также предсказала, что американская экономика окажется 
в лучшем состоянии, чем предполагалось ранее, и сократится лишь на 3,8 процента, а не на 
7,3 процента, как утверждалось в первых прогнозах. 

Читать полностью >>> 
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Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank  

улучшил коронакризисный прогноз 
21.09.2020 

Глобальная экономика показала более быстрое, чем ожидалось, 
восстановление. Поэтому объем мировой экономики вернется к уровню, 
предшествовавшему пандемии, уже к середине 2021 года. 

Такой обновленный прогноз озвучили аналитики Deutsche Bank, передает Reuters. В 
целом банк улучшил прогноз мирового ВВП с “минус” 5,9% до “минус” 3,9% в 2020 году. На 
2021 банк прогнозирует рост на 5,6% ВВП, тогда как ранее ожидал роста на 5,3%. “Третий 
квартал (2020 года. – Ред.) близится к завершению, и глобальный ВВП находится примерно 
на полпути к уровню, который был до вируса. Теперь мы видим, что этот путь завершится к 
середине следующего года – на пару кварталов раньше, чем в нашем предыдущем 
прогнозе”, – заявил в записке для клиентов Питер Хупер, руководитель отдела глобальных 
экономических исследований Deutsche Bank. Впрочем, по словам Хупера, остаются 
серьезные риски, которые могут изменить прогноз. В частности это: опасения по поводу 
второй волны пандемии; более жесткая политика мировых центробанков. 

Читать полностью >>> 
По материалам finance.ua 

 
Коронавірус у Європі прогресує: як на це реагують  

світові фондові ринки 
21.09.2020 

Світові фондові індекси впали на тлі зростання кількості хворих на 
коронавірус. Зокрема, Франція, Іспанія та Велика Британія повідомили про 
тисячі нових випадків COVID-19, встановлених упродовж вихідних. 

Такі невтішні дані викликали побоювання на ринках щодо виникнення другої хвилі 
коронавірусу, яка може призвести до введення більш жорсткого карантину, повідомляє 
Markets Insider. Найбільше впали європейські фондові індекси після найбільшого спалаху 
коронавірусу за останні тижні. Зокрема, у Великій Британії зафіксували 899 нових випадків, 
у Франції – понад 10 тисяч, а в Іспанії – понад 14 тисяч. Як змінилися основні фондові 
індекси Європи? Німецький DAX опустився на 2,5%. Британський FTSE 100 впав на 2,9%. 
Індекс широкого ринку Euro Stoxx 50 знизився на 2,3%. Окрім того, курс євро теж впав щодо 
долара США. За словами Джеффрі Халлі, старшого аналітика з ринків в OANDA, новий 
локдаун у Європі, введений через нову хвилю коронавірусу, "погіршить ситуацію для 
інвесторів". Регіональний фондовий індекс ще більше знизився через масштабне падіння 
вартості акцій європейських банків. Цінні папери провідних фінустанов Європи різко 
подешевшали через повідомлення про те, що вони приховували високі суми підозрілих 
транзакцій упродовж майже двох років. Акції HSBC впали на 4,4%, досягнувши 25-річного 
мінімуму. Цінні папери британського банку Standard Chartered опустилися на 4,2%. Активи 
Deutsche Bank втратили 5,7% на момент відкриття сесії торгів у понеділок, 21 вересня. 
Головні фондові індекси США – Доу-Джонса, S&P 500 і Nasdaq 100 – опустилися на рівні 1%-
1,4%. Таким чином, падіння ринку, яке спостерігається впродовж останніх трьох тижнів, 
може продовжитися ще й цього тижня. З великою надією очікуючи новин про успіхи у 
розробці вакцини від коронавірусу, інвестори, натомість, ще більше розчарувалися, коли 
представники компанії AstraZeneca заявили, що клінічне тестування їхнього препарату 
зупинено. Випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca було тимчасово зупинено 
після того, як одного з учасників тестування було госпіталізовано. Зокрема, у волонтера 
діагностували захворювання, що викликає запалення спинного мозку. В суботу, 19 вересня, 
у Міністерстві торгівлі Китаю виступили зі зверненням, у якому вони звинуватили 
Сполучені Штати у булінгу. “Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай буде змушений 
вжити заходи для рішучого захисту законних прав й інтересів китайських компаній”, - 
йдеться в повідомленні Міністерства, яке опублікувало видання The Guardian. Зокрема, тут 
мовиться про рішення президента США Дональда Трампа щодо американського бізнесу 
відеосервісу TikTok. Однак у неділю Трамп таки "благословив" угоду між китайською 
ByteDance, власницею соцмережі, та технологічним гігантом Oracle. 
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Прогноз для світової економіки може бути  

“менш жахливим” - МВФ 
24.09.2020 

Низка розвинутих країн демонструє позитивну динаміку економічного 
зростання на тлі зменшення карантинних обмежень, що покращує прогнози 
в глобальному вимірі в порівнянні з розрахунками, проведеними кілька 
місяців тому. 

"Останні дані свідчать про те, що новий Огляд "Перспективи розвитку світової 
економіки" буде дещо менш жахливим, ніж попередній прогноз", - заявив у четвер під час 
брифінгу в МВФ директор пресофісу Фонду Джеррі Райс. Він підкреслив, що окремі країни 
починають показувати позитивну динаміку. За його словами, зокрема, Китай, а також 
"низка розвинутих економік" демонструють кращі результати, ніж очікувалось, після того, 
як почали знімати карантинні обмеження. Водночас, підкреслив Райс, ситуація залишається 
"хиткою" у багатьох країнах, що розвиваються. Особливо тяжких наслідків від пандемії 
зазнали, зокрема, ті економіки, які здебільшого залежать від туристичного бізнесу. У цьому 
зв'язку представник МВФ також висловив занепокоєння через зростання рівня 
заборгованості таких країн. Як повідомляв Укрінформ, в останньому огляді "Перспективи 
розвитку світової економіки" МВФ спрогнозував, що глобальне зростання в 2020 році впаде 
до “мінус” 4,9% через наслідки пандемії. Зараз Фонд готує наступний огляд, який має вийти 
в жовтні нинішнього року, перед осінніми зборами МВФ і Світового банку. 
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