
 

 

 
Бюджет тривоги нашої: що не так з головним  

фінансовим документом країни 
15.10.2020 

Народні депутати вже встигли розкритикувати підготовлений 
урядом проект державного бюджету на 2021 рік, а в партії "Слуга народу" 
заявили, що якість поданого бюджету огидна!  

 
Уряд України в середині вересня подав до Верховної Ради проект держбюджету на 

2021 рік. Закон говорить, що Кабінет міністрів має подати проект головного фінансового 
документа країни до 15 вересня, що Кабмін і зробив. Той же закон говорить, що народні 
обранці мають розглянути проект держбюджету до 15 жовтня, але в нинішньому році, 
схоже, виконати цю норму не вдасться - поки найбільш реалістичною виглядає дата 20 
жовтня. І то, для цього парламентарії зберуться на позачергове засідання, оскільки на 
поточний місяць інших пленарних засідань не передбачено. Тому у експертів і журналістів є 
час детальніше ознайомитися з документом, підготовленим в надрах українського уряду. 

 
Тотальний дефіцит. Почнемо з того, що лежить на поверхні, - з макроекономічних 

показників. У проекті бюджету-2021 закладено зростання ВВП на рівні 4,5%. Після падіння, 
яке очікує українську економіку в 2020 році на рівні 4-6%, відновлення цілком можливо 
(якщо криза внаслідок пандемії коронавируса не поглибиться). Але чи не занадто 
оптимістичним є прогноз Кабміну? Наприклад, Європейський банк реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) прогнозує зростання економіки України в наступному році на рівні 3%, а 
Світовий банк - взагалі 1,5%. Ще один важливий макропоказник - бюджетний дефіцит. Він 
запланований урядом на рівні 6% ВВП. Це, звичайно, нижче, ніж очікується в нинішньому 
коронакризному році (7,5%), але істотно вище показника 2019 року на рівні 2%. По-перше, 
закладений в проект бюджету-2021 дефіцит вдвічі перевищує граничну величину в 3% 
ВВП, встановлену Бюджетним кодексом України. Крім того, через відсутність ресурсів для 
покриття цього дефіциту, зростає ймовірність грошової емісії - включення так званого 
"друкарського верстата". Крім дефіциту, серйозне занепокоєння викликає державний борг. 
Власне, держборг в 2021 році прогнозується на рівні 57,8% ВВП, а гарантований державою 
борг - ще 6,8%. Сумарно - це 64,6%, що перевищує визначений Бюджетним кодексом 
граничний показник 60% ВВП. У 2021 році на виплату і обслуговування держборгу буде 
витрачено 599,8 мільярда гривень. При цьому, як підкреслюють експерти Міжнародного 
центру перспективних досліджень (МЦПД), до 2045 року наша країна повинна в рамках 
погашення та обслуговування боргу виплатити 3,4 трильйона гривень. Тут окремо 
потрібно сказати про проведену в 2015 році боргову реструктуризацію з метою уникнути 
дефолту. Тоді кредитори України реструктурували борги на 15 мільярдів доларів і списали 
20% заборгованості (більше 3 мільярдів доларів). В обмін на це Україна випустила так звані 
ВВП-варранти на 3,2 мільярда доларів. Виплати за цими цінними паперами повинні 
початися в 2021 році в разі, якщо розмір ВВП досягне 125,4 мільярда доларів, а його річне 
зростання - 3%. Ці параметри були досягнуті, а, значить, платити доведеться, хоча 
коронакриза внесла корективи, і, ймовірно, платежі будуть відстрочені. І тут у керівництва 
країни виникає дилема. "Випущені в рамках реструктуризації боргу 2015 року державні 
деривативи змусять країну або штучно стримувати зростання ВВП, або здійснювати 
платежі в розмірі 40% від обсягу реального приросту ВВП, якщо ВВП буде рости на 4% і 
більше", - відзначили в МЦПД. 

 
Без доходів. У 2021 році очікується істотне падіння доходів по цілому ряду напрямів. 

Зокрема, прогнозний обсяг прибутку Національного банку України (НБУ), який має бути 
перераховано до держбюджету, встановлений на рівні 33 мільярдів гривень, що на 31,9 
мільярда гривень або 50,8% менше, ніж в 2019 році, і на 9,7 мільярда гривень або 30% 
менше, ніж у 2020 році. Також заплановано колосальне падіння надходжень від 
перерахування в бюджет частини чистого прибутку та дивідендів. "На 2021 рік заплановано 
отримати 24,6 мільярда гривень, що в 2,8 рази, або на 43,4 мільярда гривень менше від 
прогнозних даних 2020 року", - звертають увагу експерти аналітичного центру. Головним 
платником дивідендів до держбюджету в останні роки була НАК "Нафтогаз України", яка 
забезпечувала близько половини всіх надходжень за цією статтею доходів. Однак, з огляду 
на жалюгідний фінансовий стан компанії, чекати від неї виплат в колишніх обсягах не 
варто. Говорячи про втрачені доходи бюджету, аналітики МЦПД також вказують на 
значний "тіньовий" сектор української економіки. Так, за даними Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства, в 2019 році він склав 28% "білого" ВВП. В 
абсолютних цифрах це 1,1 трильйона гривень. Втім, за деякими оцінками, "тіньовий" 
сектор в нашій країні становить, як мінімум, 40% ВВП, тобто, щонайменше, 1,6 трильйона 
гривень. Ще одне потенційне джерело доходів бюджету, - гроші, які виводяться з України в 
офшори. Обсяги цих коштів, за даними міжнародних неурядових організацій, оцінюється в 
колосальні суми - від 117 мільярдів доларів (оцінка Global Financial Integrity) до 167 
мільярдів доларів (оцінка Tax Justice Network). 

 

------- ® -------------------------------------------------- натисніть на зображення та перейдіть на відповідний сайт ↺ ------ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Менша за прожитковий мінімум. Тепер, що стосується видаткової частини. За 

даними Міністерства соціальної політики, фактичний розмір прожиткового мінімуму у 
цінах липня 2020 р, для дітей віком до шести років становить 3620 гривень, для дітей віком 
від шести до 18 років - 4435 гривень, для працездатних осіб - 4068 гривень (а з урахуванням 
обов'язкових платежів - 5054 гривень). Треба сказати, що ці цифри близькі до тих, які 
називали ще члени попереднього уряду на чолі з Олексієм Гончаруком. Той Кабмін в 
проекті бюджету 2020 навіть зазначив, що прожитковий мінімум в Україні повинен бути 
більше 4000 гривень. Але цифри, що потрапили в бюджет, виявилися в два рази менше. З 
бюджетом-2021 та ж історія. Для дітей до шести років він повинен скласти з 1 січня 2021 р. 
1921 гривню, з 1 липня - 2013 гривень, з 1 грудня - 2100 гривень, для дітей 6-18 років з 1 
січня - 2395 гривень, з 1 липня - 2510 гривень, з 1 грудня - 2618 гривень, для працездатних 
громадян з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 2481 гривню. Тобто, 
фактично, також вдвічі менше реального прожиткового мінімуму. При цьому витрати на 
субсидії в наступному році скоротяться в порівнянні з 2020 роком на 2,7 мільярда гривень і 
складуть 36,6 мільярда гривень. Відомо, що значна частина одержувачів субсидій - 
пенсіонери. Можливо пенсії українців настільки високі, що їх одержувачам не потрібні 
субсидії? Незважаючи на щорічну індексацію, розміри українських пенсій істотно нижче 
реального прожиткового мінімуму. "70% пенсіонерів - 7,9 мільйона (з 11,3 мільйона) 
отримують пенсію нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму і, по суті, поставлені 
на межу виживання", - констатують експерти МЦПД. Мінімальна пенсія в Україні прив'язана 
до розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. З 1 липня 2020 
року він становить 1712 гривень. 1 грудня сума виросте до 1769 гривень. У наступному році 
заплановано два традиційних підвищення - 1 липня та 1 грудня - до 1854 гривень і 1934 
гривень відповідно. Однак за даними Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового 
мінімуму у цінах липня 2020 року для непрацездатних становить 3267 гривень. Тобто 
офіційний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (а, значить, і мінімальна пенсія) 
майже вдвічі менше реального. Дефіцит Пенсійного фонду України постійно зростає. У 2021 
році він збільшиться ще на 3% і складе 203,8 мільярда гривень (загальний бюджет ПФ 
складе 495,2 мільярда гривень). Ситуація з пенсійним забезпеченням в країні з часом може 
стати катастрофічною, що пов'язано, з одного боку, з жахливою демографічною ситуацією, з 
іншого, з тим, що через загальну нестабільність сотні тисяч наших співвітчизників їдуть на 
роботу за кордон, нерідко залишаючись там назавжди . Все це призведе до того, що через 15 
років, а то і раніше, платити пенсії українцям буде нічим, заявив нещодавно прем'єр-міністр 
Денис Шмигаль. Таку "страшилку" глава уряду запустив для того, щоб прорекламувати 
введення в країні довгоочікуваної накопичувальної пенсійної системи, але ефект вийшов 
зворотний - багато наших громадян, особливо ті, кому до пенсії залишилося якраз років 15, 
сприйняли це як сигнал до того, що їм доведеться розраховувати тільки на самих себе. 

 
Митниці дають добро. У проекті бюджету-2021 практично не збільшено видатки 

на безпеку та оборону. "У той же час, без будь-яких законодавчих підстав закладено 1 
мільярд гривень на Бюро економічної безпеки", - відзначають експерти Міжнародного 
центру перспективних досліджень. Крім того, звертають увагу аналітики МЦПД, 
незважаючи на умови співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Європейським 
Союзом, на наступний рік в бюджет закладаються 1,5 мільярда гривень на реорганізацію 
Державної фіскальної служби, яка повинна завершитися в 2020 році (втім, в уряді 
визнають, що провалили реформу ДФС). Крім цього, на 4,5 мільярда гривень мають 
збільшитися витрати на митні органи, з яких 1,7 мільярда гривень - це капітальні витрати. 
Не забули в Кабінеті міністрів і про себе. Так, витрати на оплату праці в секретаріаті 
Кабміну повинні вирости на 47 мільйонів гривень - до 470 мільйонів гривень, в 
Міністерстві фінансів - на 39 мільйонів гривень - до 348 мільйонів гривень. Також 
підвищаться витрати на оплату праці для апарату Верховної Ради - на 86 мільйонів гривень 
- до 750 мільйонів гривень, Державного управління справами - на 139 мільйонів гривень - 
до 489 мільйонів гривень. При цьому відповідні витрати для Міністерства охорони здоров'я 
залишаться на рівні поточного року. "Як наслідок, середня місячна заробітна плата в 
секретаріаті Кабінету міністрів та Міністерстві фінансів складе 50 тисяч гривень, а в 
Міністерстві охорони здоров'я - 15 тисяч гривень", - йдеться в аналітиці МЦПД. 

 
Медицина і Covid-19. Експерти аналітичного центру також звертають увагу на те, що 

проектом бюджету-2021 не виконуються законодавчі норми про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення, які встановлюються на рівні не менше 5% 
ВВП. "У проекті бюджету-2021 Національній службі здоров'я України на реалізацію 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення враховані 123,6 
мільярда гривень або 2,7% від ВВП", - відзначили в МЦПД. Дивує також те, що в 2021 році 
істотно - в 3,5 рази - скоротяться витрати на боротьбу з поширенням коронавіруса: 
заплановано всього 19,4 мільярда гривень проти 66 мільярдів у 2020 році. Можливо в уряді 
вирішили, що епідемія Covid-19 в Україні закінчилася. Хоча останні дані це переконливо 
спростовують. З іншого боку, цілком можливо, що в Кабміні всерйоз розраховують на те, що 
грошей, які виділили на боротьбу з коронавірусом в 2020 році, з лишком вистачить і на рік 
прийдешній. Сума коронавірусного фонду дійсно значна, проте є питання до того, на що 
йдуть його кошти. Гроші з фонду спрямовуються на що завгодно, але тільки не на те, що 
потрібно. В результаті країна виявилася не готовою до другої хвилі епідемії. Підбиваючи 
підсумок, відзначимо, що народні депутати, які зовсім скоро візьмуться за детальне 
обговорення бюджету, вже встигли його розкритикувати. Проте, зрозуміло, що 
держбюджет зрідка знаходить підтримку серед політиків, особливо опозиційних. Разом з 
тим, показовою є реакція нардепа з фракції "Слуга народу", голови парламентського 
комітету з фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева. В одному з 
недавніх інтерв'ю він сказав буквально наступне: "Бюджет, звичайно, Мінфін подав 
жахливої якості ... Після "роботи" Мінфіну бюджет без перебільшення треба рятувати". 
Якщо представники партії влади, які несуть відповідальність за уряд, так характеризують 
схвалений Кабміном бюджет, треба думати, що цей документ дійсно вийшов жахливим. До 
речі, народні депутати вже внесли до проекту бюджету близько 5000 поправок. Втім, це 
зовсім не означає, що від цього документ стане краще. 
 

Читати повністю >>> 
 

© Віктор Авдєєнко 
  

За матеріалами apostrophe.ua 
 
 
 

© Анатолій МАРУЩАК Digital News Magazine № 247 від 31.10.2020 

Chrematistic 
Хрематистика (від грец. Χρηματιστική - збагачення) - термін, яким Аристотель позначав 

науку про збагачення, мистецтво накопичувати гроші і майно ... 
 

ВЛАДА & ДИПЛОМАТІЯ ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС СУСПІЛЬСТВО & ПОЛІТИКА ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 
               

МАКРО ФПГ ПЕК ГМК ХІМ МАШ АПК FMCG БУД ТРАНС ІТ ФІН ТОРГ В2С В2В 

https://apostrophe.ua/ua/article/economy/budget/2020-10-15/byudjet-trevogi-nashey-chto-ne-tak-s-glavnyim-finansovyim-dokumentom-stranyi/35480
https://mvc-expo.com.ua/kalendar-vistavok/kiyivskiy-tehnichniy-yarmarok-2020/
http://apostrophe.ua/


 

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

 

 

:: ВЛАДА  
 

 

НА ПОЧАТОК 

 

 ВЕРХОВНА РАДА 
 ОФІС ПРЕЗИДЕНТА  
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ  
 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
 PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS   

 

 

 ВЕРХОВНА РАДА 

 ГОЛОВА  
 

 
 

Важливо, аби місцева влада розуміла, що відповідатиме  
за свої вчинки та обіцянки 

25.10.2020 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков одним із 
перших серед очільників держави взяв участь у голосуванні на 
місцевих виборах у Києві. Свій вибір Голова Парламенту зробив на 
виборчій дільниці № 800982. 

“Це дуже важливі вибори для нашої держави. Маю такі ж надії, як і всі, хто прийшов 
сьогодні підтримати ту чи іншу політичну силу, аби у кожному регіоні, місті або громаді 
була обрана ефективна та спроможна влада”, - сказав Дмитро Разумков та відзначив, що в 
рамках децентралізації місцева влада отримує багато не тільки повноважень і коштів, але й  
відповідальності. “Тож важливо, щоб ця влада розуміла, що буде робити для місцевого 
розвитку та головне - що саме вона буде відповідати перед виборцями за свої вчинки та 
обіцянки”, - зазначив він. Щодо роботи Верховної Ради України Дмитро Разумков уточнив, 
що 2-го листопада планується проведення Погоджувальної ради депутатських фракцій та 
груп, а з 3-го листопада - пленарний тиждень. “Я думаю, що в перші дні ми повинні перейти 
до розгляду Державного бюджету на 2021 рік”, - сказав Дмитро Разумков та додав, що у 
державі непроста епідеміологічна ситуація, яка може впливати на роботу Верховної Ради. …  

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

 
 Реформування Парламенту неможливе без посилення інституційної  

 спроможності Апарату Верховної Ради України 
27.10.2020 

 Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан 
Стефанчук розповів про пріоритетні напрями діяльності Парламенту 
України та професійну підготовку основних парламентських 
стейкхолдерів під час онлайн установчої сесії програми підвищення 
кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Публічне 
управління та адміністрування». 

Руслан Стефанчук наголосив на множинності функцій, які здійснює Парламент 
України, та розповів, за яких умов буде забезпечене їх ефективне виконання. 
«Реформування Парламенту неможливе без посилення інституційної спроможності 
Апарату Верховної Ради України, який забезпечує його життєдіяльність», — зазначив 
Перший віцеспікер Парламенту України та нагадав, що завдання удосконалення діяльності 
Апарату передбачені в «Дорожній карті реформ щодо внутрішньої реформи та підвищення 
інституційної спроможності Верховної Ради України». На його переконання, одним із 
ключових напрямів зміцнення спроможності Апарату Верховної Ради України є 
впровадження Стратегії електронного парламентаризму. Для поліпшення його 
організаційної структури важливим є запровадження нових практик управління кадрами: 
«започаткування тренінгового центру при Парламенті України, розробка тренінгової 
політики, впровадження світового досвіду в управлінні кадрами, Кодексу етики для 
співробітників Апарату та народних депутатів України, управління якістю роботи, 
врахування гендерних аспектів у роботі співробітників Апарату тощо». За словами Руслана 
Стефанчука, кадровій політиці у Верховній Раді України мають бути притаманні такі 
сутнісні риси, як: системність, наукова обґрунтованість та реалістичність врахування 
потреб у кадрах; послідовність та поетапність вирішення стратегічних кадрових завдань; 
єдність та багаторівневість щодо охоплення всього кадрового потенціалу; перспективність; 
демократичність за цілями, соціальною базою та механізмами розв’язання кадрових 
проблем; моральність та законодавча забезпеченість. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Секретаріату Першого замголови ВРУ 

Читайте також: Народовладдю в 
Україні бути, - Стефанчук >>> 
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Рахункова палата завершила перший за всю історію  
незалежності аудит Верховної Ради України 

23.10.2020 

Звіт щодо результатів аудиту Верховної Ради України був 
затверджений на засіданні Рахункової палати. Про це повідомив Голова 
Рахункової палати Валерій Пацкан. 

«Це перший аудит в історії - Верховна Рада не перевірялася жодного разу за часи 
незалежності нашої держави. Ми охопили 7 років – 2013-2019 р, щоб не було упередженості. 
Перевірили, наскільки ефективно використовувалися бюджетні кошти та як відбувалося 
управління державним майном Апаратом Верховної Ради», - сказав Валерій Пацкан. Аудит 
проводили 5 членів Рахункової палати - Василь Невідомий (координатор аудиту), Віктор 
Богун, Ірина Іванова, Цезар Огонь та Ігор Яремчук в межах розподілених між ними завдань. 
«В умовах коронавірусу проводити аудит було надзвичайно важко. Але наші аудитори 
зробили колосальну роботу. І ми надзвичайно вдячні Апарату Верховної Ради за всебічну 
допомогу та сприяння. Адже всі були зацікавлені побачити реальний та об’єктивний стан 
справ», - додав Валерій Пацкан. «Недоліки, порушення і правові прогалини звичайно є і на 
них Апарату Верховної Ради варто буде звернути увагу. І ми вже побачили готовність 
оперативно їх усувати», - додав він. Валерій Пацкан також повідомив, що зважаючи, що він 
був народним депутатом 7 та 8 скликань, участь в розгляді питання та в голосуванні він не 
брав. За 2013-2019 рр. Апаратом Верховної Ради, Управлінням справами Апарату Верховної 
Ради, а також підприємствами, установами та організаціями їх сфери управління було 
використано 7,7 млрд грн коштів держбюджету та майже 114 млн грн коштів місцевих 
бюджетів. Основна частина коштів, використаних за ці 7 років, пішла на здійснення 
законотворчої діяльності парламенту (51%), обслуговування та організаційно-аналітичне, 
матеріально-технічне забезпечення Верховної Ради (44%), фінансову підтримку санаторно-
курортного комплексу, висвітлення діяльності парламенту через ЗМІ, розвиток електрон-
ного урядування (5%). Водночас, Апарат ВРУ не в повній мірі забезпечив продуктивне, 
результативне та економне використання бюджетних коштів, а також прийняття законних 
та своєчасних управлінських рішень під час управління коштами бюджету та державним 
майном. Аудитори зазначають, що у 2014-2017 рр. кошториси Верховної Ради України не 
затверджувалися, а на 2013 та 2019 роки були затверджені з порушенням термінів. Звіти 
про виконання кошторисів Верховної Ради України не розглядалися Парламентом. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Рахункової палати 

 ОФІС ПРЕЗИДЕНТА  

 ПРЕЗИДЕНТ 
 

 
 

Глава держави: Мир на Донбасі та деокупація Криму –  
мої ключові пріоритети 

20.10.2020 

Президент Володимир Зеленський наголошує, що попри 
виклики, з якими нині зіткнулася Україна через епідемію COVID-19, 
досягнення миру на Донбасі та деокупація Автономної Республіки 
Крим були й будуть для нього головними пріоритетами. 

«Пункт, який не був першим, але є найголовнішим для мене і, я переконаний, для вас 
і для всіх українців. Це завершення війни на Донбасі, настання миру, повернення наших 
людей, повернення наших територій», – заявив Глава держави під час проголошення 
послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України. Володимир 
Зеленський нагадав, що для цього було розблоковано Нормандський процес, який 
фактично призупинився з 2016 р., вдалося звільнити з окупованих територій та з Росії 136 
громадян, серед яких українські моряки, Олег Сенцов, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, 
Станіслав Асєєв та багато інших. Важливим Глава держави назвав проголошене 27 липня 
припинення вогню. «Сьогодні режим тиші триває 86-й день поспіль – найдовше за роки 
війни», – констатував він. Володимир Зеленський погодився з тим, що цей режим не є 
ідеальним – фіксуються його порушення, спроби зриву. Але головне – кількість пострілів 
суттєво зменшилась, і за весь цей час Україна мала одну бойову втрату. «Це боляче. Але те, 
що з’явилися дні, тижні та навіть уже місяці, коли ми не ховаємо своїх героїв, коли не 
плачуть матері та діти, – дає нам надію. Коли місцеві жителі кажуть, що не слухають новини 
про «тишу», бо чують реальну тишу, – це дає надію», – наголосив Президент. Він зазначив, 
що Європейський Союз, США, Канада, Велика Британія, Туреччина та інші наші партнери 
продовжують незмінну підтримку України, а вітчизняні дипломати безперервно працюють 
для підготовки наступного Нормандського саміту в Берліні для продовження руху до 
настання миру в Україні. Водночас влада країни пам’ятає: і в Криму, і на окупованому 
Донбасі живуть наші громадяни, і ми маємо дбати про них, боротися за них. Тому було 
відновлено міст і дорогу в Станиці Луганській, вирішено питання щодо питної води на 
Донбасі, будуються нові та зручні сучасні КПВВ, зокрема й на межі з Кримом. «Надважливо, 
яку Україну бачать наші громадяни, перетинаючи тимчасовий кордон. Ми робимо все, щоб 
вони бачили її освітленою, асфальтованою та комфортною», – сказав Глава держави. Триває 
боротьба й за молодь на цих територіях, за їхній розум. Саме тому з цього року діти з Криму 
та ОРДЛО можуть вступати в усі заклади вищої освіти України та навчатися там 
безкоштовно. Для того щоб люди, які проживають на окупованих територіях, знали правду 
про Україну від України, а не від пропагандистських каналів окупанта, Україна запустила 
канал «Дом», що мовить на Крим і Донбас. «Зрозуміло, ми не можемо мати об’єктивні цифри 
переглядів там, але шквал постійної критики цього каналу з боку російських ЗМІ говорить, 
що справа рухається у правильному напрямку», – зауважив Володимир Зеленський. 
Президент також поінформував, що завжди запрошує всіх світових лідерів відвідати не 
тільки Київ, а й разом з ним – Донецьку та Луганську області. Спільно з Володимиром 
Зеленським це вже зробили Дональд Туск, Президент Швейцарії, спецпредставник голови 
ОБСЄ Мартін Сайдік, посли Німеччини та Франції в Україні. … 

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

 
Досить міряти розвиток України політичними каденціями, очікуємо  

стратегію розвитку економіки до 2030 р. 
20.10.2020 

Президент наголошує, що всіх українців об’єднує ідея про гідне та 
заможне життя, тому має бути представлена стратегія розвитку економіки 
України, щоб було чітке розуміння, куди рухається країна.  

«Ми ухвалюємо закони, яких бізнес, інвестори та міжнародні партнери чекали довго. 
Завданнями моєї програми були детінізація економіки, розвиток внутрішнього 
виробництва, доступне кредитування», – наголосив Володимир Зеленський під час 
проголошення послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України. 
Президент нагадав, що вже ліквідовано монополію «Укрспирту» та виведено цю галузь із 
тіні, зокрема минулого тижня приватизовано перший спиртовий завод, і необхідно 
продовжити цей процес, що в перспективі має збільшити надходження до бюджету майже у 
вісім разів. Крім того, ухвалено закон про легалізацію грального бізнесу, по всій країні 
закрито тисячі підпільних казино. «Те, що роками існувало в тіні, вже наступного року, з 
першими ліцензіями, має принести в бюджет п'ять мільярдів гривень», – повідомив 
Володимир Зеленський. Президент нагадав, що закрито майже тисячу нелегальних 
заправок, і завдяки цьому офіційні мережі АЗС знизили ціни на бензин. Також облікова 
ставка Національного банку України з 17% у квітні 2019 року знижена до 6%, що дало 
змогу зменшити кредитний відсоток іпотеки на житло та запровадити кредити для бізнесу 
під 5-7-9%. Згідно з даними Глави держави, менш ніж за рік малий і середній бізнес вже 
отримали понад 10 мільярдів гривень. Крім того, ухвалено закон про концесію й проведені 
конкурси для морських портів Ольвія та Херсон, які залучили інвесторів з Катару, Грузії та 
Швейцарії. «Ми почали масштабну приватизацію. Важливо: мова не про стратегічні об’єкти 
держави, а про сотні неефективних підприємств, де були лише корупція та борги. Вчора 
вони приносили державі збитки, а вже сьогодні – мільярди. Наприклад, готель «Дніпро», – 
нагадав Володимир Зеленський. Крім того, вдалося забезпечити енергетичну безпеку та 
підписати новий 5-річний контракт з «Газпромом» на транзит газу, а також отримати 3 
мільярди доларів США, виграних у Стокгольмському арбітражі. Президент зауважив, що з 1 
вересня мінімальну заробітну плату збільшено до 5 тисяч гривень, у січні 2021 року вона 
становитиме 6 тис. грн, а в липні 2021 року – 6,5 тис. грн. Крім того, відбулася індексація 
пенсій та їхнє збільшення для громадян похилого віку. «Важлива наша обіцянка та, без 
перебільшення, історичне рішення – це запуск в Україні ринку землі. Величезний спротив 
цій реформі, маніпуляції та міфи, бажання політиків та окремих бізнесів зберегти «сірий» 
ринок, на якому за цей час ними було вкрадено 5 мільйонів гектарів землі. Ми зробили 
реформу для людей. Право купівлі отримають лише українці», – зауважив Президент. Він 
додав, що передбачено обмеження максимальної площі у власності однієї особи та пільгові 
умови українським фермерам. Завдяки указу про передачу сільськогосподарської землі з 
державної до комунальної власності місцеве самоврядування отримає у власність понад два 
мільйони гектарів землі, а кошти від землекористування зможуть використати для 
розвитку та добробуту своїх громадян. «Зрозуміло, що коронакриза не зробила винятку для 
економіки України. Але всі кризи минають. Мине й ця. І ми вийдемо з неї сильнішими», – 
зазначив Глава держави. Він наголосив, що уряд провів повноцінний аудит держави і 
протягом двох тижнів представить його результати. За словами Президента, попереду 
багато роботи, і пріоритети зрозумілі – зменшення частки держави в економіці, розвиток 
державно-приватного партнерства, проекти з високим мультиплікатором, які повертають 
інвестиції через податки та створюють нові робочі місця, а також податок на виведений 
капітал та нульова декларація. «Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку. Не на два, 
три чи п'ять років. Досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне 
чітке бачення – куди й чому має рухатись наша економіка до 2030 року. Знаю, що така 
робота велась урядом. Тому разом з результатами аудиту держави очікуємо і презентації 
розвитку економічних векторів України до 2030 року», – резюмував Президент. 
 

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

Читайте також: Послання Президента до ВРУ про 
внутрішнє і зовнішнє становище України >>> 
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Уряд та Партнери з розвитку ухвалили спільну заяву  
про зміцнення співпраці 

08.10.2020 

Під головуванням Прем’єр-міністра України відбувся Форум 
координації міжнародної технічної допомоги «Партнерство заради 
розвитку» на якому Денис Шмигаль обговорив стратегічні питання з 
керівниками місій в Україні та головами зі співробітництва. 

Прем’єр наголосив, що Уряд переходить від концепції «донорства» до «партнерства з 
розвитку», і цей Форум засвідчує початок спільного формування порядку денного й 
пріоритетів для розвитку. Попри зовнішні виклики та загрози, Уряд продовжує послідовне 
втілення реформ, спрямованих на відновлення економічного зростання та наближення 
країни до ЄС. «Пріоритетами Уряду є виконання міжнародних зобов’язань за Угодою про 
асоціацію з ЄС та Меморандумом з МВФ, а також досягнення Цілей сталого розвитку як 
індикаторів нашої роботи. Сфери нашої діяльності тотожні пріоритетам партнерів з 
розвитку, зокрема це економічна свобода, національна безпека, верховенство права, 
людський розвиток та ефективне урядування», - сказав Глава Уряду. Серед них, Прем’єр 
виокремив топ-5 пріоритетів, які Уряд має намір реалізовувати в Україні. «По-перше, це 
державне приватне партнерство у сфері інфраструктури, зокрема концесія портів, 
аеропортів, створення концесійних автодоріг. Україні прийшов час створити мережу 
концесійних автобанів, які візьмуть на себе основне транзитне транспортне навантаження, 
та дасть змогу нам зберегти міжобласні й міжрайонні дороги», - зазначив Прем’єр-міністр. 
Другим пріоритетом Прем’єр назвав реалізацію Зеленого курсу ЄС в Україні, зокрема через 
відповідні ініціативи у сфері водневої енергетики, справедливої трансформації вугільних 
регіонів, управління відходами. «Захист довкілля й створення в Україні стратегії 
сміттєпереробки й утилізації сміття - це також пріоритет. Це одна з тих реформ, що дасть 
колосальний поштовх для захисту довкілля в Україні», - відзначив Денис Шмигаль. Також 
Прем’єр-міністр відніс до власних пріоритетів створення фондового ринку для залучення 
інвестиційних та фінансових ресурсів у країну та пенсійну реформу, зокрема впровадження 
накопичувальної системи, розвиток наступних рівнів пенсійного забезпечення. … 

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

 
Доступ до внутрішнього ринку ЄС, зокрема вільний рух товарів,  

послуг та капіталу — мета нашого Уряду 
21.10.2020 

Інтеграція до внутрішнього ринку ЄС, підвищення стандартів життя 
через впровадження європейських стандартів та реалізація положень 
Зеленого курсу ЄС - пріоритети Уряду в напрямку інтеграції України до ЄС.  

Про це 21 жовтня заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час установчого 
засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
У засіданні взяли участь члени Кабінету Міністрів України, Посол Європейського Союзу, 
Голова Представництва ЄС в Україні Мааті Маасікас, перший заступник Голови Верховної 
Ради України Руслан Стефанчук, заступник Голови Офісу Президента України Ігор Жовква. 
За словами Прем’єр-міністра, метою новоствореної Комісії є консолідація дій різних гілок 
влади у виконанні євроінтеграційних зобов’язань України. На установчому засіданні 
Комісія обговорила першочергові пріоритети у сфері євроінтеграції. Під час вступного 
слова Денис Шмигаль відзначив, що в січні 2021 року виповнюється 5 років з початку 
функціонування поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. «За 
цей час Угода про асоціацію стала чітким дороговказом наших пріоритетів — дорожньою 
картою внутрішніх реформ, що охоплює усі сфери функціонування держави, а також, що 
дуже важливо, консолідувала громадян навколо європейського вибору», — сказав Глава 
Уряду. За його словами, Європейський Союз став найбільшим та найважливішим 
торговельним партнером. На сьогодні частка ЄС у зовнішній торгівлі України складає в 
40,8%. Прем’єр-міністр зауважив, що нещодавно Верховна Рада ухвалила важливі 
євроінтеграційні закони, які не розглядалися упродовж багатьох років. «Ми збираємося 
нарощувати темп і на сьогоднішнє засідання підготували перелік з 21 євроінтеграційного 
законопроекту, які вже зареєстровані у Верховній Раді, а також перелік з 30 законопроектів, 
які мають бути внесені на розгляд Верховної Ради», — зауважив очільник Уряду. Денис 
Шмигаль додав, що в Уряду стоїть амбітне завдання щодо впровадження ухваленого 
євроінтеграційного законодавства. Для цього, за його словами, потрібна велика кількість 
нормативно-правових актів. «До сьогоднішнього засідання ми визначили індикативний 
перелік таких актів для прийняття до кінця 2020 року. Тому членів Комісії, які є членами 
Уряду, попрошу, щоб до чергового засідання Комісії у листопаді 2020 року на розгляд 
Кабінету Міністрів була внесена максимальна можлива кількість актів з переліку», — 
зазначив Денис Шмигаль. За результатами засідання Прем’єр-міністр доручив членам 
Комісії щомісяця звітувати про результати роботи щодо реалізації євроінтеграційних 
пріоритетів. Крім того, до наступного засідання Комісії Денис Шмигаль дав доручення 
внести на розгляд Уряду проекти законів, спрямовані на виконання євроінтеграційних 
зобов’язань України, з метою їх подальшого внесення до ВРУ. А також  згідно з 
визначеними строками внести на розгляд Уряду підзаконні нормативно-правові акти, 
спрямовані на виконання Угоди про асоціацію. «Нам важливо добре підготуватися до 
засідання Ради асоціації між Україною та ЄС 8 грудня 2020 року, і виконати свої 
зобов’язання», — наголосив Прем’єр-міністр. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Департаменту комунікацій Секретаріату КМУ 
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 ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРИ 

 

Україна уже впроваджує складні реформи –  
Ольга Стефанішина 

23.10.2020 

Зараз Україна впроваджує складні реформи щодо яких раніше 
бракувало політичної волі. На цьому наголосила Віце-прем'єр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

«Поглянувши на ту роботу, яку ми зробили, а також законодавство, яке вже 
впровадили, ми побачимо, що Україна рухається гарними темпами у реформах. Водночас ми 
підійшли до етапу з більш складним порядком денним і сьогодні робимо те, чого раніше 
ніколи не було в Україні. Це і земельна реформа, і банківська реформа, анбандлінг 
«Нафтогазу» та «Укренерго». Це ті реформи, які потребували дійсно твердої політичної 
волі», – зазначила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Ольга Стефанішина під час відеоконференції «Саміт ЄС-Україна: шлях 
вперед». Вона підкреслила, що такі реформи повністю відповідають обраному курсу 
України на інтеграцію до ЄС. Разом з тим брак комунікації часом стає приводом для 
інформаційних атак з боку окремих політичних сил. «Сьогодні підтримка інтеграції України 
до ЄС і НАТО найвища з 2014 року. Водночас ми потребуємо нової великої цілі у наших 
відносинах, яку можуть запропонувати Євросоюз і НАТО. Якщо ми говоримо про План дій 
щодо членства в НАТО, то він дав би потужний поштовх для швидких трансформацій у 
секторі оборони. Так само це б працювало і щодо курсу на зближення з Європейським 
Союзом», – наголосила Віце-прем'єр-міністр. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Мінреінтеграції направило на погодження проєкт концепції  
економічного розвитку Донеччини та Луганщини 

01.10.2020 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України направило на погодження проєкт концепції майбутньої Стратегії 
економічного розвитку Донецької та Луганської областей. 

«Ми запросили близько 200 різних установ, в тому числі й півсотні громадських 
організацій, долучитися до напрацювань концепції. Протягом майже двох місяців 
Мінреінтеграції збирало та опрацьовувало пропозиції, які надійшли. 30 вересня, як і 
обіцяли, проєкт концепції було направлено на погодження ЦОВВ та місцевим органам 
влади Донеччини та Луганщини. Протягом 20 днів ми маємо отримати зворотний зв‘язок, 
врахувати пропозиції та до кінця осені презентувати концепцію», - повідомив віцепрем’єр-
міністр України-Міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков. Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій готує Стратегію економічного розвитку 
підконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, де будуть 
відображені пропозиції громад, які безпосередньо там живуть. Завершити розробку 
концепції майбутньої Стратегії та презентувати її планується восени цього року. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МінТОТ 

 
В Мінекономіки визначили ключові завдання для  

Команди підтримки реформ на 2021 рік 
08.10.2020 

Команда підтримки реформ складається з українських професіоналів 
(не державних службовців), які надають цільову технічну підтримку 
Міністерству в розробці та імплементації пріоритетних реформ. 

Заступники Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія 
Свириденко, Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра та Дмитро Романович 8 жовтня провели 
засідання Спільного консультативного комітету з представниками Європейського банку 
реконструкції та розвитку, Представництва Європейського Союзу в Україні, посольства 
Сполучених Штатів Америки в Україні, посольства Великої Британії в Україні, експертами 
Команди підтримки реформ при Мінекономіки. Спільний консультативний комітет є новою 
платформою для операційного діалогу між Міністерством, донорами та Командою 
підтримки реформ. Комітет створений для нагляду за діяльністю Команди підтримки 
реформ, визначення ключових пріоритетів та складу команди, а також контролю за 
досягненням результатів реформ. На засіданні Комітету обговорили прогрес у 
впровадженні економічних реформ та вектори спільного формування пропозицій до Уряду і 
законодавців на 2021 рік. Наразі погодили 5 пріоритетних напрямків співпраці між 
Командою підтримки реформ та фахівцями міністерства: Реформа державного управління 
та підвищення продуктивності міністерства (PAR); Реформа державних підприємств та 
реформа корпоративного управління; Поліпшення бізнес клімату; Публічні закупівлі та 
дизайн ринків; Реформа ринку праці. «Співпраця з Командою реформ, насамперед, дозволяє 
залучати фахівців  різного профілю для реалізації ключових завдань міністерства.Таким 
чином вдається ще краще виконувати стратегічні завдання Уряду та сприяти у просуванні 
реформ. По-друге, члени Команди – це люди із бізнесу і громадського сектору, 
професіонали із досвідом роботи у великих компаніях, які допомагають урізноманітнити 
аналіз та застосувати додаткову експертизу», - зазначила Світлана Панаіотіді. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінекономіки 

 

Сергій Шкарлет назвав п’ять завдань  
для команди МОН 

20.10.2020 

Т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет назвав п’ять 
завдань, над якими працює команда МОН. Про це очільник Міністерства 
повідомив у своєму Телеграм-каналі.  

«Президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив стратегічне 
значення освіти і науки для розвитку України. Це вже видно з обсягу фінансування 
освітньої галузі у проекті Держбюджету-2021. Приріст становить 34 млрд грн. На 30% буде 
збільшено оклади освітян. Закладено нову програму для протидії пандемії коронавірусу (1 
млрд грн). Також є підтримка ініціативи МОН щодо заснування з наступного року щорічної 
Премії Президента для дітей, які отримали найвищі результати ЗНО», – зауважив Сергій 
Шкарлет. Він наголосив, що команда Міністерства освіти і науки України працює над 
наступними п’ятьма завданнями: зміцнення кадрового потенціалу школи – у спосіб 
поетапного підвищення зарплат вчителів, встановлення надбавок за результатами 
сертифікації, підтримки молодих фахівців; 100-відсоткове забезпечення безкоштовного 
підвезення дітей і педагогічних працівників до дитсадків, шкіл і місць проживання в селі; 
відновлення професійно-технічної освіти – представлено план модернізації, триває робота 
над Стратегією розвитку професійної освіти; реформування наукової сфери – ключовим 
питанням є визначення моделі трансформації Національної та галузевих академій наук, вже 
працюють робочі групи; зміна підходу держави до системи вищої освіти – триває 
громадське обговорення проекту Стратегії розвитку вищої освіти України до 2031 року. 

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

 

Мінрегіон оголосив пріоритетні напрямки «Великого будівництва»  
на наступний рік 

21.10.2020 

Програма Президента «Велике будівництво» є одним із пріоритетних 
напрямків діяльності Міністерства розвитку громад та територій України. 
Про це повідомляється на kmu.gov.ua 

В планах на 2021 рік Мінрегіон визначив основні напрямки, які будуть реалізуватися 
в рамках Програми, – це розвиток мережі надання якісних публічних послуг, прискорення 
економічного зростання регіонів і територій та Туристичні магніти України. У Програмі 
Президента «Велике будівництво» на 2021 рік заплановано розвиток мережі надання 
якісних публічних послуг, в рамках якої будуть реалізовуватися проекти шкіл, садочків, 
стадіонів та об’єктів спортивної інфраструктури, центрів надання адміністративних послуг 
та центрів безпеки. «Прискорення економічного зростання регіонів та територій 
передбачає реалізацію проектів, які забезпечать економічний розвиток та підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, активізацію інвестиціи?ноі? діяльності, підвищення 
рівня зайнятості населення та створення додаткових робочих місць. Такими проектами, 
зокрема, можуть стати індустріальні парки та інші інноваційні об’єкти в регіонах», – 
впевнений Міністр розвитку громад та територій України. Крім індустріальних парків, до 
напрямку прискорення економічного зростання, включено проекти кооперативів у 
сільській місцевості, облаштування закладів професійно-технічної освіти та створення умов 
для виробництва, центри креативної економіки, технологічні та промислові парки, інша 
інфраструктура для створення додаткових робочих місць та залучення інвестицій. 
Новацією в програмі «Велике будівництво» на наступний рік стане розвиток проектів за 
напрямком Туристичні магніти Украі?ни. Цей напрямок зорієнтовано на відновлення 
об’єктів культурної спадщини, створення нових туристичних об’єктів та дотичної 
інфраструктури, відновлення музеїв та замків. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 
До реєстру великих платників на 2021 рік  

включено 1375 компаній 
06.10.2020 

Державна податкова служба затвердила реєстр великих платників 
податків на 2021 рік. До нього увійшли 1375 суб’єктів господарювання, 
повідомляє ДПС України. 

Порівняно з реєстром на 2020 рік кількість підприємств скоротилася на 254 
платника. Це пов’язано зі зміною критеріїв віднесення платників податків до категорії 
великих, що передбачено Законом № 466. Так, відповідно до Податкового кодексу України, 
великий платник податків – це, зокрема, юридична особа, в якої обсяг доходу від усіх видів 
діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 
50 мільйонів євро, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного 
бюджету України (крім митних платежів) за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 
мільйона євро. Раніше загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до 
Держбюджету, складала 1 млн євро податкових та митних платежів. Включення 
підприємств до Реєстру великих платників податків на 2021 рік вже відбувалось за 
оновленими критеріями. До нового реєстру не потрапили 535 платників, які на сьогодні 
обслуговуються в Офісі великих платників податків ДПС та перебувають в Реєстрі – 2020. 
Натомість Реєстр – 2021 поповнився 281 новим великим платником, з яких, зокрема, 94 – 
підприємства торгівлі, 27 - фінансові та страхові установи. ... 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДПС України 

Читайте також: Реєстр великих платників 
податків на 2021 р. >>> 

 
Кабінет Міністрів затвердив плани державних статистичних  

спостережень на 2020 та 2021 рр. 
09.10.2020 

Кабінет Міністрів України на засіданні 9 жовтня відповідними 
розпорядженнями затвердив плани державних статистичних спостережень 
на 2020 та 2021 роки. Про це повідомляє kmu.gov.ua 

Плани передбачають проведення 97 та 90 державних статистичних спостережень 
відповідно та містять описи статспостережень, інформацію про мету їх проведення, 
методологічні документи та інструментарій, джерела статистичної інформації, а також 
переліки статистичних показників (з розрізами їх розробки), що поширюються за 
результатами державного статистичного спостереження. Вони також визначають форми та 
строки оприлюднення статистичних продуктів (збірники, бюлетені, експрес-випуски та 
статистична інформація) на офіційних вебсайтах в мережі Інтернет Держстату, його 
територіальних органів, а також співвиробників статистичної інформації – Національного 
банку й Мінфіну.   Як зауважує Голова Державної служби статистики Ігор Вернер, плани 
розроблені з метою своєчасного задоволення інформаційних потреб громадян, суб’єктів 
господарювання, органів державної влади й органів місцевого самоврядування, засобів 
масової інформації, наукових і освітніх установ, міжнародних організацій та інших 
користувачів у статистичній інформації щодо соціально-економічного розвитку України та 
її регіонів. Крім того, документ на 2021 рік має новелу: для зручності користувачів кожному 
статистичному продукту надано код, який зазначається у колонці "Оприлюднення" біля 
показника, принаймні один розріз якого вміщує відповідний продукт. План структурований 
за галузями статистики: демографічна та соціальна статистика; економічна статистика; 
навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей. Кожна галузь також 
містить відповідні розділи та тематики статистичного виробництва: "Населення та 
міграція", "Ринок праці", "Макроекономічна статистика", "Національні рахунки", 
"Економічна діяльність", "Зовнішньоекономічна діяльність", "Ціни" та інші, а також 
комплексну та регіональну статистику. Плани пройшли громадське обговорення та їх 
погоджено із 21 заінтересованим державним органом. ... 

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

 
Межигір’я, UMH, «Гулівер»: в АРМА розповіли про  

долю скандальних активів 
13.10.2020 

В управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 
немає жодного конфіскованого активу представників колишньої влади. Про 
це заявив т.в.о. керівника АРМА Віталій Сигидин. 

"Наразі ще немає жодного конфіскованого активу. І одна з причин такої ситуації – 
загальна дисфункціональність механізму конфіскації в нашій державі. На сьогодні всі 
активи, передані в управління АРМА, – це речові докази у кримінальних провадженнях. 
Наприклад, «Межигір’я»", - зазначив Сигидин. За його словами, були активи, пов’язані з 
суддею Вищого господарського суду Віктором Татьковим, але нещодавно арешт на них 
скасовано. "Є потужний та резонансний актив UMH (УМХ) Сергія Курченка, активи, 
пов’язані з ексміністром Олександром Клименком («Юнісон груп»), але на значну їх частину 
арешт теж скасували: три поверхи в ТРЦ «Гулівер», безліч квартир і автомобілів", - 
зауважив він. Керівник АРМА додав, що протягом останнього року до АРМА не надходило 
жодної судової ухвали саме щодо конфіскованих активів, які б агентство могло реалізувати 
на торгах. Він також наголосив на ризиках управителів конфіскованого майна, яким АРМА 
передає активи в управління. "Кожен управитель, який бере в управління таке майно, має 
певні ризики – ухвалу щодо активу може бути скасовано теоретично в будь-який момент. 
Це доволі проблемно: можна стати переможцем конкурсу, здійснити оцінку активу, 
застрахувати його, дати старт капіталовкладенням, а через два місяці з’явиться ухвала суду 
про скасування арешту. І ми зобов’язані передати актив протягом трьох днів з моменту 
надходження ухвали попередньому власнику. Це великі ризики, які не сприяють значному 
попиту на такі активи", - зазначив Сигидин. За словами очільника АРМА, за рахунок 
конфіскації збільшився виключно депозитний портфель - майже вдвічі, наразі він 
становить понад 600 млн грн. Тільки з початку 2020 року на цю суму нараховано майже 40 
млн грн відсотків. "До вироку суду і рішення про конфіскацію активу кошти з його 
реалізації перебувають на депозитному рахунку АРМА в державному банку (на них 
нараховуються відсотки). Слід зазначити, що відсотки на депозитні кошти АРМА 
нараховуються за одними з найвищих ставок, тож управління грошовими коштами створює 
значну додану вартість", - наголосив він. Як повідомлялося, Агентство з розшуку та 
менеджменту активів (АРМА) з’явилося у лютому 2016 року. Його основна функція – 
управління та продаж активів, арештованих через кримінальні провадження. Найдорожче, 
що передавали в АРМА за весь час його існування, – це «вежі Бойка» (вартістю $800 млн), 
найвідоміше – «Межигір’я» , резиденція колишнього президента Віктора Януковича. 
Першого очільника АРМА Антона Янчука в листопаді минулого року відсторонили від 
посади (з ініціативи тодішнього міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета), а через 
місяць остаточно звільнили. Тимчасове виконання обов’язків керівника АРМА з 27 
листопада 2019 року Кабмін поклав на Віталія Сигидина – ексзаступника начальника ГТУЮ 
в м. Києві, який у квітні 2019-го переміг у конкурсі на посаду начальника відділу 
моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 
 
 

Держфінмоніторинг підбив підсумки своєї роботи 
за 9 місяців 2020 року 

19.10.2020 

За 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до 
правоохоронних органів 739 матеріалів (з них 399 узагальнених матеріалів 
та 340 додаткових узагальнених матеріалів). 

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з 
легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом 
України, становить 60,3 млрд гривень. Держфінмоніторингом приділяється особлива увага 
стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, 
розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Так, за 9 місяців 2020 року 
Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 таких матеріалів (48 
узагальнених матеріалів та 109 додаткових узагальнених матеріалів). У згаданих 
матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з 
учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 6,4 
млрд гривень. Відповідно до законодавства України Держфінмоніторинг спільно із 
правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію 
фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. Так, за 9 місяців 2020 року 
Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 45 матеріалів (з них 25 
узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових 
операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або 
проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України. 

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

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ 
 

 
 

СБУ затримала учасників ГО, яку фінансували народні депутати для участі  
в рейдерських захопленнях та протестних акціях 

23.10.2020 

На Київщині співробітники СБУ затримали учасників однієї з 
громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у 
рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях.  

За даними досудового слідства встановлено, що об’єднання підконтрольне народно-
му депутату та співголові однієї з діючих політичних партій. Під виглядом спортивного 
об’єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час 
рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях. Крім того, за 
інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший 
народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією. 
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання також контролювали збут 
наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси. У межах розпочатого 
кримінального провадження співробітники СБ України задокументували збут учасниками 
ГО двох партій амфетаміну. Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних 
фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 
саморобних вибухових пристроїв, пістолет «Шмайсер» калібру 9 мм, пристрої для відстрілу 
гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки 
кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку. Нагадаємо, 5 жовтня в Києві 
співробітники СБУ затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування 
помічниками народних депутатів від «Слуги народу». Зловмисники, посилаючись на нібито 
існуючі зв`язки у політсилі та Верховній Раді, намагалися продати «посади» та шукали 
клієнтів. Вартість такого кар`єрного зростання становила 18 тисяч доларів США за місце. 
Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування та видати 
службове посвідчення. Затримали зловмисників у середмісті столиці відповідно до ст. 208 
Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 3 тисяч доларів США – 
частини суми від одного з клієнтів. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 
(шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі учасникам оборудки готується 
повідомлення про підозру. Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти 
пропозицій фейкового працевлаштування. Заходи із викриття відбувалися спільно з ДБР 
під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Під час тестування на знання законодавства 27 прокурорів  
місцевих прокуратур набрали максимальні 100 балів 

30.10.2020 

У п’ятницю, 30 жовтня 2020 року, завершився перший етап атестації 
прокурорів місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів (на 
правах місцевих).  

Прокурори складали іспит у формі анонімного тестування на виявлення рівня знань 
та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. У 
ньому взяли участь 5292 прокурори. 4966 прокурорів набрали необхідні 70 балів зі 100 і 
будуть допущені до наступного етапу атестації. При цьому 27 прокурорів місцевих 
прокуратур з різних областей України продемонстрували найвищий рівень знань, набрав-
ши максимально можливі 100 балів, 54 прокурори набрали по 99 балів. Загалом 1553 
прокурори місцевих прокуратур набрали більше 90 балів під час тестування на знання 
законодавства. Всього для 6 % учасників тестувань іспит на знання законодавства виявися 
неуспішним. Не з’явилися на іспиті 1056 прокурорів. Кадровими комісіями ще розгля-
даються заяви про перенесення з поважних причин дати тестування. Про дату та час 
додаткових тестувань буде повідомлено пізніше. Вже в понеділок, 2  листопада 2020 року, 
розпочнеться другий етап атестації прокурорів місцевих прокуратур – тестування на 
загальні здібності та навички.  Прокурори, які наберуть прохідний бал, будуть допущені до 
третього етапу атестації, який проходитиме у формі співбесіди та включатиме в себе 
виконання ситуаційного завдання. Атестація відбувається на виконання Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 
реформи органів прокуратури». Відзначимо, місяць тому в Україні запрацювали нові обласні 
прокуратури. Чому вони нові і що змінилося? Ми послідовно і системно реформуємо 
прокуратуру: відбулася атестація кадрів регіонального рівня, прокурори пройшли сито 
тестів на знання закону і загальні здібності та фільтр доброчесності на співбесідах. Загалом 
атестацію успішно пройшли 2483 прокурори регіональних прокуратур, 878 прокурорів - ні. 
Найкращий результат показала прокуратура Хмельницької області – 88% атестованих 
прокурорів, найбільше тих, хто не склав –  32% у прокуратурі Дніпропетровської області. 
Одним із головних наших завдань було також підвищення довіри до прокуратури – і тут ми 
очищували свої ряди також через викриття тих, хто паплюжить прокурорську честь 
порушенням закону. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ОГП 
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Місцеві вибори закріплюють успіх основного етапу  
реформи децентралізації 

25.10.2020 

25 жовтня 2020 р. - історична дата для України, адже місцеві 
вибори проходять на новій адміністративно-територіальній основі. Про 
це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після голосування у м. Львові. 

«Уряд змінив застарілий поділ на райони, що був прийнятий ще в першій половині 
минулого століття. Та передав більше повноважень в громади, сформувавши майже 1,5 
тисячі об’єднаних територіальних громад. Вперше в історії незалежної України люди на 
місцях самі розпоряджатимуться коштами й вирішуватимуть, куди їх витрачати. Це 
ключовий елемент реформи децентралізації. Важливість сьогоднішніх виборів для 
майбутнього нашої країни складно переоцінити, адже ми, по суті, закріплюємо успіх 
основного етапу реформи», — зазначив очільник Уряду. Як наголосив Денис Шмигаль, 
адміністративно-територіальна реформа — це одна з найбільш важливих і успішних 
реформ: «Вона найбільше зрозуміла людям, тому має високу підтримку серед українців. 
Місцеві вибори за новим адміністративно-територіальним устроєм дають змогу Україні 
рухатися далі: розвивати інфраструктуру, покращувати державні послуги, робити країну 
комфортнішою для людей. Це дійсно історична подія», — відзначив Прем’єр-міністр. Глава 
Уряду також зауважив, що місцева влада ще ніколи не мала стільки повноважень, як 
матиме після цих виборів. «Відтепер громади матимуть власну землю та власні повноцінні 
бюджети. Більше 2 млн гектарів сільськогосподарської землі перейшло місцевим громадам. 
І наступного року бюджет місцевих громад складе понад 500 млрд грн. Разом з повнотою 
влади, з управлінням землею, фінансів, до них переходить і вся повнота відповідальності. 
Влада стала дуже близькою до громади, і люди зможуть робити висновки», — додав він. 
Відзначимо, 22 жовтня відбулась онлайн-зустріч Міністра розвитку громад та територій 
України Олексія Чернишова з директором Місії Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) Джеймсом Хоупом. Під час зустрічі обговорили стан реалізації спільних проектів, 
стан реформи децентралізації в Україні, пріоритети регіональної політики на 2021-2027 рр., 
а також місцеві вибори в Україні. Міністр подякував представникам Місії Агентства США з 
міжнародного розвитку за допомогу у досягненні основної мети реформи децентралізації, а 
саме – за формування ефективного місцевого самоврядування. Олексій Чернишов також 
зазначив, що Мінрегіон високо оцінює внесок програми «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» DOBRE та вітає рішення USAID стосовно продовження 
діяльності програми додатково на 16 місяців до вересня 2022 року, що, безперечно, дасть 
можливість ще 25 громадам покращити свої спроможності в різних сферах діяльності. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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У річницю заснування Організації Об’єднаних Націй Президент зустрівся з 
координаторкою системи ООН в Україні 

24.10.2020 

У день заснування ООН Президент України Володимир Зеленський 
провів зустріч із координаторкою системи Організації Об’єднаних Націй в 
Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані. 

Глава держави відзначив, що радий нагоді поспілкуватись у 75-ту річницю 
створення ООН, адже Україна є однією з країн-засновниць Організації. «Ми вдячні за 
підтримку України, українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Вдячні за 
всю роботу ООН, спрямовану на досягнення й усталення миру на сході України», – сказав 
Президент. Він зауважив, що режим тиші діє на Донбасі вже майже 90 днів. Президент 
констатував: є провокації ворога, постріли і, на жаль, один загиблий військовий, але режим 
припинення вогню допоміг мінімізувати втрати в українському війську. «Ми співчуваємо 
сім’ям усіх загиблих на Донбасі, але ще раз хочу наголосити, що весь світ бачить, що за 
останні 90 днів з початку режиму тиші у нас лише одна бойова втрата. На жаль, ця втрата є, 
але, тим не менш, ми розуміємо, що цей механізм дійсно працює. Ми вдячні всім нашим 
партнерам за цю велику роботу. І перш за все дякуємо ООН», – сказав Глава держави. Оснат 
Лубрані відзначила важливість режиму тиші і для припинення війни, і для безпеки 
громадян, які живуть на сході. Пані Лубрані наголосила, що люди на Донбасі бачать, як 
покращилося життя після досягнення перемир’я. «Це перемир’я робить таку велику 
різницю в житті людей. Факт того, як надзвичайно зменшилася кількість загиблих 
цивільних на Донбасі, – просто вражає. Дуже важливо, що ви виявилися одним з тих, хто 
відреагував на заклик секретаря ООН щодо важливості припинення вогню», – сказала вона 
та відзначила роботу керівника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо Нормандського 
формату та імплементації Мінських угод. «І хоча ми не залучені до цього блоку роботи, ми 
повністю готові підтримувати саме ваше бачення, робити все для того, щоб було 
сприйняття у людей в Україні, що дійсно режим припинення вогню і поступове просування 
до миру надзвичайно важливе і що зрештою цю ситуацію треба доводити до завершення», – 
додала координаторка системи ООН в Україні. Оснат Лубрані констатувала, що співпраця 
Організації з Україною спрямована на гуманітарний сектор, відновлення, стабільність та 
розвиток, і відзначила результати цієї роботи. Співрозмовники також обговорили допомогу 
Україні від ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу, гуманітарну підтримку та 
відновлення Донбасу, зокрема інфраструктурні проекти. Україна зацікавлена в активному 
залученні ООН до подолання викликів, пов’язаних з російською агресією в Криму та на 
Донбасі, наголосив Президент і закликав Організацію Об'єднаних Націй спільно розробити 
план заходів з відновлення Донбасу після його деокупації та взяти участь у реалізації 
проекту із забезпечення регіону питною водою. «Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий 
важливий проект, який нам дуже складно витягнути тільки за рахунок бюджету України, – 
це питання питної води для Донбасу. Хочу нагадати, що підприємство «Вода Донбасу» 
забезпечує весь Донбас – не тільки контрольований українською владою, а й той Донбас, 
який тимчасово окупований», – сказав Володимир Зеленський. Він зауважив, що йдеться як 
про реконструкцію, так і про будівництво мережі водогону. Глава держави нагадав, що в 
реалізації проекту бере участь Швейцарія, і Президент цієї країни особисто відвідувала 
підприємство та регіон під час останнього візиту в Україну. Крім того, на Донбасі активно 
будують та ремонтують дороги, розповів Володимир Зеленський. Зокрема, на Луганщині 
здійснюється ремонт 343 км доріг, що на 300% більше, ніж у сумі за десять років, наголосив 
він. «Це важливо для об’єднання, «зшиття» країни», – сказав Президент. Координаторка 
системи ООН наголосила, що люди на Донбасі бачать і цінують розбудову інфраструктури, 
це має велике значення для життя. «Коли говоримо про відновлення Донбасу, маємо 
розуміти під цим увесь комплекс питань, серед іншого – очищення інформаційного 
простору регіону від пропаганди та брехливих новин», – відзначив Глава держави. У цьому 
контексті Президент нагадав про ініціативу України створити у Києві штаб-квартиру 
Міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді. Володимир Зеленський 
наголосив на важливості подальшої активної взаємодії офісу координаторки з органами 
державної влади з метою підтримки України у тих сферах і в тих регіонах, які мають 
найбільшу потребу в цьому. … 
 

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

Читайте також: Разом з ООН - до 
справедливого миру у справедливому світі >>> 
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На ринок Британії матимуть вільний доступ 98%  
всіх українських товарів 

08.10.2020 

Президент України підписав Угоду про політичне співробітництво, 
вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим 
Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. 

Нова Угода забезпечить подальший поступальний розвиток відносин, зокрема, і 
торговельних, України з Великою Британією після закінчення перехідного періоду, який 
передбачено Угодою про вихід Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу. 
“Підписання цієї Угоди гарантує Україні преференційний доступ до ринку Британії, що є 
важливою складовою розвитку взаємовигідних відносин між країнами. Зокрема, 
квотування за деякими товарами збільшиться від 13 до 20 %, що стимулюватиме 
український експорт. Крім того, умови доступу до ринку Британії та ЄС будуть швидко 
розширені, адже її перегляд відбудеться вже у 2022 році”, - прокоментував заступник 
Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торговий 
представник України Тарас Качка. Так, Угода передбачає рівень лібералізації умов торгівлі 
товарами та послугами між Україною та Сполученим Королівством на рівні не нижчому, ніж 
передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. З дати набуття 
чинності Угоди відбудеться повна лібералізація 98% товарної номенклатури, а з 2023 року 
для України лібералізованими будуть ще 2%. Кількість тарифних квот для України складає 
36+4 додаткові. Нульові тарифні квоти встановлюються британською стороною додатково 
до наданих в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. При цьому, Україна отримує 
більш скорочений термін для перегляду торговельних положень Угоди (2 роки після 
набуття чинності) в порівнянні з Угодою про асоціацію. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами me.gov.ua 
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Уряд готує амбітне засідання Ради асоціації Україна-ЄС  
в грудні 2020 року 

21.10.2020 

Україна готова вийти на Раду асоціації в грудні цього року з чітким 
розумінням щодо модернізації Угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомляє 
служба новин порталу kmu.gov.ua 

Від січня 2021 року є можливість розпочати процес оновлення умов торгівлі, 
додатків до Угоди про асоціацію, а також провести оцінку можливостей подальшого 
поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом. На цьому 
наголосила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України Ольга Стефанішина під час установчого засідання Комісії з питань координації 
виконання Угоди про асоціацію. «За 5 з 10 років, на які розрахована Угода про асоціацію, 
Україна фактично виконала 47% зобов’язань. Майже по всіх сферах, які охоплює Угода, у 
нас системні зміни. Лише за останній рік Парламент схвалив більше двох десятків 
системних змін до законодавства. Тепер Уряд може концентрувати зусилля на 
впровадженні цих законів, досягати домовленостей з Європейським Союзом щодо 
взаємного доступу на ринок, починати офіційні переговори про укладання Угоди про 
«промисловий безвіз», наполягати на отриманні режиму внутрішнього ринку для цифрових 
та інших послуг», – зазначила Ольга Стефанішина. Віце-прем’єр-міністр повідомила, що 
Уряд і Парламент домовилися про законодавчі пріоритети у сфері євроінтеграції. Йдеться 
про понад 30 євроінтеграційних законопроектів, які прискорюють виконання Угоди про 
асоціацію. Серед них проекти у сфері енергетики, транспорту, торгівлі, «зеленого курсу» 
тощо. Кабінет Міністрів планує внести відповідні законопроекти на розгляд Парламенту до 
кінця року. Учасники зустрічі також домовились про започаткування у Парламенті Днів ЄС, 
коли у Верховній Раді розглядатимуться суто євроінтеграційні законопроекти. «Завдяки 
злагодженій роботі Уряду і Парламенту, а також зоні вільної торгівлі з ЄС, Україна є 
повноправним учасником європейської політики щодо «зеленої» економіки. За ініціативи 
Прем’єр-міністра Уряд вже спрямував листа, де ми представили бачення України в розвитку 
Європейського Союзу на наступне десятиліття. Наше місце в цьому процесі є достатньо 
потужним, як у країни, економічні інтереси якої мають враховуватись на всіх етапах 
формування політик ЄС», – зазначила Ольга Стефанішина. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Прем’єр-міністр України обговорив шляхи покращення бізнес-клімату  
зі Східним комітетом німецької економіки 

 

06.10.2020 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 6 жовтня 2020 р. провів 
відеоконференцію з керівництвом Східного комітету німецької економіки. 
Про це повідомляє germany.mfa.gov.ua 

У зустрічі взяли участь представники Уряду, Надзвичайний і Повноважний Посол 
ФРН в Україні Анка Фельдгузен, Голова, Президент та Гендиректор Східноєвропейської 
спілки німецької економіки Олівер Гермес, Голова правління Німецько-української 
промислово-торговельної палати Александер Маркус, а також керівники німецьких 
підприємств. Під час відеоконференції сторони, серед іншого, обговорили шляхи 
покращення інвестиційного та бізнес-клімату, інфраструктурні проекти, ініціативи у сфері 
енергоефективності та діджиталізацію. Денис Шмигаль наголосив, що Німеччина є 
стратегічним партнером України в Європі, та зауважив, що в Україні працюють близько 2,5 
тисячі німецьких компаній. «Ми цінуємо внесок німецького бізнесу в розвиток національної 
економіки. Між нашими країнами склалися міцні економічні відносини й Німеччина — 
серед ключових партнерів України в торговій та інвестиційній сферах», — зазначив Глава 
Уряду, а також додав, що, попри пандемію COVID-19, Україна продовжує втілювати 
структурні реформи, щоб покращити бізнес-клімат. Прем’єр-міністр відзначив, що одним з 
інструментів покращення умов ведення бізнесу в Україні є реформа цифрової 
трансформації. Напередодні відбувся другий Diia Summit, де були представлені нові 
електронні послуги та документи на порталі «Дія». ... 

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

 
 

 

 
 

 

 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
 

https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulasya-onlajn-zustrich-oleksiya-chernishova-z-direktorom-misiyi-agentstva-ssha-z-mizhnarodnogo-rozvitku-dzhejmsom-houpom
https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulasya-onlajn-zustrich-oleksiya-chernishova-z-direktorom-misiyi-agentstva-ssha-z-mizhnarodnogo-rozvitku-dzhejmsom-houpom
https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulasya-onlajn-zustrich-oleksiya-chernishova-z-direktorom-misiyi-agentstva-ssha-z-mizhnarodnogo-rozvitku-dzhejmsom-houpom
https://www.kmu.gov.ua/news/miscevi-vibori-zakriplyuyut-uspih-osnovnogo-etapu-reformi-decentralizaciyi-premyer-ministr
https://www.president.gov.ua/news/u-richnicyu-zasnuvannya-organizaciyi-obyednanih-nacij-prezid-64837
https://www.kmu.gov.ua/news/dmitro-kuleba-razom-z-oon-do-spravedlivogo-miru-u-spravedlivomu-sviti
https://www.kmu.gov.ua/news/dmitro-kuleba-razom-z-oon-do-spravedlivogo-miru-u-spravedlivomu-sviti
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9b22db99-c4d4-4197-bd6b-1d634d6e7fea&title=98-VsikhUkrainskikhTovarivMatimutVilniiDostupNaRinokBritanii
https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-uryad-gotuye-ambitne-zasidannya-radi-asociaciyi-ukrayina-yes-u-grudni-2020-roku
https://germany.mfa.gov.ua/news/premyer-ministr-ukrayini-obgovoriv-shlyahi-pokrashchennya-biznes-klimatu-zi-shidnim-komitetom-nimeckoyi-ekonomiki
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-kyiv.uk
http://ukraineun.org/
http://uk.mfa.gov.ua/ua
http://germany.mfa.gov.ua/ua
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Прем’єр-міністр України та Президент Польщі обговорили важливі  
напрямки двосторонньої співпраці 

12.10.2020 

Уряд налаштований на поглиблення двосторонньої співпраці між 
Україною та Польщею. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль під час зустрічі з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. 

Очільник Уряду відзначив важливість новоствореного «Люблінського трикутника» 
та запропонував Президенту Польщі розширити його формат: «Пропоную опрацювати 
можливість зустрічі глав урядів України, Польщі й Литви. Ми почали розвивати й 
посилювати «Люблінський трикутник» як новий формат тристоронньої співпраці», — 
зазначив Прем’єр-міністр. У ході зустрічі Денис Шмигаль подякував Анджею Дуді за 
підтримку з боку Польщі в процесі залучення України до проекту «Тримор’я». «Ми дійсно 
зацікавлені, щоб віднайти формулу й долучитися до цієї співпраці. Для нас це один з 
найважливіших міжнародних пріоритетів», — відзначив очільник Уряду. Прем’єр-міністр 
України та Президент Республіки Польща обговорили також питання транспортної 
інфраструктури, зокрема, реалізацію проекту «Віа Карпатія», що дасть поштовх для 
розвитку західних областей України. Денис Шмигаль зауважив, що одним із пріоритетів 
Уряду на найближчі роки є будівництво концесійних автодоріг. «В Україні активно діє 
проект Президента «Велике будівництво». І концесійні автобани — це наступний крок 
програми. Впевнений, з наступного року ми зможемо спільно реалізувати перший такий 
проект — це подовження на територію України траси А4», — підкреслив Денис Шмигаль. За 
словами очільника Уряду, в цьому контексті є важливим розвиток спільного транзитного 
потенціалу, а саме збільшення квоти для українських перевізників. Денис Шмигаль 
зауважив, що Українсько-польська міжурядова комісія може стати необхідним 
майданчиком для опрацювання цих питань та розвитку спільного потенціалу. ... 

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

 
Україна і Кіпр обговорили можливості поглиблення торгово- 

економічного та інвестиційного співробітництва 
26.10.2020 

За ініціативи Посольства України в Республіці Кіпр та Торгово-
промислової палати України 22 жовтня 2020 р. відбувся онлайн-семінар 
«Україна і Кіпр. Нові можливості для співробітництва». 

У дискусії взяли участь близько 50-ти представників українського та кіпрського 
бізнесу. Відкриваючи захід, Посол України в Республіці Кіпр Руслан Німчинський наголосив, 
що Україна продовжує впровадження глибоких структурних реформ для створення 
сприятливих умов для утвердження комфортного бізнес-середовища, для суттєвого 
покращення інвестиційної привабливості України. Було наголошено на високій важливості, 
яку приділяє Уряд України зміцненню політичних, торгово-економічних та культурних 
зв’язків з Республікою Кіпр. Наголошено на необхідності як найповнішого використання 
наявних можливостей для інтенсифікації бізнес-контактів, започаткування нових взаємо-
вигідних проєктів, що є особливо важливим у контексті зусиль з подолання негативних 
наслідків пандемії Covid-19. Про важливість активізації динаміки двосторонньої торгово-
економічної взаємодії зазначалось у промовах Президента Торгово-промислової палати 
України Геннадія Чижикова, Президента Торгово-промислової палати Кіпру Хрістодулоса 
Ангастініотіса, Посла Республіки Кіпр в Україні Луїса Телемаху. У ході заходу відбувся обмін 
думками стосовно інвестиційного потенціалу України та Кіпру. Представники Фонду 
держмайна України та урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій «Ukraine-
Invest» поінформували кіпрську сторону про інвестиційну привабливість України в 
контексті нових кроків Уряду з демонополізації економіки. Глава наглядової Ради Адміні-
страції морських портів виступив з презентацією про зусилля Уряду України зі створення 
належних умов для заходження іноземного капіталу в українські порти на умовах концесії. 
Окремо були обговорені питання співпраці у страховій галузі, зокрема щодо перспектив 
укладення відповідного двостороннього Меморандуму про взаєморозуміння. 

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

 
Ігор Петрашко обговорив з Послом Італійської Республіки  

перспективи двостороннього співробітництва 
27.10.2020 

Відбулася зустріч Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Ігоря Петрашка з Надзвичайним та Повноважним 
Послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа. 

Зустрія відбулась з метою обговорення питань поглиблення торгово-економічних 
відносин між Україною та Італією. Участь у заході взяли заступник Міністра Олександр 
Романішин, представники Мінекономіки та Посольства Італійської Республіки в Україні. 
«Ми зацікавлені у поглибленні взаємовигідних торгово-економічних відносин та 
подальшому розвитку галузевого та інвестиційного співробітництва між нашими 
країнами», - зауважив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Ігор Петрашко. Так, під час зустрічі йшлося про перспективи співпраці у сфері 
торгівлі, промисловості, агросекторі, галузі ІТ та інновацій. Крім того, сторони обговорили 
взаємодію в рамках Українсько-італійської ради з економічного, промислового та 
фінансового співробітництва та підтримали важливість проведення наступного засідання в 
грудні поточного року. Також було наголошено на важливості процесу фіналізації роботи 
щодо оновлення міжурядової угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, що має 
розширити перспективи для реалізації нових інвестиційних проектів, розвитку кооперації, 
державно-приватного партнерства тощо. 

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

 
Єрмак підтвердив неафішовану зустріч у Ватикані та  

розповів, про що говорив 
28.10.2020 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив свою неофіційну 
зустріч у Ватикані з державним секретарем Святого Престолу П’єтро 
Пароліном. Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю» 

Однією із тем був можливий приїзд Папи Римського до України. За час незалежності 
Україну відвідав лише один понтифік — це був Іван Павло ІІ у 2001 р. «[Говорили] про 
призначення посла України в Ватикан, обговорювали процес передачі костелу в Києві 
римо-католицькій громаді і можливість візиту Папи в Україну», — пояснив Єрмак. Зустріч 
відбулася під час візиту української делегації до Італії 5 жовтня. Єрмак разом із віцепре-
м’єркою з євроінтеграції Ольгою Стефанішиною зустрічалися з очільником італійського 
МЗС. Також вони зустрічалися із іншими італійськими посадовцями. Про зустріч Єрмака у 
Ватикані Офіс президента не повідомляв, а також офіційно не підтверджував інформацію, 
яка почала з’являтися у ЗМІ. За даними видання «Дзеркало тижня», Єрмак у Ватикані мав 
цілком таємну та неофіційну зустріч, на яку навіть не взяли перекладача з українського 
боку. Однією з порушених тем було залучення Ватикану до посередництва, принаймні у 
гуманітарній сфері, у питанні врегулювання ситуації на Донбасі. 

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

 
 
 
 

 ЄВРАЗІЯ 
 

Україна та Казахстан узгодили подальші кроки  
з активізації двосторонньої торгівлі 

 

19.10.2020 

Заступник міністра Євгеній Єнін зустрівся з головою Комітету з 
інвестицій МЗС Казахстану Аскаром Шокібаєвим і заступником голови 
правління казахстанської компанії «Kazakh Invest» Біржаном Канешевим. 

Євгеній Єнін позитивно оцінив результати проведеного в серпні Другого засідання 
робочої групи зі збільшення товарообігу між Україною та Казахстаном. Заступник міністра 
підтвердив готовність української сторони до проведення в Києві восени цього року 14-го 
засідання Спільної міждержавної українсько-казахстанської Комісії з економічного 
співробітництва. «Ці практичні кроки, направлені на активізацію торговельно-
економічного співробітництва, дозволять нашим країнам збільшити товарообіг, який на 
сьогодні не відповідає існуючому потенціалу», - зазначив Єнін. Під час зустрічі 
казахстанська сторона озвучила ключові сфери для розширення інвестиційної співпраці 
між нашими країнами: інфраструктурні проєкти, енергетична сфера, агропромисловий 
комплекс, космос та машинобудування. Аскар Шокібаєв підкреслив, що підтримка 
інвесторів з боку державних органів і дипломатичних представництв може створити 
сприятливий ґрунт для реалізації інвестиційних проєктів обох сторін. Заступник міністра 
також відзначив існуючий в Казахстані прогресивний підхід до створення сприятливих 
умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій. За словами Єніна, існуючі пільги можуть 
бути цікавими українському бізнесу з точки зору створення спільних підприємств з 
казахстанськими партнерами. Відзначимо, 16 жовтня 2020 року заступник міністра Євгеній 
Єнін зустрівся з головою Комітету з інвестицій МЗС Казахстану Аскаром Шокібаєвим і 
заступником голови правління казахстанської компанії «Kazakh Invest» Біржаном 
Канешевим, які прибули до Києва з метою участі в Українсько-Казахстанському 
інвестиційному форумі. Євгеній Єнін позитивно оцінив результати проведеного в серпні 
Другого засідання робочої групи зі збільшення товарообігу між Україною та Казахстаном. 
Заступник міністра підтвердив готовність української сторони до проведення в Києві 
восени цього року 14-го засідання Спільної міждержавної українсько-казахстанської Комісії 
з економічного співробітництва. «Ці практичні кроки, направлені на активізацію 
торговельно-економічного співробітництва, дозволять нашим країнам збільшити 
товарообіг, який на сьогодні не відповідає існуючому потенціалу», - зазначив Єнін. Під час 
зустрічі казахстанська сторона озвучила ключові сфери для розширення інвестиційної 
співпраці між нашими країнами: інфраструктурні проєкти, енергетична сфера, 
агропромисловий комплекс, космос та машинобудування. Аскар Шокібаєв підкреслив, що 
підтримка інвесторів з боку державних органів і дипломатичних представництв може 
створити сприятливий ґрунт для реалізації інвестиційних проєктів обох сторін. Заступник 
міністра також відзначив існуючий в Казахстані прогресивний підхід до створення 
сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій. За словами Єніна, існуючі 
пільги можуть бути цікавими українському бізнесу з точки зору створення спільних 
підприємств з казахстанськими партнерами. 

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

 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Зустріч Посла України в Лівані І.Осташа з Губернатором  
Північного Лівану Р.Нохра 

 

06.10.2020 

Під час бесіди сторони обговорили питання розвитку українсько-
ліванської співпраці, зокрема у сфері економіки та туризму, обмінялися 
думками щодо ситуації в Україні та Лівані. 

Відзначимо, торговельно-економічне співробітництво між Україною та Ліванською 
Республікою характеризується позитивною динамікою для нашої держави. Україна 
продовжує утримувати за собою абсолютне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі, яке 
в середньому складає 97-99% від загальних обсягів двосторонньої торгівлі продовольчими 
та промисловими товарами. За даними Державної служби статистики України, у січні- липні 
2020 року товарообіг між країнами становив 183,3 млн. дол. США. При цьому український 
експорт товарів та послуг склав $180,2 млн. Українське торговельне сальдо +$177,1 млн.  
Двостороння торгівля охоплює 56 найменувань продукції. У зазначений період відбулось 
певне падіння загальних показників українського експорту (на 26%), що обумовлено 
скороченням торгівельних операцій через пандемією коронавірусу, зменшення купівельної 
спроможності ліванського населення через економічну кризу. Значно скоротились (на 81%) 
поставки на ліванський ринок металургійної продукції (у 2019 становили 30,4% в структурі 
експорту). Означене пояснюється агресивними діями російської сторони з блокування 
Керченської протоки та обмеження доступу до українських портів на Азовському морі. 
Водночас, за підсумками 7 місяців 2020 року зафіксоване зростання поставок на ліванський 
ринок сільськогосподарської продукції (у першу чергу зерна та олії). 

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

 
Україна та Ісламська Республіка Афганістан відкривають нову  

сторінку у розвитку економічних відносин 
12.10.2020 

Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей 
промисловості Олег Уруський провів офіційну зустріч з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Ісламської Республіки Афганістан Валієм Монаваром. 

Під час заходу обговорювалися питання поточного стану відносин між країнами та 
перспектив їх розвитку в майбутньому. Було наголошено на необхідності поглиблення 
двосторонньої співпраці та нарощування об’єму товарообігу між державами. Як зазначив 
Надзвичайний та Повноважний Посол Ісламської Республіки Афганістан Валі Монавар, 
сьогодні як з боку керівництва Афганістану, так і України є взаємний інтерес до розвитку 
економічних відносин за різними напрямками. «Афганістан хотів би відкрити нову сторінку 
у співробітництві між країнами. Наразі важливими напрямками двосторонньої взаємодії є 
освіта, енергетика та військово-технічна співпраця», - зазначив Валі Монавар. Також Посол 
підкреслив, що офіційний розмір товарообігу між країнами потрібно збільшувати та 
запевнив, що це є важливим завданням його місії в Україні. Своєю чергою Олег Уруський 
наголосив: «Україна на сьогодні готова поглиблювати відносини з Афганістаном. Для цього 
є політична воля і значний потенціал для співробітництва. Звичайно поточний офіційний 
рівень товарообігу між країнами є недостатнім. Ми маємо ставити перед собою більш 
амбітні завдання і досягнення ще більш високих показників співпраці». ... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-ukrayini-ta-prezident-polshchi-obgovorili-vazhlivi-napryamki-dvostoronnoyi-spivpraci
https://rei.mfa.gov.ua/news/ukrayina-i-kipr-obgovorili-mozhlivosti-pogliblennya-torgovo-ekonomichnogo-ta-investicijnogo-spivrobitnictva
https://www.kmu.gov.ua/news/igor-petrashko-obgovoriv-z-poslom-italijskoyi-respubliki-davide-la-chechilia-perspektivi-dvostoronnogo-spivrobitnictva
http://dialogs.org.ua/people/45603/
https://kazakhstan.mfa.gov.ua/news/zastupnik-mzs-ukrayini-ye-yenin-zustrivsya-z-golovoyu-komitetu-z-investicij-mzs-kazahstanu-shokibayevim-i-zastupnikom-golovi-pravlinnya-kazahstanskoyi-kompaniyi-kazakh-invest-b-kaneshevim
https://kazakhstan.mfa.gov.ua/news/zastupnik-mzs-ukrayini-ye-yenin-zustrivsya-z-golovoyu-komitetu-z-investicij-mzs-kazahstanu-shokibayevim-i-zastupnikom-golovi-pravlinnya-kazahstanskoyi-kompaniyi-kazakh-invest-b-kaneshevim
https://kazakhstan.mfa.gov.ua/news/zastupnik-mzs-ukrayini-ye-yenin-zustrivsya-z-golovoyu-komitetu-z-investicij-mzs-kazahstanu-shokibayevim-i-zastupnikom-golovi-pravlinnya-kazahstanskoyi-kompaniyi-kazakh-invest-b-kaneshevim
https://kazakhstan.mfa.gov.ua/news/zastupnik-mzs-ukrayini-ye-yenin-zustrivsya-z-golovoyu-komitetu-z-investicij-mzs-kazahstanu-shokibayevim-i-zastupnikom-golovi-pravlinnya-kazahstanskoyi-kompaniyi-kazakh-invest-b-kaneshevim
https://kazakhstan.mfa.gov.ua/news/zastupnik-mzs-ukrayini-ye-yenin-zustrivsya-z-golovoyu-komitetu-z-investicij-mzs-kazahstanu-shokibayevim-i-zastupnikom-golovi-pravlinnya-kazahstanskoyi-kompaniyi-kazakh-invest-b-kaneshevim
https://rei.mfa.gov.ua/news/ukrayina-ta-kazahstan-uzgodili-podalshi-kroki-z-aktivizaciyi-dvostoronnoyi-torgivli
https://lebanon.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/427-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-livanom
https://lebanon.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/427-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-livanom
https://lebanon.mfa.gov.ua/news/zustrich-posla-ukrayini-v-livani-iostasha-z-gubernatorom-pivnichnogo-livanu-rnohra
https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-islamska-respublika-afganistan-vidkrivayut-novu-storinku-u-rozvitku-ekonomichnih-vidnosin-mizh-krayinami
http://poland.mfa.gov.ua/ua
http://cyprus.mfa.gov.ua/ua
http://italy.mfa.gov.ua/ua
http://vatican.mfa.gov.ua/ua
http://kazakhstan.mfa.gov.ua/ru
http://lebanon.mfa.gov.ua/ua


 

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

 

Посол України в Ісламській Республіці Пакистан Маркіян Чучук вручив  
вірчі грамоти Президенту Пакистану Аріфу Алві 

13.10.2020 

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Ісламській 
Республіці Пакистан Маркіян Чучук 13 жовтня 2020 року вручив вірчі 
грамоти Президенту Пакистана Аріфу Алві. 

За даними Державної служби статистики України, за 6 місяців 2020 р. двосторонній 
товарообіг склав 91 744,1 млн. США. При цьому експорт товарів з України до ІРП становив 
48 646,6 млн. дол. США (140% у співвідношенні до січня-вересня 2019 р.), імпорт товарів з 
ІРП до України – за І півріччя 2020 року – $43 097,5 млн. (116,4% за аналогічний період 2019 
р.), позитивне для України сальдо склало 5 549.2 млн. дол. США. В українському експорті 
традиційно домінують продукція агропромислового комплексу, вироби підприємств чорної 
металургії та машинобудування, харчової промисловості. Пакистан переважно постачає до 
нашої країни одяг та тканини, цитрусові, рис, полімерні матеріали. Основними товарами 
українського експорту до Пакистану в 2019 р. були (за товарними групами): м'ясо птиці, 
молоко та молочні продукти, масло вершкове, яйця птиці, овочі бобові сушені, пшениця, 
олія соняшникова, лісоматеріали, плоский прокат тощо. … 

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

 
Іран має намір імпортувати м’ясо,  

яйця та зерно з України 
15.10.2020 

Іран має намір імпортувати з України червоне м'ясо, птицю, яйця, 
соєву макуху, кукурудзу та ячмінь. Про це повідомляє прес-служба Асоціації 
тваринників України.  

«Іранська сторона висловила зацікавленість у збільшенні поставок з України соєвої 
макухи, кукурудзи та ячменю», — йдеться в повідомленні. Слід додати, що компанія State 
Livestock Affairs Logistics готова не лише виступити замовником української агропродукції, 
але й представити приватних імпортерів Ірану. «Також було порушено питання надання 
іранською стороною дозволу для поставок з України червоного м’яса, м’яса птиці, курячих 
яєць. На думку Міністерства сільськогосподарського джихаду, необхідно активізувати 
взаємодію по лінії держветфітослужб України та Ірану», — розповіли в асоціації. Крім того, 
іранською стороною висловлено пропозицію щодо постачання в Україну карбаміду та 
сільськогосподарських добрив як за бартерною схемою, так і за окремими контрактами. 
«Так, усім виробникам, хто хоче поставляти до Ірану соєву макуху, кукурудзу, ячмінь, а 
також червоне м’ясо, м’ясо птиці, курячі яйця — необхідно звертатися з відповідним 
запитом до Посольства Ірану в Україні», — підкреслили в Асоціації тваринників України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Україна та Туреччина готові поглиблювати  

стратегічне партнерство 
16.10.2020 

Діалог між Україною й Туреччиною динамічно розвивається, країни 
готові поглиблювати стратегічне партнерство та розвивати співпрацю в 
усіх сферах взаємного інтересу.  

«Жодні віруси не завадять партнерству та дружбі наших країн. І сьогоднішні плідні 
переговори яскраво це доводять», – сказав Президент Володимир Зеленський під час 
спільної з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом заяви для ЗМІ за 
результатами переговорів у Стамбулі. Володимир Зеленський подякував Туреччині та її 
народу за гостинність. «Мені приємно, що наша зустріч відбулася у Стамбулі. Це місто, яке 
має особливе історичне та духовне значення не тільки для турецького та українського 
народів, а й для всього світу. Ми відчуваємо особливу енергетику цього міста, а також 
винятково дружню та теплу атмосферу зустрічі з паном Президентом Ердоганом. Я 
впевнений, все це заряджає стосунки України та Туреччини енергією для постійного 
розвитку та постійного руху тільки вперед», – зазначив він. За словами Президента України, 
під час перемовин у Стамбулі сторони детально обговорили актуальні питання, що дасть 
змогу якісно підготувати 9-те засідання Стратегічної ради високого рівня, проведення 
якого планується на початку наступного року. Володимир Зеленський також зауважив, що 
досягнуті раніше домовленості та завдання у торгівлі, інвестиціях, енергетиці, 
інфраструктурі, а також у сфері митної політики сьогодні було зафіксовано у Протоколі 12-
го засідання Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Президент 
Турецької Республіки зі свого боку констатував, що сьогодні було підписано важливі угоди, 
і це стало можливим завдяки перемовинам Глав держав у форматі віч-на-віч, переговорам 
між делегаціями та в більш тісному колі. … 

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

 
Міністр економіки України Ігор Петрашко зустрівся  

з Послом Саудівської Аравії 
21.10.2020 

Міністр зустрівся з Послом Королівства Саудівська Аравія в Україні 
Мохаммедом Сулайманом Альмусгером Альжебріном та Виконавчим 
директором компанії SALIC Сулейманом Алрумейхом. 

Участь у зустрічі взяли також заступник Міністра – Торговий представник України 
Тарас Качка, заступник Міністра Тарас Висоцький, представники Мінекономіки і 
Посольства Королівства Саудівська Аравія в Україні. Головною метою зустрічі стало 
обговорення та визначення шляхів подальшого поглиблення торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва. “Саудівська Аравія є одним із ключових торговельних 
партнерів України. У минулому році ця країна посіла 2-ге місце серед країн Арабського світу 
за обсягом товарообігу, який ми плануємо нарощувати”, - прокоментував Ігор Петрашко. 
Він додав, що Україна зацікавлена у розширенні номенклатури торгівлі с/г товарами, 
зокрема продукцією із доданою вартістю. Також йшлося про подальший розвиток 
інвестиційної співпраці з Саудівською Аравією, зокрема у галузі сільського господарства,  
промисловості та транспортної галузі. Сторони погодились на важливості проведення 
засідання Міжурядової українсько-саудівської комісії з торговельно-економічного та 
науково-технічного співробітництва, яке заплановано на перший квартал 2021 року. 

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

 
Посол О. Балануца зустрівся з Заступником генерального  

директора ТПП Кувейту Е. Аль-Заідом 
27.10.2020 

Посол України в Державі Кувейт О.О. Балануца 26 жовтня 2020 р. 
зустрівся з Заступником генерального директора Торгово-промислової 
палати Кувейту Е. Аль-Заідом. 

За результатами зустрічі домовлено організувати 18 листопада 2020 року онлайн 
брифінг для українських експортерів, який буде присвячено торгівлі продуктами 
харчування та забезпеченню харчової безпеки Кувейту. Сторони відзначили, що 
запровадження Україною безвізового режиму від 1 серпня 2020р. для громадян Кувейту, а 
також опрацювання компанією «Jazeera Airways» можливостей прямого авіасполучення 
сприятимуть розвитку торговельно-економічного співробітництва. 

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

 ДАЛЕКИЙ СХІД 
 

Малайзія може стати воротами для виходу української  
продукції на ринки Південно-Східної Азії 

 

06.10.2020 

Відбулась конференція «Україна-Малайзія. Нові ринки та можливості», 
організована Радою експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) спільно 
з Корпорацією з розвитку зовнішньої торгівлі Малайзії (MATRADE).  

Участь у заході взяли заступник міністра  закордонних справ України (CDTO) Дмитро 
Сенік, заступник міністра торгівлі та промисловості Малайзії Датук Лім Бан Хонг, а також 
близько 200 українських та малайзійських компаній, зацікавлених у налагодженні 
співпраці. Виступаючи перед учасниками заходу, Дмитро Сенік наголосив: «Малайзія є 
одним з ключових партнерів України в Південно-Східній Азії, а економічне співробітництво 
– головним пріоритетом двосторонніх відносин». За його словами, Україна має значний 
потенціал для розвитку торгівлі, співпраці в аерокосмічній, фармацевтичній та IT сферах.   
Учасники вебінару ознайомились з актуальною інформацією про структуру та динаміку 
двосторонньої торгівлі, умови виходу на ринки України та Малайзії, особливості 
сертифікації продукції та ведення бізнесу. Представники компаній також отримали 
можливість налагодження прямої взаємодії з потенційними партнерами у форматі B2B. 

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

 
Дипломати Посольства зустрілися  

з делегацією ТПП м.Харбін 
23.10.2020 

Керівник ВЕП Посольства України в КНР 23 жовтня 2020 року провів 
зустріч з Головою Китайського Комітету сприяння міжнародній торгівлі 
м.Харбін (ТПП м.Харбін).  

У складі китайської делегації були присутні представники керівної ланки як самого 
Комітету, так і Китайської міжнародної торгової палати, представництва Харківської обл. в 
провінції Хейлунцзян. Основною темою зустрічі стало обговорення ініціативи щодо 
проведення у Пекіні у взаємодії з Посольством України, орієнтовно наприкінці листопада 
2020 р., Торговельно-економічної конференції між Україною та КНР. Метою цього заходу є 
створити в онлайн та оффлайн форматах В2В-майданчик для налагодження ділової 
співпраці українських і китайських підприємців. Під час зустрічі китайських учасників 
поінформовано щодо нинішнього стану торговельно-економічної співпраці України та КНР, 
відзначено позитивну динаміку двосторонньої торгівлі за підсумками 2019 р. та першої 
половини 2020 р., акцентовано на значному потенціалі співпраці регіонів двох країн. 
Відзначимо, 21 жовтня 2020 р. під час робочої поїздки до провінції Шеньсі 21 жовтня ц.р. 
Посол України С.Камишев зустрівся с губернатором  провінції п.Чжао Іде. У ході переговорів, 
в яких також взяв участь Генеральний секретар Народного уряду провінції п. Фан Вейфен, 
були обговорені актуальні питання двостороннього українсько-китайського 
співробітництва, в т.ч. на міжрегіональному рівні. Украінський дипломат передав 
Губернатору офіційні пропозиціі В.о.Голови Одеської ОДА В’ячеслава Овечкіна щодо 
підписання Угоди про співпрацю з провінцією Шеньсі. Нагадаємо, 30 вересня 2020 року 
Посол України в КНР Сергій Камишев на запрошення Прем’єра Державної Ради КНР ЛІ Кецяна 
був присутній на урочистому обіді з нагоди 71-ї річниці заснування Китайської Народної 
Республіки. На цей святковий захід, який відбувся у будівлі Всекитайських Зборів Народних 
Представників, були запрошені представники китайських урядових, політичних та 
військових кіл, а також керівники дипломатичних місій, акредитованих в КНР. На 
офіційному обіді був присутній Голова КНР СІ Цзіньпін. Прем’єр Держради ЛІ Кецян 
звернуся до присутніх з урочистою промовою. 

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

 
 АФРИКА 
 

Україна обговорила з ПАР перспективи співпраці у сфері  
авіації та морського транспорту 

 

05.10.2020 

Перспективи можливої подальшої співпраці між країнами 
обговорили міністр інфраструктури Владислав Криклій і надзвичайний і 
повноважний посол ПАР в Україні Андре Гроеневальд. 

Під час зустрічі, що відбулася в Києві в понеділок, глава українського відомства 
повідомив послу про зацікавленість України в розвитку співпраці з ПАР і подальшому 
поглибленні співпраці у сфері транспорту. Крім того, Україна зацікавлена у спільній 
реалізації проектів і розвитку співпраці в галузі інфраструктури. "Міністр наголосив на 
важливості продовження спільної роботи обох країн над проектом міжурядової угоди про 
повітряне сполучення. Остаточний текст цього документа вже погоджено, і наразі 
Державна авіаційна служба України здійснює його переклад для його подальшого 
внутрішньодержавного опрацювання", - зазначено в повідомленні. Зазначається, що 
сторони також обговорили можливі спільні кроки в розвитку сфери морської співпраці. 
Криклій позитивно відзначив прагнення обох держав удосконалювати чинну нормативно-
правову базу. За даними відомства, нині Україна та ПАР опрацьовують два проекти угод: 
міжурядову угоду між Україною і ПАР про морське торговельне судноплавство, а також 
меморандум про визнання дипломів/свідоцтв фахівців моряків. 

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

 
Україна та Алжир провели онлайн-зустріч керівників  

міжпарламентських груп дружби 
28.10.2020 

Відбулась відео-конференція між керівниками груп із 
міжпарламентських зв’язків у ВРУ, Народним депутатом Євгенієм Брагаром 
та у Національних Народних Зборах Алжиру депутатом Зін Ельабідіном Дідішем.  

Сторони підтвердили давні традиції дружби, взаємоповаги та співробітництва між 
Україною та АНДР, наголосили на важливості активізації міжпарламентських контактів як 
на рівні відповідних міжпарламентських «Груп дружби», так і між вищими законодавчими 
органами України та Алжиру в цілому. Сторони відзначили позитивну динаміку, якою 
останнім часом характеризується політичний діалог між Україною та Алжиром, а також 
наголосили на важливості й актуальності телефонної розмови, проведеної міністрами 
закордонних справ України та АНДР 13 жовтня 2020 року. Також було надано високу оцінку 
пожвавленню торговельно-економічного співробітництва між двома країнами, насамперед, 
у контексті минулорічного товарообігу, який склав рекордні 614,4 млн. дол. США. 
Підтверджено наявність значного потенціалу для подальшого розвитку і нарощування 
обсягів торгівлі між двома країнами у різних сферах. Окремо наголошено на важливості 
здійснення у ближчій перспективі обміну візитами парламентських делегацій, для чого 
обидві сторони планують вжити заходів з метою направлення відповідних запрошень. 
Нагадаємо, 18 жовтня ц.р. Посол України в Алжирі Максим Субх провів переговори із 
президентом Конфедерації національних підприємців АНДР (Confederation Algerienne du 
Patronat Citoyen - CAPC) Sami Agli. Під час зустрічі, в якій взяли участь також представники 
Виконавчого комітету CAPC та регіональних представництв Конфедерації, було предметно 
розглянуто практичні кроки та заходи, реалізація яких має надати додаткового імпульсу 
торговельно-економічному співробітництву між діловими колами України та Алжиру. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами algeria.mfa.gov.ua 
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http://turkey.mfa.gov.ua/ua
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 АТЛАНТИКА 
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ 
О-ВИ. КІРИБАТІ. ВАНУАТУ. ІНШІ О-ВИ ОКЕАНІЇ) 

 

Україна вперше в історії призначила  
почесного консула у Квебеку 

 

16.10.2020 

Почесним консулом України у Монреалі (Канада) став колишній 
президент Світового конгресу українців Евген Чолій. Угоду про виконання 
обов’язків почесного консула підписано у п’ятницю, 16 жовтня 2020. 

Мандат новопризначеного почесного консула поширюватиметься на провінцію 
Квебек. Україна отримає свою дипломатичну присутність у провінції вперше в історії. «Це 
важлива географія і унікальна людина, - каже Андрій Шевченко, посол України у Канаді. – 
Уже зараз Квебек є лідером з-поміж усіх провінцій Канади за обсягами торгівлі з Україною. І 
ми безмежно раді, що українські інтереси тут представлятиме саме пан Чолій – знакова 
постать для світової української громади і блискучий, авторитетний правник». Евген Чолій 
очолював Конгрес українців Канади (1998-2004) і Світовий конгрес українців (2008-2018). 
Починаючи з 2012, включений у довідник «Найкращі юристи в Канаді». Почесний доктор 
Києво-Могилянської академії та Львівської політехніки. Відомий своєю активною 
міжнародною діяльністю на підтримку України. «Це для мене честь та обов’язок 
виконувати функції почесного консула, просуваючи інтереси України в Канаді та сприяючи 
розвитку торговельних, економічних, культурних та наукових зв’язків між цими країнами,» 
– заявив пан Чолій. За останні роки Україна відчутно розширила свою дипломатичну 
присутність у Канаді. Генеральне консульство України в Едмонтоні відкрилося у 2018. У 
Торонто працює Генконсульство України, а у Ванкувері – почесний консул. 

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

 
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США, ГУАМ. ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ О-ВИ. ПУЕРТО-РИКО. АМЕРИКАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ 
О-ВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ) 

 

США готові до співпраці над створенням Кримської платформи, 
ініційованої Україною 

 

26.10.2020 

Перший заступник Міністра закордонних справ Еміне Джапарова 26 
жовтня провела зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні 
Крістіна Квін. Про це повідомляє kmu.gov.ua 

Під час зустрічі Крістіна Квін повідомила, що США готові до співпраці над 
створенням Кримської платформи, ініційованої Україною. Еміне Джапарова висловила 
вдячність США за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та 
непохитну позицію щодо агресії Росії на Донбасі і незаконної окупації Криму. У цьому 
зв’язку вона детально поінформувала співрозмовницю про бачення української сторони 
основних елементів та субстантивного наповнення Кримської платформи, головною метою 
якої має стати консолідація політики невизнання міжнародним співтовариством окупації 
Криму. У свою чергу Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та 
наголосила, що позиція США, закріплена у Декларації щодо Криму, яка була оприлюднена 
Державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною – Крим є 
частиною України і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати. Еміне Джапарова 
також висловила вдячність за послідовну підтримку України з боку США в рамках 
міжнародних організацій, а також наголосила на важливості ухвалення оновлених та 
суттєво посилених резолюцій «Проблема мілітаризація Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів» та «Ситуація з правами 
людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна», які найближчим часом 
будуть винесені Україною на розгляд Генеральної Асамблеї ООН. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Лобізм в Україні: сучасний стан та перспективи  
розвитку G2G 

13.10.2020 

Лобізм, як сфера, приносить прибутки до бюджету через податкові 
відрахування, знижує корупцію, легалізує форми комунікації та способи 
сприяння досягнення цілей.  

 Країни заходу вже давно на законодавчому рівні врегулювали це питання. Проте в 
Україні це поняття носить переважно тіньовий характер. Це спробували виправити 
нардепи, представники виконавчої влади, експерти та керівники держпідприємств під час 
дискусії щодо сучасного стану та перспективи розвитку Government to Government lobbyism 
(G2G) в Україні. Є організації, які виступають за те, щоб такий різновид комунікації з 
владою нарешті був узаконений і приносив прибуток державі. Тематика стосувалась саме 
форми Government to Government lobbyism (G2G), де учасниками є державні інституції, і 
попри те, що їх межі компетенції встановлюються законодавством, часто взаємодія між 
ними суттєво обмежена. Українська асоціація професіоналів у сфері GR і лобістів (UAGRPL), 
основною метою якої є підвищення професіоналізму, компетентності та високих етичних 
стандартів у сфері GR, лобізму та адвокації, об’єднує корпоративних професіоналів та 
профільні організації, і займається комунікаціями на рівні Government Relations, Public 
Affairs, Public Advocacy. Саме вона була ініціатором цього обговорення. Катерина Одарченко, 
яка є співзасновником асоціації, вважає, що ігнорування такого явища як лобізм 
призводить до негативних наслідків для держави. Нардеп від Голосу Олег Макаров під час 
виступу заявив, що нині лобізм між державними структурами часто відбувається шляхом 
корупційних методів, і саме закон про лобізм має це припинити та встановити цивілізовані 
правила для учасників такого ринку. А заступник міністра юстиції Валерія Коломієць 
наголосила, що одна із проблем, які стоять на шляху до реалізації дії закону, крім його 
ухвалення, полягає у фінансуванні, адже покладання витрат на формування реєстрів та 
інших технічних аспектів потребує затрат. Економічний експерт Юрій Гаврилечко пояснив, 
що фактично кожен керівник держпідприємства, по суті, може вважатись лобістом 
компанії, в якій працює, відтак питання законодавчого забезпечення назріло вже давно. Він 
навів приклад, коли ми бачимо неефективну роботу підприємства, чи виявленні 
порушення, ми не знаємо, чи це дійсно результат роботи такий, чи це робота лобістів його 
конкурента. Учасники дискусії зійшлись на думці, що законодавче регулювання лобізму та 
адвокації є необхідним етапом розвитку України. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами fakty.com.ua 
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Економіка України «просяде» у 2020 році  
та зросте у наступному 

01.10.2020 

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП 
України у 2020 р. на рівні 5,5%, а у наступному році - зростання на рівні 3%. 
Про це повідомляє ukrinform.ua 

За прогнозами банку, очікується падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5%, 
однак у наступному році економіка відновить зростання на рівні 3%. У ЄБРР зазначають, що 
пандемія COVID-19 загострила структурні недоліки української економіки, призвела до 
спаду та різкого скорочення інвестицій у більшість секторів країни. Ризики зниження 
залишаються значними, відображаючи невпевненість щодо майбутнього соціального 
дистанціювання, а також виконання зобов'язань із проведення політичних і структурних 
реформ у надзвичайно складний час. Раніше за прогнозами ЄБРР падіння економіки в 
Україні на кінець року мало становити 4,5%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Світовий банк: ВВП України в 2020 році впаде на 5,5%,  

в 2021 році зросте на 1,5% 
07.10.2020 

Світовий банк прогнозує, що ВВП України в 2020 р. впаде на 5,5%, у 
2021 році - зросте на 1,5%, у 2022 році - на 3,1%. Про це повідомляє служба 
новин порталу finbalance.com.ua 

Згідно з очікуваннями Світового банку, за підсумками 2020 року інфляція в Україні 
складе 4,8%, у 2021 році - 5,0%, у 2022 році - 5,0%. За оцінками Світового банку, профіцит 
поточного рахунку платіжного балансу України за 2020 рік становитиме 1,5% ВВП, а в 2021 
році буде дефіцит 1,9% ВВП, у 2022 році - 2,2% ВВП. Світовий банк прогнозує дефіцит 
бюджету в 2020 році на 5% ВВП (тоді як запланований - 7,5% ВВП), у 2021 році - 3% ВВП (в 
урядовому проекті держбюджету закладено 6% ВВП), у 2022 році - 3% ВВП. На думку 
Світового банку, держборг України зросте з 50,4% ВВП (показник на кінець 2019 року) до 
62% ВВП на кінець 2020 року (на кінець 2021 року - 58,9% ВВП, на кінець 2022 року - 56,8% 
ВВП). Світовий банк зазначає, що в разі, якщо парламент схвалить запропоноване урядом 
збільшення мінімальної зарплати в 2021 році на 37%, це може збільшити фіскальний 
дефіцит до 6% ВВП та збільшити потребу у фінансуванні в 2021 році до 13% ВВП. ... 

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

 

Падіння ВВП у серпні скоротилося до 5,8% –  
Мінекономіки 

12.10.2020 

Обсяги падіння ВВП України почали скорочуватися у липні після 
пікового падіння – такі підсумки 8-ми місяців 2020 р. оприлюднило 
Міністерство економічноно розвитку і торгівлі 12 жовтня. 

За твердженням міністерства, майже всі економічні галузі уповільнили падіння в 
умовах м’якого карантину, деякі з них – зокрема, роздрібна торгівля та будівництво – 
навіть показали зростання. Мінекономіки вказує на те, що у відновленні економіки зіграли 
роль часткове відновлення пасажирських перевезень, реалізація відкладеного споживчого 
попиту, а також початок збору врожаю в аграріїв. «За даними НБУ індекс очікувань ділової 
активності у серпні 2020 року порівняно з липнем 2020 року на 1 пункт та становив 47,9 
пунктів, зокрема, бізнес стримано оцінює результати своєї діяльності на тлі пролонгації 
адаптивного карантину. Як результат, за підсумками восьми місяців 2020 року скорочення 
зведеного індексу виробництва уповільнилося і становило 6,5% (7,3% за сім місяців 2020 
року). Відповідно, зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,8% 
(порівняно з минулим роком – ред.», – повідомляє міністерство. Падіння ВВП, згідно з 
оприлюдненими даними, сягнуло піку в червні – 6,7%. Після цього показник почав 
поступово скорочуватися. Мінімум зведеного індексу виробництва товарів, який 
відображає динаміку діяльності виробничої сфери національної економіки, прийшовся на 
цей же місяць і становив 7,7%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами radiosvoboda.org 

 

МВФ поліпшив оцінку падіння ВВП України у 2020 році до 7,2%  
і відновлення у 2021 році до 3% 

13.10.2020 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив оцінку падіння ВВП 
України у 2020 році до 7,2% із 8,2% у червневому прогнозі. Про це 
повідомляє служба новин interfax.com.ua 

Згідно зі Світовим економічним прогнозом (WEO) Фонду ідвищені також очікування 
зростання української економіки наступного року - з 1,1% до 3%, а у 2025 році МВФ 
прогнозує зростання ВВП України на 4%. Згідно з WEO, оцінка середньорічної інфляції в 
Україні у 2020 році знижена з 4,5% до 3,2%, наступного - з 7,2% до 5%. Інфляція на кінець 
періоду, згідно з документом, цього року становитиме 5,2%, наступного зросте до 5,8%. Як 
повідомлялося, у 2019 році українська економіка зросла на 3,2% при інфляції 4,1%. Згідно з 
новими оцінками, дефіцит поточного рахунку у 2,7% ВВП цього року може змінитися 
профіцитом у 4,3% ВВП із поверненням до дефіциту 3,4% ВВП наступного року, тоді як у 
червні МВФ очікував дефіцит цього року 1,7% ВВП, наступного - 2% ВВП. МВФ також 
поліпшив оцінки рівня безробіття для України. Якщо в червні Фонд оцінював, що цього 
року він збільшиться з 8,5% до 12,6%, а наступного знизиться до 12%, то тепер прогноз 
рівня безробіття на цей рік становить 11%, на наступний - 9,6%. Відновлення світової 
економіки у 2021 році, на думку МВФ, відбуватиметься дещо менш високими темпами, ніж 
очікувалося в червні, - 5,2% замість 5,4%. Суттєво поменшало оптимізму і щодо зростання 
російської економіки наступного року - 2,8% замість 4,1%. Прогноз Мінекономрозвитку та 
ЦБ на 2021 рік - зростання відповідно на 3,3% і 3,5-4,5%. Оцінку падіння економіки країн із 
ринком, що формується, і країн, що розвиваються, на 2020 рік погіршено до 3,3% (раніше 
очікувалося зниження на 3%). У 2021 році очікується зростання на 6% (попередній прогноз 
- 5,9%). МВФ підвищив прогноз зростання економіки Китаю у 2020 році - до 1,9% із 1%, у 
2021 році очікує її зростання на 8,2% (оцінка не змінилася). … 

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

https://canada.mfa.gov.ua/news/ukrayina-vpershe-v-istoriyi-priznachila-pochesnogo-konsula-u-kvebeku
https://www.kmu.gov.ua/news/ssha-gotovi-do-spivpraci-nad-stvorennyam-krimskoyi-platformi-inicijovanoyi-ukrayinoyu
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20201013-lobizm-v-ukrayini-suchasnyj-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-g2g/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3110107-ekonomika-ukraini-prosade-u-2020-roci-ta-zroste-u-nastupnomu-ebrr.html
http://finbalance.com.ua/news/svitoviy-bank-vvp-ukrani-v-2020-rotsi-vpade-na-55-u-2021-rotsi-zroste-na-15
https://www.radiosvoboda.org/a/news-padinnya-vvp-minekonomiky/30889310.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/694930.html
http://canada.mfa.gov.ua/ua
http://usa.mfa.gov.ua/ua
http://grukraine.com.ua/
http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ukraine.shtml
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm
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НБУ зберіг прогноз спаду ВВП  
в 2020 році на 6% 

22.10.2020 

Прогноз Нацбанку по ВВП на 2020 р. залишається незмінним - падіння 
на 6% у 2020 році, у НБУ очікують, що економіка у наступні роки повернеться 
до зростання на рівні близько 4%. 

"Прогноз ВВП на поточний рік залишається незмінним. Скорочення економіки за 
підсумками року є наслідком насамперед складного для бізнесу II кварталу, в якому 
застосовувалися найжорсткіші карантинні обмеження. Водночас ділова активність помітно 
пожвавилася в умовах поступового пом’якшення обмежень. Відновлення споживчого та 
інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватимуть гірший урожай аграрного 
сектору та менший фіскальний імпульс", - підкреслив голова НБУ Кирило Шевченко під час 
прес-брифінгу. За його словами, основним драйвером росту ВВП на рівні 4% у 2021-2022 рр. 
залишатиметься приватне споживання. "Економічне зростання підтримають фіскальні 
стимули, м’яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту. Важливою 
передумовою такого сценарію є відсутність у майбутньому жорстких карантинних 
обмежень як в Україні, так і у світі", - додав голова НБУ. Нагадуємо, Європейський банк 
реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у 
наступному році прогнозують його ріст на 3%. Падіння валового внутрішнього продукту 
України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року. У 
Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II 
кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та 
зовнішньої торгівлі. Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, 
згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%. 

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

 
ICU оценила падение ВВП  

в сентябре 
27.10.2020 

Группа ICU оценила падение ВВП в сентябре в 6%. Об этом сообщил 
глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей 
Николайчук в социальной сети Facebook.  

 
"На основе месячных показателей мы оцениваем падение ВВП в сентябре примерно 

на 6% г/г после менее чем 5% г/г в июне-июле. Соответственно падение ВВП в третьем 
квартале 2020, по нашим оценкам, замедлилось примерно до 5% г/г по сравнению с 11,4% 
г/г во втором квартале и 6% г/г в нашем сентябрьском прогнозе", - сообщил Николайчук. 
При этом он уточнил, что весомый вклад (1,5 п.п.) в это падение в третьем квартале было 
обеспечено низкими показателями сельского хозяйства через позднее начало сбора 
кукурузы. Также распространение заболеваемости Covid-19 в Украине и соседних странах 
усиливает риски для дальнейшего восстановления внутреннего и внешнего спроса. В то же 
время, стремительный рост объемов внутренней торговли указывает на то, что фактор 
роста заболеваемости был компенсирован слабым соблюдением социального 
дистанцирования и игнорированием усиление ограничений на местном уровне вместе с 
расцветом электронной коммерции. Кроме того, устойчивый рост реальной заработной 
платы (6% г/г в августе) и восстановление рынка труда способствовали улучшению 
настроений потребителей, особенно в оценке собственного финансового состояния. "В 
результате мы оцениваем риски для нашего прогноза падения ВВП в 2020 на 5,7% как 
сбалансированные в обе стороны. В значительной степени результат будет определяться 
жесткостью реакции власти на распространение коронавируса после местных выборов. 
Хотя мы ожидаем введения дополнительных мер, их негативный эффект на экономику 
может быть гораздо слабее, чем весной ", - отметил глава департамента. Однако, вероятно, 
рост показателей экономической активности в четвертом квартале по сравнению с 
третьим будет слабее, чем было в сентябрьском прогнозе (2% кв/кв), а дополнительный 
импульс ожидается только от сельского хозяйства из-за изменения сезонности. 

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

 
 

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ТЕХ. ДОПОМОГА 

 
Мінфін за три квартали розмістив ОВДП на 136 млрд грн,  

$2,6 млрд, €630 млн 
12.10.2020 

За даними НБУ, за три квартали Мінфін розмістив гривневі ОВДП на 
136,25 млрд грн, доларові – на 2,58 млрд дол, єврові – на 630 млн дол зі 
середньозваженою дохідністю відповідно 9,9%, 3,3%, 2,2%. 

На погашення ОВДП та сплату відсотків Мінфін витратив 255,9 млрд грн, у т.ч. на 
погашення паперів – 200,3 млрд грн, а на сплату відсотків – 55,6 млрд грн. У чинній редакції 
держбюджету на 2020 рік передбачені запозичення на 642,7 млрд грн, в т.ч. внутрішні – 
377,6 млрд грн, зовнішні – 265,1 млрд грн. Раніше Міністерство фінансів повідомляло, що 
фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-вересень 
склали 399,3 млрд грн, або 76,9% від запланованих на цей період. Як зазначалося, всього від 
розміщення ОВДП на фінансування держбюджету було залучено 219,7 млрд грн (80,7% 
плану), в т.ч. в іноземній валюті 87,7 млрд грн (2,6 млрд дол та 0,7 млрд євро). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
Держборги України за 9 місяців у гривневому еквіваленті  

зросли на 347 млрд грн 
27.10.2020 

На кінець ІІІ кварталу державний та гарантований державою борг 
України становив 2 345,61 млрд грн, або 82,89 млрд дол (на початок року 
було 1 998,28 млрд грн, або 84,36 млрд дол). 

Державний борг на звітну дату - 2 065,49 млрд грн, або 72,99 млрд дол (на початок 
року було 1 761,37 млрд грн, або 74,36 млрд дол). Із вказаної суми зовнішній борг на кінець 
ІІІ кварталу - 1 187,23 млрд грн, або 41,95 млрд дол; внутрішній борг - 878,25 млрд грн, або 
31,03 млрд дол. Гарантований державою борг - 280,12 млрд грн, або 9,9 млрд дол (на 
початок року було 1 761,37 млрд грн, або 74,36 млрд дол). Із вказаної суми зовнішній борг – 
255,88 млрд грн, або 9,04 млрд дол; внутрішній борг – 24,24 млрд грн, або 0,86 млрд дол. 
Мінфін уточнює, що у вересні державний і гарантований державою борг збільшився у 
гривневому еквіваленті на 4,55 млрд грн, а в доларовому - зменшився на 2,3 млрд дол. 
Нагадаємо, у вересні Мінфін виплатив по євробондам 2,2 млрд дол. Крім того, на виконання 
зобов`язань перед МВФ було спрямовано 0,42 млрд дол. Ці виплати стали основною 
причиною зниження валютних резервів Нацбанку в минулому місяці на 8,7% - до 26,53 
млрд дол. У держбюджеті на 2020 рік закладений дефіцит 298,4 млрд грн. За три квартали 
він становив 81,73 млрд грн. Запозичення за 9 місяців становили 412,7 млрд грн при 
запланованих на рік 646,9 млрд грн (зокрема, зовнішні - 186,2 млрд грн при плані в 274 
млрд грн). Погашення в січні-вересні становили 330,6 млрд грн при запланованих на рік 
355 млрд грн (зокрема, зовнішні - 134,7 млрд грн при плані в 138,7 млрд грн). У першій 
декаді жовтня міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що до кінця року на погашення та 
обслуговування держборгу має бути спрямовано близько 3 млрд дол. ... 

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

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ 

 
Промислове виробництво в Україні за січень-вересень  

скоротилося на 7% 
23.10.2020 

За січень-вересень 2020 р. обсяги промислового виробництва в Україні 
скоротилися на 7,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Про це 
повідомляє Державна служба статистики. 

Зокрема, у переробній промисловості за 9 міс. 2020 року виробництво скоротилося 
на 8,6% порівняно із січнем-вереснем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні 
кар’єрів – на 4,6%. За січень-вересень 2020 року в Україні було видобуто 16,32 млн тонн 
кам’яного вугілля (на 15,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 1,26 млн тонн 
сирої нафти (на 1,9% менше), 555,1 тис. тонн газового конденсату (на 3,9% більше), 14,56 
млрд кубометрів природного газу (на 1,7% менше), 37,77 млн тонн агломерованих залізних 
руд та концентратів (на 5,7% менше). Також за 9 місяців 2020 року було вироблено 1,02 млн 
кубометрів цегли керамічної (на 22,4% менше, ніж за відповідний період 2019 року), 7,21 
млн тонн цементу (на 5,9% більше), 15,06 млн тонн чавуну (на 2,6% менше), 7,43 млн тонн 
пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 2,7% більше). Електроенергії за січень-
вересень 2020 року було вироблено на 9,7% менше, ніж за аналогічний період минулого 
року, – 101,99 млрд кВт-годин. Нагадаємо, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги 
промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 
2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Минэкономики не смогло сформировать набсовет для  

Экспортно-кредитного агентства 
05.10.2020 

Минэкономики объявит повторный конкурсный отбор членов 
наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), поскольку 
объявленный ранее конкурс завершился отклонением всех кандидатов. 

Как сообщили в Минэкономики, 29 сентября завершился конкурсный отбор членов 
набсовета ЧАО "ЭКА", по итогам которого комиссия по отбору кандидатов приняла 
решение отклонить все предложения участников и повторно провести конкурсный отбор. 
О начале нового конкурса в министерстве пообещали объявить дополнительно. Как 
сообщалось, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил 
Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций. В ноябре 2018 года 
правительство назначило Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя 
правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство". Летом этого года министр экономики 
Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны 
Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования 
пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база. 

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

 
Зовнішня торгівля України у січні-вересні  

скоротилася на майже 9% 
08.10.2020 

За січень-вересень 2020 року товарообіг України сягнув 73,15 млрд 
доларів, що на 8,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це 
УНН повідомляє з посиланням на дані Держмитслужби. 

Так, за 9 міс. 2020 р. в Україну імпортували товарів на понад 38 млрд дол. (у 
порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на 5,1 млрд дол. або на 
11,8%). Експортували з України на 35,1 млрд дол. (зменшення експорту склало 2,1 млрд 
дол. або 5,6%). Сальдо (різниця між експортом та імпортом) - від'ємне - 2,9 млрд дол. Серед 
найбільших країн, з яких імпортурували до України: Китай - 5,8 млрд дол., Німеччина - 3,7 
млрд дол. та РФ - 3,4 млрд дол. Експортували з України найбільше до КНР - на 4,8 млрд дол., 
Польщі - на 2,3 млрд дол., Росії - 2 млрд дол. До трійки найбільш експортованих з України 
товарів належать: зернові - на 6,8 млрд дол.; чорні метали - на 5,8 млрд дол.; соняшникова 
олія - на 4 млрд дол. Найбільше імпортували до України: палива мінеральні, нафта та 
продукти її перегонки - 5,7 млрд дол.; машини, обладнання і механічні пристрої - 4,3 млрд 
дол.; засоби наземного транспорту - 3,8 млрд дол. 

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

 
Динаміка експорту товарів покращилася за підсумком  

8 місяців 2020 року 
22.10.2020 

За даними Держкомстату України, за підсумками 8 місяців 2020 року 
експорт товарів склав 30,8 млрд дол., що менше відповідного періоду 
минулого “нековідного” року на 6,6%.  

Позитивним моментом у звітному періоді став початок тенденції до уповільнення 
темпів зниження експорту товарів. Так, якщо за підсумками 7 місяців 2020 року експорт 
товарів скоротився на 7,4%, то вже за підсумками 8 місяців – падіння становило лише 6,6%, 
тобто темп зниження уповільнився на 0,8 відсоткових пунктів. Слід відзначити, що 
покращення динаміки експорту відбулося щодо продукції майже усіх галузей економіки 
(виключенням став експорт продукції хімічної промисловості та мінеральних продуктів). 
Так, темп зростання експорту покращився щодо: різних промислових товарів – на 4,4 
відсоткові пункти (за 7 міс. 2020 р. скорочення експорту складало “-13,7%”, за 8 місяців – “-
9,2%”); продукції машинобудування – на 1,8 в.п. (з “-8,1%” до “-6,3%”); продукції легкої 
промисловості – на 1,6 в.п. (з “-15,6%” до “-14,0%”); деревини та паперової маси – на 1,5 в.п. 
(з “-9,9%” до “-8,4%”); продукції металургійного комплексу – на 1,2 в.п. (з “-19,2%” до “-
18,0%”); продукції АПК та харчової промисловості – на 0,6 в.п. (з “-1,4%” до “-0,8%”). 
Покращення динаміки експорту товарів за підсумком 8 місяців 2020 року стало можливим 
за рахунок суттєвого уповільнення темпу скорочення експорту у серпні поточного року по 
відношенню до серпня минулого року з тенденцією липня 2020 року до липня 2019 р. Так, 
якщо експорт товарів у липні 2020 р. був меншим за липень 2019 року на 13,0%, то вже за 
підсумками серпня 2020 р. порівняно з серпнем 2019 р. експорт скоротився лише на 1,6%, 
тобто темп скорочення експорту уповільнився на 11,4 відсоткові пункти, або у 8,2 раза. 
Порівнюючи динаміку експорту продукції у розрізі галузей економіки у липні та серпні 
поточного року, треба відзначити, що у серпні суттєво покращився експорт продукції 
майже усіх галузей (виключенням стала лише продукція хімічної галузі). Так, якщо у липні 
2020 року порівняно з липнем 2019 року скорочення експорту продукції машинобудування 
становило “-5,4%”, то у серпні 2020 року експорт цієї продукції вже продемонстрував 
зростання “+6,2%” (покращення на 11,6 в.п.). По продукції АПК та харчової промисловості 
склалася аналогічна ситуація – темп зростання змінився з “-16,1%” до “+3,0%” (покращення 
склало 19,1 в.п.). Крім цього, суттєво посилилась тенденція зростання експорту продукції 
деревини та паперової маси (на 2,4 в.п., з “+0,6%” у липні 2020 року до “+3,0%” у серпні 2020 
року), а також різних промислових товарів (на 1,9 в.п., з “+22,3%” до “+24,2%”). … 

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

 
 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/22/666521/
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/icu-otsienila-padieniie-vvp-v-sientiabrie
https://news.finance.ua/ua/news/-/480092/nbu-minfin-za-try-kvartaly-rozmistyv-ovdp-na-136-mlrd-grn-2-6-mlrd-630-mln
http://www.finbalance.com.ua/news/derzhborhi-ukrani-za-9-misyatsiv-u-hrivnevomu-ekvivalenti-zrosli-na-347-mlrd-hrn
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3122328-promislove-virobnictvo-v-ukraini-za-sicenveresen-skorotilosa-na-7.html
https://biz.censor.net/news/3223006/minekonomiki_ne_smoglo_sformirovat_nabsovet_dlya_eksportnokreditnogo_agentstva
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У вересні держбюджет виконали на 115% -  
прем’єр-міністр 

04.10.2020 

Минулого місяця в Україні держбюджет виконано на 115%. 
Надходження становили на 10,1 млрд грн більше запланованого. Про це 
повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

«У вересні держбюджет виконано на 115%. Це на 7,8 млрд грн більше, ніж минулого 
року та на 10,1 млрд грн більше нормативу. Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли 
виконується державний бюджет», - написав прем'єр у Фейсбуці. Денис Шмигаль також 
нагадав, що «у квітні недовиконання держбюджету становило 41 млрд, проте нашому уряду 
вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд грн. 
До кінця року бюджет буде повністю виконано, - запевнив очільник уряду. Відзначимо, 
станом на 1 жовтня залишки на ЄКР становлять 21,275 млрд грн, що вдвічі менше 
порівняно з 1 вересня цього року. Станом на 1 вересня 2020 року залишок коштів на Єдиному 
казначейському рахунку становив 45,657 млрд грн. Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року 
вхідне сальдо єдиного казначейського рахунку (ЄКР) становило 75,7 млрд грн, що було 
рекордною сумою за часів незалежності України. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Мінфін: збитки "Укренерго" за 4 роки перевищать 26 млрд грн,  

збитки "Нафтогазу" - 21 млрд грн 
06.10.2020 

В 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 млрд грн, 
йдеться у звіті Мінфіну про фіскальні ризики, який додається до проекту 
держбюджету на 2021 р. 

Відповідно до базового сценарію, за розрахунками Мінфіну, в 2020 році збитки НЕКу 
перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році – 3,5 млрд грн, в 2022 році – 4,6 млрд грн, а в 2023 
році – 3,1 млрд грн. "Внаслідок прогнозованого дефіциту обігових коштів НЕК «Укренерго» 
існують ризики неспроможності компанії виконувати зобов’язання за кредитними 
угодами", - йдеться в звіті Мінфіну. Нагадаємо, в першому півріччі 2020 року "Укренерго" 
отримало збиток в сумі 18 млрд грн (ключовою причиною цього держкомпанія називала 
"зелений" тариф). Мінфін очікує, що в 2020-2021 роках збитки групи "Нафтогаз" 
перевищать 21 млрд грн. Відповідно до базового сценарію, за розрахунками Мінфіну, в 2020 
році збитки НАКу перевищать 4,2 млрд грн, в 2021 році – 7,5 млрд грн, в 2022 році – 5,4 
млрд грн, а в 2023 році – 4,4 млрд грн. "Моделювання діяльності Групи "Нафтогаз" 
здійснювалось на підставі прогнозів "НАК "Нафтогаз України" щодо обсягів та цін реалізації 
продукції в 2020 – 2023 роках", - зазначається у звіті Мінфіну. У 2020 році порівняно із 2019 
роком очікується значне зниження обсягів реалізації газу усім категоріям споживачів (на 
11,2 млрд куб м, або на 37,6%) та у 2021 році – ще на 1 млрд куб м, або на 5,5% порівняно із 
2020 роком. Зростання обсягів реалізації в 2022 – 2023 роках не передбачається. 
Міністерство фінансів здійснювало моделювання за трьома сценаріями (базовий, стресовий 
та оптимістичний). Збитковість НАКу у 2020 – 2023 роках очікується в кожному з них. 
 

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

Читайте також: Про фіскальні ризики та їх 
вплив на державний бюджет у 2021 р. >>> 

 
Держбюджет України за дев'ять міс.-2020 зведено з дефіцитом  

майже у 82 млрд грн - Держказначейство 
26.10.2020 

Державний бюджет України за січень-вересень 2020 року зведено з 
дефіцитом 81,725 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду становить 
93,59 млрд грн, повідомила Державна казначейська служба (ДКСУ). 

Згідно з даними Держказначейства, запозичення за дев'ять місяців цього року 
становили 412,7 млрд грн за запланованих 646,93 млрд грн, зокрема зовнішні - 186,17 млрд 
грн за плану в 274 млрд грн. Погашення в січні-вересні становили 330,6 млрд грн за 
запланованих 355 млрд грн, зокрема зовнішні - 134,7 млрд грн за плану в 138,7 млрд грн, 
свідчать дані ДКСУ. Приватизація принесла за дев'ять місяців цього року 1,892 млрд грн, 
зазначає ДКСУ. Загалом доходи держбюджету за дев'ять місяців становили 765,1 млрд грн, 
зокрема за загальним фондом - 655,4 млрд грн за плану в 665,4 млрд грн, свідчать дані 
казначейства. За даними ДКСУ, видатки за зазначений період становили 843,253 млрд грн, 
за загальним фондом - 750,65 млрд грн за запланованих 843,65 млрд грн. Доходи 
держбюджету на 2020 рік затверджено в розмірі 975,833 млрд грн (зокрема 855,4 млрд грн 
за загальним фондом), видатки - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн). 

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

 
 

 ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЮЮЧІ ІНІЦІАТИВИ (ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ) 

 
Ігор Петрашко озвучив пріоритети Мінекономіки у сфері  

європейської інтеграції України 
21.10.2020 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Ігор Петрашко проінформував про пріоритети Мінекономіки у 
сфері європейської інтеграції України. 

“У сфері європейської інтеграції Мінекономіки визначено декілька ключових 
пріоритетів. Це, в першу чергу, реалізація завдань з виконання Угоди про асоціацію у сфері 
імплементації економічних заходів та реформування, зокрема, систем охорони 
інтелектуальної власності, публічних закупівель, захисту прав споживачів, санітарних і 
фітосанітарних заходів,  соціальної сфери та трудових відносин, започаткування 
“промислового безвізу””, - наголосив Ігор Петрашко під час установчого засідання Комісії з 
питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. До пріоритетних 
євроінтеграційних законопроектів, участь у супроводженні яких у Верховній Раді України 
бере Мінекономіки, і які потребують першочергового розгляду, належать: Проект Закону 
України “Про внесення змін до Митного кодексу у зв’язку з прийняттям Закону України 
“Про стандартизацію” (№ 2477 від 21.11.2019) – очікує розгляду; Проект Закону України 
“Про акціонерні товариства” (№ 2493 від 25.11.2019) – готується на друге читання ... 

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

 

 
 

Рішенням Уряду врегульовано механізм  
«єдиного вікна» митниці 

21.10.2020 

Кабмін прийняв постанову щодо використання механізму «єдиного 
вікна» для міжнародної торгівлі, розроблену Міністерством фінансів. Про це 
повідомляє служба новин порталу kmu.gov.ua 

Постановою затверджено Порядок взаємодії між декларантами, їх представниками, 
іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, 
установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних 
функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 
митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна". Постанову прийнято з 
метою приведення у відповідність до Митного кодексу України Порядку взаємодії з 
використанням механізму «єдиного вікна» між декларантами, митними органами та 
іншими державними органами на заміну діючому порядку. Постановою запроваджуються 
нові інструменти електронної взаємодії з використанням механізму «єдиного вікна» між 
бізнесом, митними та іншими державними органами. Нагадаємо, що "єдине вікно" митниці 
розпочало свою роботу 4 роки тому, що суттєво спростило ведення ЗЕД. На сьогодні 100% 
імпортних операцій здійснюється за допомогою цього веб-сервісу. 

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

 
Державна податкова служба України запускає  

новий сервіс «infoTAX» 
27.10.2020 

З листопада ДПС запускає новий електронний сервіс – «infoTAX». Про 
це повідомив Голова ДПС Олексій Любченко під час спільного брифінгу з 
Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. 

На першому етапі роботи сервісу платники за допомогою месенджерів Telegram, 
Viber матимуть можливість отримувати інформацію щодо стану розрахунків з бюджетом, 
реєстраційні та облікові дані, повідомлення про результати обробки документів, 
нагадування про необхідність подання звітності та сплати податків. На другому етапі – 
передбачено предзаповнення звітності для платників єдиного податку, перехід до сплати 
податків у «два кліки», оповіщення про виникнення податкового боргу. Доступ до сервісу 
надійно захищено та відбуватиметься через обов’язкову ідентифікацію особи за допомогою 
ID-банкінгу або кваліфікованого електронного підпису, який на сьогодні можна отримати 
не виходячи з дому. В подальшому вказаний сервіс буде інтегровано з Порталом Дія. 

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

 
 

 ДЕРЖАВНІ КОРПОРАТИВНІ ПРАВА 

 
Уряд затвердив Порядок залучення радників для  

підготовки концесійних проєктів 
09.10.2020 

Підготовка якісного масштабного проєкту, що здійснюється на умовах 
концесії, потребує значних фінансових, людських та інтелектуальних затрат, 
використання найкращого світового досвіду у цій сфері.   

Звичайною міжнародною практикою є залучення радників для підготовки таких 
проєктів. Порядком визначаються алгоритми дій концесієдавця при залученні радників та 
критерії їх відбору. Так, відбір відбуватиметься на конкурсних засадах шляхом 
використання електронної системи закупівель або переговорної процедури у випадках, 
визначених Законом України "Про публічні закупівлі". Оцінка тендерних пропозицій буде  
здійснюватись на основі критеріїв ціни та якості виконання послуг,  а переможцем може 
стати учасник, який відповідає всім критеріям, за якими здійснюється відбір радників. 
“Затвердження цього Порядку забезпечить можливість залучати професійних та 
досвідчених спеціалістів для підготовки проєктів державно-приватного партнерства, у 
тому числі концесії. Це сприятиме успішній реалізації таких проєктів та стане запорукою 
розвитку інфраструктури та економіки країни”, - зазначила заступниця Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України Ірина Новікова. Дія документа 
поширюється і на залучення радників при підготовці проєктів, що здійснюються на умовах 
державно-приватного партнерства в іншій формі, ніж концесія. 

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

 
Уряд України зняв обмеження на зарплати  

в держкомпаніях 
28.10.2020 

Кабінет Міністрів України з жовтня зняв обмеження на зарплати 
керівників, членів виконавчих органів і винагороди членам наглядових рад 
державних компаній, свідчить постанова уряду від 26 жовтня. 

"Встановити, що у жовтні 2020 р. і в подальшому розмір зарплати керівників, членів 
виконавчих органів і винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання 
державного сектору економіки визначаються відповідно до умов контрактів...", - зазначено 
в документі. Отже, Кабмін скористався пунктом 4 другого розділу "Прикінцеві положення" 
закону від 17 вересня 2020 р. з поправками до держбюджету на 2020 рік. Як повідомлялося, 
29 квітня 2020 року уряд рекомендував обмежити розмір заробітної плати керівників 
виконавчих органів і членів наглядових рад державних компаній до 47 тис. грн на місяць. 
Окрім того, влада України в меморандумі МВФ щодо нової програми stand-by взяла 
зобов'язання скасувати зазначену рекомендацію до 1 липня поточного року, проте цього 
зроблено не було. 28 серпня 2020 р. Конституційний Суд визнав неконституційними окремі 
положення постанови Кабміну про встановлення карантинних обмежень в Україні, зокрема 
про обмеження зарплат топ-менеджерів держкомпаній. Раніше глава уряду Денис Шмигаль 
запропонував головам наглядових рад можливі варіанти виходу з ситуації, яка склалася 
навколо обмежень заробітних плат, і закликав їх до діалогу. Зокрема, було запропоновано 
варіант обмеження збільшення максимальної суми виплат на перехідний період. Водночас 
закон із поправками до держбюджету на 2020 рік надав Кабміну на період дії карантину 
право скорочувати термін дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених 
відповідними законами, ухваленими для запобігання поширенню COVID-19, крім випадків, 
коли зазначене може призвести до обмеження конституційних прав чи свобод. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Уряд врегулював питання щодо реалізації державних 
інвестиційних проектів 

28.10.2020 

Уряд прийняв постанову, яка забезпечує можливість передбачення 
видатків на 2021 рік для завершення реалізації державних інвестиційних 
проектів, які мали завершитись у поточному році.  

Згідно постанови, для таких проектів встановлюється новий додатковий термін 
подачі документів.  Документи до Мінекономіки мають бути подані до 6 листопада 2020 р. 
для їх розгляду Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів. До 
цього рішення, за загальною процедурою, документи для відбору на 2021 рік мали 
подаватись до 1 березня 2020 року. Таким чином, цим рішенням Уряд забезпечив 
можливість реалізувати незавершені проекти, зокрема й проект “Удосконалення 
молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні” у наступному 
році. Відзначимо, для успішного залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій потрібні три 
інструменти: інвестиційна інфраструктура, інвестиційний клімат і інвестиційні 
можливості. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час круглого столу з питань 
стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні. 

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

 
У Мінекономіки обговорили питання корпоративного управління  

на державних підприємствах 
28.10.2020 

Відбулось 35-е засідання Робочої групи з питань державної власності 
та практик приватизації ОЕСР за участю заступника Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлани Панаіотіді. 

Присутнім було презентовано роботу Уряду щодо впровадження принципів 
корпоративного управління ОЕСР у державних компаніях. “Для досягнення взірцевого 
рівня ефективності держпідприємств Україна продовжує впроваджувати стандарти 
Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з 
корпоративного управління. Результати цієї роботи сприятимуть реформі корпоративного 
управління та підвищенню конкурентоспроможності державних компаній на міжнародних 
ринках”, - зазначила Світлана Панаіотіді. Також учасники заходу обговорили ключові 
напрями реформи, зокрема, приватизацію державних компаній, впровадження реформи 
корпоративного управління в топ-15 державних підприємств, затвердження політик 
власності та показників ефективності наглядових рад відповідних компаній, а також  
імплементацію в законодавство України сучасних міжнародних стандартів корпоративного 
управління. ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) - міжнародна 
організація, що об'єднує 34 розвинені країни світу. ОЕСР здійснює пошук даних та аналіз, 
що допомагає урядам формувати політику, яка буде реалізовуватися національними 
інституціями чи в рамках міжнародних домовленостей. У 2019 році ОЕСР започаткувала 
проект “Підтримка реформи сектору енергетики в Україні”. Цей багаторічний проект має на 
меті вдосконалення корпоративного врядування на підприємствах державної форми 
власності, конкуренцію та практику боротьби з корупцією в секторі енергетики України. 

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

 
Уряд вилучив три держкомпанії зі списку об'єктів  

великої приватизації 
30.10.2020 

Кабмін вилучив із списку об'єктів великої приватизації три 
держкомпанії: "Державну продовольчо-зернову корпорацію", "Артемсіль" та 
"Хліб України". Про це йдеться у розпорядженні уряду від 21 жовтня. 

Оновлений перелік об'єктів великої приватизації опублікували на сайті Верховної 
Ради. Серед об'єктів, зокрема, - Центренерго, Одеський припортовий завод та АТ "Об’єднана 
гірничо-хімічна компанія". Зазначимо. що в Україні діє мораторій на продаж об'єктів 
великої приватизації на період карантину. 2 вересня Верховна Рада України ухвалила закон, 
який дозволяє підготовку до продажу об'єктів великої приватизації, але забороняє 
проведення аукціонів з їх продажу. Нагадаємо, в проєкті плану дій уряду на 2020 рік 
передбачається приватизація до кінця року АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПАТ 
"Одеський припортовий завод", ДП "Завод "Електроважмаш", вугільної компанії 
"Краснолиманська" та ПрАТ "Президент-готель". Відзначимо, в наслідок невиконання 
Фондом державного майна на кінець 2019 року планових надходжень від приватизації уряд 
зменшив планові показники в більш як 24 рази – з 17,1 до 0,7 млрд грн, але навіть такий план 
Фонд державного майна не виконав на 150 млн грн. Про це повідомляє пресслужба 
Рахункової палати за підсумками аналізу звіту Фонду державного майна України за 2019 
рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету. Аналіз засвідчив, що продаж 
об’єктів великої приватизації минулого року не відбувся. Від продажу об’єктів малої 
приватизації надійшло 660 млн грн (з урахуванням податків), а в додатку до звіту 
зазначена сума 622 млн грн. Розбіжність становить 38 млн грн. Тому у звіті Фонду 
неможливо визначити достовірну суму надходжень від реалізації об’єктів малої 
приватизації. За даними Державної казначейської служби України, у 2019 році такі 
надходження становили 550 млн грн. На 250 об’єктів малої приватизації із 373 проданих 
ціну довелося знижувати. Як наслідок, дохід становив 220 млн грн за стартової ціни лотів 
245 млн грн. Від оренди державного майна у 2019 році перераховано до бюджету майже 
1,56 млрд грн при плані 1,2 млрд грн. Водночас Фонд не повною мірою контролював 
використання державного майна, переданого в оренду, виконання договорів оренди та 
відповідні надходження до держбюджету. Заборгованість орендарів на кінець звітного року 
становила 174 млн грн, що на 32 млн грн більше за аналогічний показник 2018 року. Крім 
того, від управління корпоративними правами держави, яке здійснює Фонд, до 
держбюджету від сплати дивідендів надійшло 840 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua, ukrinform.ua 
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Суд признал банкротом компанию окружения Климова  
с долгом перед НБУ на 3 миллиарда 

06.10.2020 

Хозсуд Одесской обл. признал банкротом ЧАО "Туристическая 
производственная фирма "Черное море" и открыл ликвидационную 
процедуру. Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор. 

 

В госреестре конечным бенефициаром АО "ТПФ "Черное море" указан Игорь 
Кудинов (был помощником уже экс-нардепа Леонида Климова, который контролировал 
обанкротившийся "Имэксбанк"). Ранее Хозсуд Одесской области признал требования 
"Сбербанка" к ЧАО "ТПФ "Черное море" на 1,1 млрд грн (четвертая очередь) и 201 млн грн 
(шестая очередь), а также требования НБУ на 3,16 млрд грн как требования по 
обеспечению залогом имущества должника (согласно судебным материалам, ЧАО "ТПФ" 
Черное море "было имущественным поручителем "Имэксбанка" по рефинансированию). 
Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ликвидатора "Имэксбанка" 
и оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми лишь частично 
было признано требования представителя ФГВФЛ к должнику на сумму 290 млн грн (как 
обеспеченные залогом имущества), однако отклонены требования еще на 2,15 млрд грн. В 
феврале 2018 годаАнтимонопольный комитет разрешил украинской "дочке" российского 
"Сбербанка" приобрести в собственность два отеля одесской сети "Черное море". Нацбанк 
заявлял, что обеспечением по кредитам рефинансирования для "Имэксбанка" выступает в 
т.ч. стадион "Черноморец" и ряд объектов коммерческой недвижимости в Одессе. 

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

 
Основатель агрохолдинга "Астарта" приобрел через  

Albacon Ventures 7,4 тыс. акций холдинга 
07.10.2020 

Основатель и CEO агрохолдинга "Астарта" Виктор Иванчик 2 
октября приобрел через Albacon Ventures Ltd 7,458 тыс. акций 
холдинга по средней цене PLN17 ($4,45 по текущему курсу) за акцию, 
увеличив свою долю в холдинге до 39,57% с 39,54%.  

Согласно сообщению Astarta Holding NV на Варшавской фондовой бирже, Albacon 
Ventures по результатам сделки увеличила общий пакет акций до 9 млн 893,398 тыс. акций. 
Курс акций 6 октября снизился на 1,1% – до PLN18,3 за шт. Как сообщалось, "Астарта" в 
2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 
2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн. Отметим, Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) выделил агропромхолдингу "Астарта" $10 млн кредита 
на пополнение оборотного капитала, который был утвержден в 2018 году. Согласно пресс-
релизу банка в понедельник, кредит на два года в размере $10 млн поможет компании в 
реализации ее планов, связанных с внедрением точного земледелия. Компания "Астарта" – 
вертикально интегрированный агропромхолдинг, осуществляющий деятельность в восьми 
областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с 
земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь элеваторов, 
биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский 
перерабатывающий завод"). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Справа про банкрутство компанії Бахматюка: суд зупинив  

продаж майна, яке відсудив НБУ 
14.10.2020 

Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі 
№910/13550/20 про банкрутство ТОВ "Станіславська торгова 
компанія”, а також визнав вимоги ініціюючого кредитора - 
інвестфонду “Фавор” - на 1,19 млрд грн. 

Згідно з судовими матеріалами, інвестфонд “Фавор” викупив відповідні права 
вимоги у фінкомпанії “Авістар”, яка в свою чергу придбала їх у ФГВФО (первинним 
кредитором був ВіЕйБі Банк, який на ліквідації). За даними держреєстру, кінцевим 
бенефіціаром ТОВ "Станіславська торгова компанія" є Олег Бахматюк, а інвестфонду 
“Фавор” - Оксана Козачок і Юрій Костробій (був членом наглядової ради Укрексімбанку). 
Згідно з судовими матеріалами, ТОВ "Станіславська торгова компанія" було майновим 
поручителем ВіЕйБі Банку та банку “Фінансова ініціатива” по рефінансуванню, залученому 
в НБУ. 09.10.2020 Госпсуд м. Києва в рамках справи про банкрутство ТОВ "Станіславська 
торгова компанія” частково задовольнив клопотання інвестфонду “Фавор” і зупинив усі 
виконавчі провадження щодо боржника, а також зупинив реалізацію будь-якого рухомого 
та нерухомого майна ТОВ «Станіславська торгова компанія», що здійснюється 
держпідприємством “СЕТАМ”, у т.ч.: зупинив публічні торги з продажу торгово-офісного 
комплексу, загальною площею 1685,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Івано-Франківська 
обл., м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, буд. 62, загальною початковою ціною 13,3 млн грн, 
лот №444357, провадження №60731484 (стягувач - НБУ); зупинив публічні торги з продажу 
цеху по виробництву лікеро-горілчаних виробів загальною площею 12346,5 кв.м., що 
знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 
29, загальною початковою ціною 41 млн грн, лот №445816, провадження №61409886 
(стягувач - НБУ). Раніше Нацбанк наводив інформацію про поруку О. Бахматюка по 
зобов’язанням ВіЕйБі Банку на 4,55 млрд грн, а по зобов’язанням банку “Фінансова 
ініціатива” - на 4 млрд грн. За даними НБУ, на початок листопада 2019 року борг ВіЕйБі 
Банку та банку “Фінансова ініціатива” по рефінансу становив 10,6 млрд грн. ФГВФО 
повідомляв, що ВіЕйБі Банк в березні-2020 погасив борги перед НБУ на 2,05 млрд грн. НБУ 
подав низку позовів до О. Бахматюка про стягнення з нього як поручителя заборгованості 
по рефінансу. У 2019 році Нацбанк заявляв про борги структур О. Бахматюка перед НБУ, 
ФГВФО, держбанками на 29,3 млрд грн. Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" називав 
цю інформацію маніпуляцією. У кінці липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного 
суду задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала закриття кримінального 
провадження щодо можливого заволодіння 1,2 млрд млрд рефінансу, виданого Нацбанком 
для ВіЕйБі Банку. ФГВФО заявляв, що неодноразово отримував від О. Бахматюка звернення 
з пропозицією провести переговори з врегулювання заборгованості по кредитних 
портфелях ВіЕйБі Банку та банку "Фінансова ініціатива" перед Фондом і НБУ (як 
зазначалося, зокрема, в жовтні 2019 року була пропозиція про погашення 8 млрд грн 
впродовж 7 років). У Меморандумі з МВФ влада України взяла зобов’язання до кінця 
жовтня 2020 року внести зміни в закон про ФГВФО та інших законів для вдосконалення 
механізмів ліквідації банків та повернення активів. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Застройщик Петровский покупает  
Краматорскую ТЭЦ 

15.10.2020 

АО "Закрытый недеверсификований венчурный корпоратив-
ный инвестфонд "Капилано" планирует купить акции кипрской 
компании "Хамачи Лимитед", которая является мажоритарным 
владельцем "Краматорсктеплоэнерго". 

Вопрос о согласовании сделки внесен в повестку дня заседания Антимонопольного 
комитета (АМКУ) 15 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші. Согласно 
материалам к заседанию Комитета, приобретение акций "Хамачи Лимитед" обеспечит 
"Капилано" достижение 50% голосов в высшем органе управления компании. 
Бенефициаром днепровского венчурного фонда "Капилано" является Александр 
Петровский. СМИ называли его авторитетным бизнесменом по прозвищу "Нарик". Он 
является владельцем группы компаний "Дельмар", которая строит жилые комплексы в 
Киеве и Днепре. Как сообщалось, Антимонопольный комитет в январе 2018 года разрешил 
словацкой компании E.connect s.r.o. купить контрольный пакет акций кипрской Hamachi 
Ltd, которой принадлежит 60% "Краматорсктеплоэнерго", у американской ContourGlobal. 
Остальные акции принадлежат местному коммунальному предприятию "Мист". Конечным 
бенефициаром "Краматорсктеплоэнерго" через кипрскую "Хамачи Лимитед", через 
словацкую E.connect s.r.o и британскую "Элни Капитал Лтд" указана Марианна Данилова из 
Словакии. СМИ называют ее женой Василия Данилова, который ранее носил фамилию 
Бечварж. Во времена премьерства Юлии Тимошенко компания "Korlea Invest, А.S.", которая 
тогда принадлежала Данилова, контролировала экспорт украинской электроэнергии в 
Европу. В марте 2020 г. Данилова был осужден на 10 лет тюрьмы за покушение на убийство 
банкира Сергея Дядечко, его водителя и охранников. Группа "E.connect" купила 60% долю 
"Краматорсктеплоэнерго" в марте 2018 г., а ранее эта доля принадлежала международному 
энергетическому холдингу "ContourGlobal". Сейчас полиция расследует два дела по поводу 
возможного злоупотребления служебным положением руководством "Краматорсктепло-
энерго" в 2017 г. при выполнении соглашения со словацкой "Е.Коннект" о поставках антра-
цитового угля из РФ. Еще одно дело касается завышения расхода топлива "Краматорск-
теплоэнерго". С марта 2018 новые решения по этому делу в реестре не появлялись. 

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

 
Не тільки ТРЦ: якими активами володіє власник  

столичного Smart Plaza Polytech 
16.10.2020 

Власник столичного торгово-розважального центру Smart 
Plaza Polytech Олег Баляш став помітним гравцем на ринку 
торговельної нерухомості Києва не так давно. До того, як стати 
рантьє, бізнесмен реалізував себе в роздрібній торговлі, банківській 
та виробничій сферах. 

Як пише журнал Новое время, на початку 2000-х підприємець займався продажем 
побутової техніки й електроніки, відкривши власні магазини Шок і Крез. Згодом Баляш 
вирішив інвестувати у банківський бізнес. У жовтні 2008 р. невеликий банк Галс відновив 
свою діяльність, а через півроку був перейменований на Оксі-банк. Баляш і його дружина 
Оксана, за інформацією НБУ, сумарно контролюють 81,7% його акцій. Це один із 
найдрібніших банків, що входить до останньої десятки в банківській системі за розміром 
активів. За два роки подружжя Баляш стало мажоритарними власниками горілчаного 
заводу Гетьман — відомої у Західній Україні компанії. Її фірмовий магазин функціонує і у 
ТРЦ Smart Plaza Polytech. Зараз підприємство, за даними профільної асоціації Укргорілка, 
входить до п’ятірки найбільших горілчаних компаній країни. За інформацією НВ, столичний 
Smart Plaza Polytech, що знаходиться навпроти станції метро Політехнічний інститут, Баляш 
придбав у забудовника – компанії UDP Василя Хмельницького – в 2018 році. Цей ТРЦ, з 
орендною площею близько 25 000 кв. м, розпочав роботу навесні 2018-го. Його якірними 
орендарями стали супермаркет Сільпо, мережі електроніки TTT і Алло, фастфуди KFC і 
Пузата хата. На першому поверсі ТРЦ працюють здебільшого ювелірні та продуктові 
магазини, на другому — ресторани, одяг, техніка і книги, а на третьому кінотеатр Оскар. За 
оцінками директорки консалтингової компанії UTG Євгенії Локтіонової щодня ТРЦ 
відвідують близько 25 000 осіб, а щорічний дохід центру становить $3?5 млн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Стало відомо, чого хоче Боголюбов від уряду  

в справі Приватбанку 
23.10.2020  

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов 
просить повернути йому 33,3% акцій фінустанови, що належали 
бізнесмену до націоналізації банку. Про це йдеться у опублікованих 
матеріалах суду. 

Нагадаємо, що Боголюбов звернувся в Госпсуд міста Києва з чотирма позовами. В 
них він оскаржує націоналізацію банку. Так, згідно з одним із позовів, Боголюбов просить 
суд визначити статутний капітал Приватбанку в розмірі 21,256 млрд грн, а також свою 
частку в ньому в розмірі 33,2525%. Наразі в держреєстрі вказаний обсяг статутного 
капіталу Приватбанку на суму 206,06 млрд грн, і він на 100% належить державі в особі 
Кабміну. Згідно із іншим позовом, Боголюбов просить суд витребувати з володіння держави 
33,2525% акцій, що належали йому на праві приватної власності станом на день 
націоналізації - 18 грудня 2016 року. Також бізнес-партнер Ігоря Коломойського просить 
зобов`язати Укрексімбанк виконати депозитарну операцію списання цих акцій з рахунка у 
цінних паперах держави на рахунок Боголюбова в депозитарній установі ТОВ "Солід 
Дніпро". Нагадуємо, в грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона 
проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade 
Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO 
Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем. Усі 
компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 
року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії Приватбанку в рамках 
розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн. 
Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова 
до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих 
шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів. 4 грудня 2018 року 
суд видав наказ про всесвітній арешт активів  екс-власників банку і зазначених шести 
компаній на суму більше 2,5 млрд доларів. Суд також зобов'язав Коломойського і 
Боголюбова розкрити інформацію про всі свої  активи обмеженому колу осіб, які 
безпосередньо беруть участь в розгляді справи. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Чому скорочуються статки Костянтина Григоришина і  
яку роль в його житті відіграє плавання 

27.10.2020 

Костянтин Григоришин займає 15 місце в ТОП-100 найбагатших 
українців від НВ і Dragon Capital. У 2019 р. його статок скоротився на 
6% до $462 млн. Цього року тенденція може зберегтися. 

 
Костянтина Григоришина довго назвали російсько-українським олігархом. Імовірно, 

що вже найближчим часом він перестане бути і олігархом, і бізнесменом, сильно 
прив’язаним до якоїсь однієї країні. Статус космополіта йому все ближче, включаючи три 
паспорти і плани світової експансії разом з новим захопленням. Григоришин народився в 
Запоріжжі, але освіту здобув у Московському фізико-технічному інституті. Там же 
закінчивши аспірантуру, став кандидатом фізико-математичних наук. За деякими даними, 
має досягнення в спорті. А саме в плаванні, з яким у нього не тільки особисті, але і ділові 
відносини. Наприклад, його син Іван — професійно займається цим видом спорту, а сам 
мультимільйонер хоче перетворити плавання в бізнес. Хоча раніше його увага була 
зосереджена на іншій стихії: електричній енергії. Бізнес-група Енергетичний стандарт, 
власником якої є Григоришин, формувалася з середини 1990-х по початок 2000-х. 
Початковий капітал Костянтин Григоришин накопичив, торгуючи спочатку комп’ютерами 
в Росії і Україні, потім — металопродукцією. Паралельно він вибудовував схеми з вивезення 
ядерних відходів з українських АЕС до Російської Федерації. Це було потрібно, щоб 
забезпечити українські феросплавні підприємства дешевою електроенергією. В цей же час 
скуповувалися їхні акції. Вважається, що до початку 2000-х Григоришин разом з 
непублічним партнерами (за деякими даними — це були запорозькі бізнесмени Ігор Бойко, 
Андрій Немзер і Леонід Пивоваров) володів великими активами в трьох секторах 
економіки: електроенергетіка (акції 16 обленерго); машинобудування (Запоріжтрансфор-
матор, Сумське НВО, частина акцій Турбоатому та ін.); металургія (феросплавні 
підприємства і запорізький завод Дніпроспецсталь). Це був пік розвитку Енергетичного 
стандарту, після чого почалася низка конфліктів з українськими бізнесменами і політиками 
і поступова втрата контролю над підприємствами. Ще в кінці 1990-х у Григоришина 
виникли складнощі з Віктором Медведчуком, які досягли апогею, коли той очолив 
адміністрацію президента України Леоніда Кучми. Щоб їх якось зменшити Григоришину 
навіть довелося стати акціонером футбольного клубу Динамо (Київ). У 2005 році 
російський журнал Компанія писав, що брати Суркіси (у яких були хороші відносини з 
Медведчуком) відписали йому 20% клубу в обмін на 40% феросплавного бізнесу, частину 
обленерго і частку в заводі Дніпроспецсталь. На додачу до цього, російсько-українському 
бізнесменові гарантували спокійне ведення бізнесу в Україні. Сам Григоришин заперечував 
такий обмін. Тим більше, що спокій тривав недовго. У 2002 р. відбулося гучне затримання 
мультимільйонера, в якому фігурували наркотики і зброя. Причому це сталося в Запоріжжі 
відразу ж після зустрічі Володимира Путіна з Леонідом Кучмою в день народження 
російського президента. Адвокатам вдалося визволити бізнесмена. Але дорога в Україну 
була надовго закрита. За цей час Григоришин втратив активи в металургії, почали валитися 
усталені схеми в розподілі електроенергії. Перед Помаранчевою революцією 2004 р. 
запорізький бізнесмен, який підтримував опозицію, згідно з неофіційними даними продав 
половину акцій обленерго Ігорю Коломойському. Після першого Майдану Григоришин 
намагався відновити свої позиції в українському бізнес-середовищі. Але це не виходило. До 
того ж він перестав бути великим акціонером київського Динамо після того, як інші 
власники провели додаткову емісію акцій і розмили частку запорізького бізнесмена. 
Спроби оскаржити цю дію через суд не привели до видимих результатів. До новітніх часів 
Костянтин Григоришин прийшов з акціями кількох обленерго, Запоріжтрансформатором 
(ЗТР), Сумським НВО, транспортною компанією Укррічфлот та іншими дрібними активами. 
Але і тут його продовжували супроводжувати скандали і грошові втрати. Хоча спочатку 
здавалося, що все буде добре. У травні 2016 року Григоришин навіть отримав українське 
громадянство, яке стало для нього третім разом з російським і кіпрським. Це сталося під час 
президентства Петра Порошенка, з яким у запорізького бізнесмена давні добрі стосунки. 
Так, вони разом володіли в Криму Севастопольським морським заводом. В інтерв'ю НВ 
Бізнес ліванський бізнесмен Рафік Дау розповідав, що в 2006 році він вимушено продав 
свою частку в цьому підприємстві спільної компанії Григоришина і Порошенка. «Час - це 
найцінніше, що у нас є, тому був змушений прийняти ворожу пропозицію і продав свої 
частки в Севморзаводі», - згадував Дау. Але після Революції гідності (другий Майдан) в 
Україні також почалося реформування системи державних закупівель. Одним з найбільш 
показових і гучних кейсів стали тендери державного Укренерго із закупівлі 
трансформаторів. Довгі роки монополістом в цій сфері був саме ЗТР. Але в 2016 р. вдалося 
влаштувати конкуренцію за участю іноземних виробників. Тільки на одному тендері 
Укренерго заощадило понад 1 млрд грн. - ціну вдалося скинути в два рази, хоч і перемогло 
запорізьке підприємство. Але прибуток машинобудівників від угоди виявився вже не такий, 
як раніше. А в жовтні 2017 р. стало відомо, що Григоришин програв лондонський арбітраж 
своєму партнеру по Сумському НВО (виробник устаткування для газової і нафтової 
промисловості) Володимиру Лук’яненко і нардепу Вадиму Новинському, який став мінори-
тарним акціонером цього заводу. Сторона, що програла, мала виплатити понад $320 млн. У 
результаті Костянтин Григоришин почав переоформляти свої частки в харківській 
енергетиці та Сумському НВО на структури опонентів. В середині жовтня-2020 були подані 
заяви до Антимонопольного комітету України від імені компаній Вадима Новинського на 
концентрацію акцій. Експерти не виключають і інші втрати в бізнесі. Але схоже, що 
російсько-українсько-кіпрський бізнесмен не впадає у відчай. У 2018 р. він створив 
приватну спортивну лігу International Swimming League, яка проводить по всьому світу шоу, 
пов’язані з водними видами спорту. Приводом до її появи стали скандали в Міжнародній 
федерації плавання, керівників якої звинувачували в корупції і малих витратах на оплату 
виступів спортсменів. Костянтин Григоришин вирішив модернізувати цей спорт, зробивши 
ставку на залучення зірок, високі гонорари і підвищення видовищності плавання. 
Інвестиції в перший рік оцінювалися в $25 млн, у другому їх планували подвоїти. «Я 
вирішив влаштувати щось більш веселе», - так пояснював своє рішення бізнесмен в 
коментарі Bloomberg. А в спілкуванні з українським Forbes влітку 2020-го він уточнив, що 
має намір заробляти на розвагах. І навіть невеликий відсоток від цього світового ринку 
може виявитися набагато привабливішим, ніж велика частка в українській енергетиці. 

Читати повністю >>>                                                                                                © Артем Ільїн 
За матеріалами nv.ua 
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Суд снизил залог для экс-президента "Укрбуда"  

Максиму Микитасю 
28.10.2020 

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 
Украины рассмотрела апелляционную жалобу и изменила размер 
залога экс-президенту компании "Укрбуд" и бывшему народному 
депутату Максиму Микитасю. 

Размер залога был снижен со 100 млн грн до 80,5 млн грн, пишет 
LIGA.net. По результатам рассмотрения, судейская коллегия частично удовлетворила 
апелляционную жалобу стороны защиты. Апелляционная палата ВАКС продлила меру 
пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 г. и определила 
подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн. Решение вступило в силу и кассационному 
обжалованию не подлежит. Как сообщалось, в мае 2019 г. САП согласовала уведомление о 
подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора 
компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле 
того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика. 
Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 2 октября 2019 года уведомили о 
подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд 
девелопмент" (Киев) Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС 
удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и применила к Микитасю меру 
пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога. 
Апелляционная палата ВАКС 14 сентября оставила в силе решение следственного судьи о 
продлении срока содержания под стражей Микитася до 3 октября 2020 года с 
возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Следственный судья ВАКС 21 
сентября наложил арест на движимое имущество подозреваемого - ценные часы, предметы 
антиквариата, произведения искусства, старинные книги и тому подобное. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Forbes назвав найбільші приватні  
компанії України 

05.10.2020 

Журнал Forbes Україна склав рейтинг 100 найбільших приватних 
компаній країни. Його очолила металургійна компанія Метінвест Ріната 
Ахметова і Вадима Новинського. Про це повідомляє nv.ua 

Forbes відзначає, що виручка Метінвесту за 2019 рік склав 278 млрд грн, прибуток — 
8,8 млрд грн. У компанії працює 66?000 людей. Друге місце в рейтингу зайняла мережа 
супермаркетів АТБ-Маркет Геннадія Буткевича, Євгенія Єрмакова та Віктора Карачуна. 
Виручка компанії в минулому році склала 104,9 млрд грн, а прибуток — 4,4 млрд грн. В АТБ 
працює 49-300 співробітників. На третьому місці рейтингу знаходиться агрохолдинг Kernel 
Андрія Веревського. Виручка Kernel за підсумками 2019 р. склала 93 млрд грн, прибуток — 
3,2 млрд грн. В агрохолдингу працює 14000 осіб. У десятку найбільших приватних компаній 
України потрапили: Fozzy Group (Володимир Костельман), DTEK Energy (Рінат Ахметов), 
АрселорМіттал Кривий Ріг (Лакшмі Міттал), МХП (Юрій Косюк), Тедіс Україна (Борис 
Кауфман), Запоріжсталь (Рінат Ахметов, Вадим Новинський і група російських акціонерів) і 
Епіцентр (Олександр і Галина Гереги). За підсумками 2019 року сукупна виручка ста 
найбільших приватних компаній України склала 2,15 трлн грн, що дорівнює 54% ВВП 
України за минулий рік, пише Forbes. У топ-100 приватних компаній зайнято 665?000 
людей. Це 4% від усього зайнятого населення, відзначає журнал. Нагадаємо, що журнал НВ 
щороку складає рейтинг найдорожчих брендів України. У списку за 2019 рік перші місця 
зайняли Моршинська ($550 млн), Нова Пошта ($310 млн) і Rozetka ($302 млн). 

Читати повністю >>>                                                                                           © Тетяна Літвінчук 
За матеріалами nv.ua 

 
 І ЗОКРЕМА 

На ринку інвестицій доступні акції  
Групи «ТАС» 

28.09.2020 

Коли ситуація на ринку ОВДП демонструє негативну динаміку, а 
відсотки за вкладами стрімко знижуються – інвестори шукають нові 
можливості для інвестування з привабливою доходністю. 

Відтепер на ринку доступні нові можливості інвестування — ТАСКОМБАНК пропонує 
своїм клієнтам інвестувати у підприємства потужної фінансово-промислової Групи «ТАС» 
та нарощувати свій капітал. Як інноваційна компанія, Група «ТАС» веде свій бізнес 
відповідно до сучасних світових стандартів, забезпечуючи високі норми прибутковості 
акціонерного капіталу, сприяючи розвитку ринків, на яких вона присутня, та 
задовольняючи потреби клієнтів. Клієнти ТАСКОМБАНКУ мають привілеї –можливість 
вигідно інвестувати в облігації компаній Групи «ТАС» та примножувати свій капітал. Також 
ТАСКОМБАНК спільно за Interactive Brokers розширюють межі інвестування, пропонуючи 
клієнтам Private banking стати учасниками світового фондового ринку та отримати 
можливість інвестувати в акції міжнародних емітентів. Відтепер купити акції міжнародних 
компаній та стати міжнародним інвестором стало легше. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 
Мінекономіки обговорило з американською інвесткомпанією  

перспективи співпраці 
01.10.2020 

Представники Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та 
сільського господарства та американської компанії з управління 
інвестиціями Argentem Creek обговорили потенційні інвестиційні проєкти. 

«На сьогодні в Україні формується нова законодавча платформа для посилення 
інвестиційного потенціалу України — це так званий законопроєкт «Інвест няні». Крім того, 
вже вдосконалено концесійне законодавство та з державно-приватного партнерства. Наразі 
формується список пріоритетних інвестиційних проєктів. Також перезавантажено офіс 
UkraineInvest. Всі ці дії є гарним сигналом для інвесторів», - зазначив під час обговорення 
міністр розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства в України Ігор Петрашко. 
Учасники обговорили потенційні інвестиційні проєкти, зокрема в агропромисловому 
комплексі, виробництві, машинобудуванні, ІТ секторі, транспортній інфраструктурі. 
Сторони домовились продовжувати діалог з метою напрацювання конкретних подальших 
планів в Україні на найближчі місяці та роки. Аrgentem Creek – провідна американська 
компанія з управління інвестиціями, що спеціалізується на країнах, які розвиваються. 
Штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Компанія вже 6 років є активною в Україні. 
Десять років до цього вона працювала як Black River, підрозділ компанії Cargill. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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СБУ викрила оборудку на ринку цінних паперів  
на понад 2,8 млрд грн 

01.10.2020 

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України під час 
досудового розслідування кримінального провадження викрили 
протиправну діяльність осіб на ринку цінних паперів. 

Так за результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій 
виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, 
які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним 
підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки 
щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом. Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років 
становив понад 2,8 млрд грн. За результатами зібраних під час досудового розслідування 
матеріалів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня 
2020 року прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами двох інвестиційних 
фондів. Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання 
підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної 
діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам. 
Заходи із викриття протиправної діяльності проводили слідчі Головного слідчого 
управління Служби безпеки України у тісній співпраці з Департаментом боротьби з 
відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України 
та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
ПАТ "ФК "Сократ" йде з ринку, залишається  

ТОВ "ФК "Сократ" 
02.10.2020 

НКЦПФР з ініціативи ПАТ "ФК "Сократ" (Київ) у вересні цього року 
анулювала ліцензії компанії на брокерську і дилерську діяльність, 
андерайтинг та управління цінними паперами. 

"Звертаємо увагу, що компанія ТОВ "ФК "Сократ" продовжує свою діяльність з 
торгівлі цінними паперами відповідно до ч ліцензій на здійснення брокерської діяльності, 
дилерської діяльності, андерайтингу, діяльності з управління цінними паперами та 
депозитарної діяльності депозитарної установи", - повідомляється на сайті інвестгрупи 
"Сократ". В лютому поточного року НКЦПФР відновила дію ліцензій ПАТ "ФК "Сократ" у 
зв'язку зі сплатою компанією штрафу в 170 тис. грн, який було накладено у лютому 2018 р. 
Регулятор обвинуватив ПАТ ФК "Сократ" і ТОВ "ФК "Сократ" у маніпулюванні акціями 
"Миколаївцементу" на Українській біржі в 2014-2017 роках. Власником ПАТ "ФК "Сократ" є 
кіпрська Remer Limited, бенефіціаром якої виступає Марія Нилова. Виручка ПАТ в 2019 році 
впала в 3,6 рази - до 0,91 млн грн, а чистий збиток скоротився на 18,9% - до 2,92 млн грн. У 
ТОВ "ФК "Сократ" Remer Limited належить 5%, а інші 95% - ТОВ "Сократ Капітал". 
Власником останнього виступають Нилова - 47%, Валентина Кушніренко - 24,7%, Андрій 
Снєгірьов - 18,3% і Костянтин Лісничий - 10%. Виручка ТОВ у 2019 році впала в 3,7 рази - до 
4,56 млн грн, а чистий прибуток склав 0,02 млн грн після чистого збитку 1,71 млн грн роком 
раніше. ПАТ і ТОВ "ФК "Сократ" входять до інвестиційної групи "Сократ", яка була 
заснована в 1994 році і входила до провідних операторів фондового ринку України. 

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

 
СБУ викрила угруповання на заволодінні коштами громадян 

під виглядом участі у біржових торгах 
08.10.2020 

Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських 
центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах 
привласнювали кошти інвесторів. 

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку троє громадян 
однієї з країн Близького Сходу. За їх вказівкою, у центрі столиці були створені 3 кол-центри. 
Оператори нібито від імені відомої інвестиційної компанії телефонували клієнтам і 
пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах. 
Після перерахування зловмисникам коштів через електронні платіжні системи клієнту 
створювали «персональний кабінет», в якому демонстрували постійне зростання акцій у 
ціні та пропонували збільшити інвестиції. Для створення цього веб-ресурсу організатори 
використовували елементи обладнання для онлайн ігрового бізнесу, забороненого в 
Україні. Зловмисники також за допомогою спеціально розробленого програмного 
забезпечення імітували для інвесторів трансляцію електронної торгівлі на міжнародних 
біржах. Після рішення клієнта отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про 
банкрутство компанії. За інформацією спецслужби, зловмисники діяли протягом кількох 
років та встигли привласнити кошти кількох тисяч громадян. Суми «інвестицій» 
коливалися від 1 до 5 тис. дол. США з кожного клієнта. Кошти, отриманні від протиправної 
діяльності, ділки легалізували через анонімні крипто-гаманці. Під час обшуків у трьох кол-
центрах правоохоронці вилучили комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, 
печатки суб’єктів підприємницької діяльності, які функціонували без належного 
податкового оформлення і ухилялися від сплати податків. Також встановлено, що роботу 
кол-центрів без офіційного працевлаштування забезпечували понад 200 студентів, 
іноземців з країн Близького Сходу та Африки, серед яких були нелегальні мігранти. 
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки, та суми 
збитків, завданих державному бюджету. У межах міжнародного співробітництва СБУ 
поінформувала партнерські правоохоронні органи про викриту в інтернеті протиправну 
схему, у тому числі країну її організаторів. Операція проводилась Головним управлінням 
СБУ в м. Києві та Київській області спільно з ГУ ДФС в м. Києві. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Денис Шмигаль підтримав підписання меморандуму  
про розбудову фондового ринку 

22.10.2020 

Під головуванням Прем’єр-міністр України Дениса Шмигаля відбулась 
нарада з обговорення питання створення інфраструктури для розбудови 
фондового ринку в Україні. 

Участь у нараді взяли Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку Тимур Хромаєв, Директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі, 
старший банкір ЕБРР Ірина Кравченко та представники Уряду. Прем’єр-міністр України 
заслухав концепції розвитку фондового ринку в Україні та підтримав ініціативу щодо 
підписання меморандуму з міжнародними партнерами і стейкхолдерами, який включатиме 
покрокову імплементацію з розбудови необхідної фінансової інфраструктури для розвитку 
фондового ринку в Україні та засвідчить пріоритетність відповідної реформи для Уряду 
України. «Час експериментів завершився. Нам потрібні чіткі проектні кроки, які призведуть 
до виникнення цивілізованого ринку. Політична воля та підтримка Уряду точно є», - 
наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Очільник Уряду зазначив, що 
створення фондової платформи може зайняти три роки та висловив сподівання, що до 
роботи буде долучена якомога більша кількість міжнародних експертів, які вже мають 
працюючі фінансові моделі у своїх країнах. «Є таймлайн – трирічний часовий горизонт. 
Повноцінне створення фондової площадки в Україні займе певний час, тому що це потребує 
зміну законодавства та правил», - зазначив Глава Уряду. Директор офісу економічного 
зростання USAID Фархад Гауссі у свою чергу заявив про підтримку реформи фондового 
ринку: «Це великий амбітний проект, який матиме трансформуючий ефект на українську 
економіку. Проект змінить те, як міжнародні інвестори дивляться на Україну, якщо він буде 
впроваджений правильним чином. Це більше ніж ідея, ми хочемо, щоб платформа для 
торгівлі різними видами активів була реальністю». 

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

 
Украинская финансовая группа ICU запустила платформу  

для онлайн торговли ОВГЗ 
25.10.2020 

Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade – 
информационный сайт online.icu и торговую систему ICU Trade, которая 
позволяет инвесторам торговать ОВГЗ онлайн. 

"Мы обеспечиваем пользователям системы прямой доступ к онлайн-котировкам. 
Инвесторы видят реальные рыночные ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные 
бумаги в несколько кликов", – приводится в сообщении группы в четверг комментарий 
руководительницы отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгении 
Грищенко. Она уточнила агентству "Интерфакс-Украина", что технически сделки проходят 
на бирже "Перспектива". В то же время Грищенко отметила, что в отсутствие полноценного 
биржевого "стакана" и системы онлайн доступа к биржевым торгам для розничных 
инвесторов, ICU Trade с двусторонними котировками от ICU является оптимальным 
вариантом. Согласно котировкам в системе на четверг, разница в доходности на покупку и 
продажу составляет от 1,3 процентных пунктов. В компании также уточнили, что 
минимальным объемом является около 1 тыс. грн – стоимость одной облигации. "В 
перспективе планируем расширять платформу всеми доступными инструментами, как это 
разрешено законом 2284 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых 
инструментов", который вступит в силу с июля 2021 г. – ИФ)", – сказала руководительница 
отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко. Она также 
допустила, что в будущем ICU предоставит онлайн доступ розничным клиентам к 
биржевым торгам. "Будем подстраиваться под ситуацию на рынке", – пояснила 
представитель ICU. В группе добавили, что пользователь платформы сможет следить за 
своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7, получать индивидуальные 
предложения по ОВГЗ, контролировать движение средств и остатки на счете и выводить 
средства на свой банковский счет. "Мы предлагаем бесплатное обслуживание счета в 
ценных бумагах и одни из самых низких комиссий на рынке. После первичной регистрации 
у брокера, все операции по купле/продаже ОВГЗ в ICU Trade можно проводить с помощью 
электронной подписи с использованием SMS", – уточнила Грищенко. В релизе указывается, 
что планируется запуск мобильных приложений для iOS и Android, которые должны 
повысить удобство инвестирования.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
НДУ намерен обсудить с рынком  

пересмотр тарифов 
28.10.2020 

Национальный Депозитарий Украины намерен обсудить с рынком 
пересмотр тарифов. Об этом в интервью StockWorld сообщил председатель 
правления депозитария Миндаугас Бакас.  

"Наши клиенты делятся на две группы – эмитенты, и депозитарные учреждения. 
Соответственно мы пытаемся балансировать, чтоб обе группы клиентов и расходы на их 
содержание покрывались доходами от этих групп. В прошлом году перед запуском нового 
программного комплекса мы внедрили сбалансированную тарифную модель для 
депозитарных учреждений. На сегодня, мы пересматриваем тарифную модель для 
эмитентов, так как основной тариф для них не менялся с 2016 года", - сообщил он 
Председатель правления НДУ подчеркнул, что инвестиции в развитие НДУ и сужение 
клиентской базы влияет на финансовое состояние депозитария, и в такой ситуации мы 
вынуждены пересматривать наши тарифы. "Если говорить об эмитентах – то основной 
тариф по этой группе составляет плата за обслуживание выпуска. Он пересматривался 
нами очень давно, в конце 2016 года. С тех пор мы его не пересматривали и соответственно 
делая просчеты и планируя на 2021 год мы понимаем, что нам требуется пересмотреть этот 
тариф с учетом и инфляции, и роста инвестиций в сервисы для эмитентов", - рассказывает 
Бакас. Он выразил надежду, что Совет участников НДУ, который является "голосом" рынка 
поддержит инициативу с тарифами. Напомним, Наблюдательный совет ПАО 
"Национальный депозитарий Украины" (НДУ) на заседании 24 сентября избрал своим главой 
бывшего министра финансов Александра Данилюка. Как сообщает пресс-служба 
Нацдепозитария, заместителем председателя наблюдательного совета избрали 
представителя Национального банка Украины Николай Селехман. Кроме этого, на 
заседании был сформирован состав комитетов наблюдательного совета: Комитет по 
вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам и Комитет по 
вопросам аудита и управления рисками. Комитеты Наблюдательного совета ПАО "НДУ" 
возглавляются независимыми директорами и формирование состава комитетов 
проводится по принципу большинства членов комитетов — независимых директоров в 
соответствии с Законом Украины "Об акционерных обществах". В НДУ напоминают, что 4 
августа состоялось дистанционные внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "НДУ", 
по результатам которых был избран новый состав наблюдательного совета. Напомним, 3 
июня 2020 года по собственному желанию досрочно прекращены полномочия 
председателя наблюдательного совета Нацдепозитария Игоря Митюкова. Обязанности 
главы набсовета НДУ временно исполнял Николай Селехман. 

Читать полностью >>> 
По материалам stockworld.com.ua, delo.ua 
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Надра онлайн: Кабмін затвердив продаж  
спецдозволів на аукціонах 

27.10.2020 

Уряд України затвердив постійний Порядок продажу спецдозволів на 
користування надрами на електронних аукціонах. Відповідну постанову (від 
23 вересня 2020 р. № 993) опублікували на сайті КМУ.  

Згідно із новими правилами усі спеціальні дозволи на ділянки надр надаються за 
результатами відкритих електронних торгів, умови проведення яких чітко визначені 
положеннями документу. Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах привітав 
рішення Уряду та звернув увагу на деякі процедурні доопрацювання, які було внесено до 
редакції постанови за підсумками аналізу проведених торгів протягом останніх двох років. 
«Відтепер, у випадку відмови переможців (першого та другого місця) від отримання 
дозволу за результатами перших торгів, розмір гарантійного внеску для лоту на повторних 
аукціонах зростає з 20% до 40% початкової ціни, яка дорівнює першій початковій ціні 
такого лоту, — наголосив Роман Опімах. — Також початкова ціна лоту повторних аукціонів 
з продажу підземних вод (у тому числі мінеральних) становитиме 100% початкової ціни 
цього лоту, та такі дозволи не виноситимуться на торги із покроковим зниженням ціни 
через природньо обмежений попит та конкуренцію». Очільник Служби відзначив, що у 
останній редакції Постанови вдалося скоротити проміжок часу на надання спецдозволу 
Держгеонадрами із 40 до 30-ти робочих днів. У свою чергу, Міндовкілля оприлюднюватиме 
свої рішення щодо розгляду аукціонних пропозицій, які надходитимуть йому на 
погодження. Відзначимо, відповідно до Закону про національну інфраструктуру 
геопросторових даних, що набуває чинності 01.01.2021, Державна служба геології та надр 
України готує великий обсяг даних для відображення на національному геопорталі. Згідно із 
вимогами, Держгеонадра розмістять інформацію про родовища і спецдозволи на 
користування надрами, земельні ділянки та ПЗФ, нафтогазові свердловини, контури 
родовищ корисних копалин, артезіанські свердловини. Також Національний геопортал 
міститиме інформацію про геологічну будову надр, зони природного ризику, рудопрояви та 
зони мінералізації. «Для забезпечення розміщення актуальної інформації на національному 
геопорталі геологічні підприємства Держгеонадр через Геоінформ ведуть 43 реєстри, які 
використовуємо для наповнення бази даних», — повідомив голова Служби Роман Опімах. 
Окрім цього, Держгеонадра готують запуск Big Data геологічної інформації, яка міститиме 
Каталог відомостей про геологічну інформацію, Державний кадастр родовищ та запасів 
корисних копалин, Державну геологічну карту України. Бази даних відображатимуть 
інформацію в ГІС, що значно спростить пошук геологічної інформації по конкретній ділянці 
надр для прийняття інвестиційного рішення, забезпечить прозорий доступ до геологічної 
інформації українських надр та стане частиною електронного кабінету надрокористувача. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держгеонадр 

Читайте також: Реформі 
надрокористування бути? >>> 

ю 
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На Житомирщині СБУ викрила організоване угруповання на незаконному  
експорті деревини до Азії на мільйони гривень 

02.10.2020 

На Житомирщині оперативники Служби безпеки України викрили 
організоване злочинне угруповання на нелегальному експорті деревини до 
однієї з азійських країн.  

 

 

За даними досудового слідства, оборудку організували уродженець Донеччини, який 
мешкає у Коростенському районі, та іноземець, який упродовж декількох останніх років 
проживав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах «ліві» 
пиломатеріали, виготовлені із незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних 
лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів «відповідала» 
мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію. 
Товар зловмисники переправляли морським транспортом у межах виконання контракту із 
іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна 
структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства. Для 
легалізації і переведення коштів у готівку фігуранти зареєстрували у Києві на підставних 
осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями спільниця з Житомира. У 
межах досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправна схема 
діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів 
пиломатеріалів вартістю більш ніж 4 мільйони гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
На Житомирщині СБУ блокувала схему незаконного експорту  

дубових пиломатеріалів на мільйони гривень 
23.10.2020 

На Житомирщині Служби безпеки України задокументувала схему 
розкрадання та незаконного експорту оптових партій дубових 
пиломатеріалів до країн Європейського Союзу. 

За даними досудового слідства, організували оборудку четверо мешканців області. 
Вони за готівку скуповували у місцевому держлісгоспі дерева, зрубані понад офіційні 
норми. Технологічну обробку лісосировини ділки здійснювали на легальній пилорамі, 
афілійованій з ними. Для легалізації готової продукції та формування пакету митної 
документації спільники застосовували невикористані для експорту документи про 
походження лісосировини реальних підприємців з інших областей. Оперативники СБ 
України встановили, що за цією схемою з початку року фігуранти незаконно вивезли за 
кордон дубові пиломатеріали на приблизно 8 мільйонів гривень. Правоохоронці провели 
шість обшуків за місцями проживання зловмисників, у виробничих і складських 
приміщеннях, які використовувалися організаторами оборудки. Під час слідчих дій 
вилучено сертифікати та товаротранспортні накладні необхідні для легалізації походження 
сировини, чорнові записи, печатки афілійованих підприємств, документацію із доказами 
проведення оборудки. Також вилучено незаконно придбану лісосировину та підготовлену 
до експорту дубову пиломатеріали на понад 600 тисяч гривень. У межах кримінального 
провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, 
тривають слідчі дії. Зокрема, перевіряється причетність до оборудки посадовців 
державного лісового господарства. Заходи із документування схеми проводилися 
співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно зі Слідчим 
управлінням ГУ Нацполіції в Житомирській області під процесуальним керівництвом 
Житомирської обласної прокуратури. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
 

 
 
 
 

https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-pidtrimav-pidpisannya-memorandumu-pro-rozbudovu-fondovogo-rinku
http://www.fixygen.ua/news/20201025/ukrainskaya-finansovaya.html
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nabljudatelnyj-sovet-nacdepozitarija-vozglavil-e-373324/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nabljudatelnyj-sovet-nacdepozitarija-vozglavil-e-373324/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nabljudatelnyj-sovet-nacdepozitarija-vozglavil-e-373324/
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/ndu-namierien-obsudit-s-rynkom-pieriesmotr-tarifov
https://www.geo.gov.ua/derzhgeonadra-napovnyuyut-nacionalnij-geoportal-ta-geologichnu-big-data/
https://www.geo.gov.ua/derzhgeonadra-napovnyuyut-nacionalnij-geoportal-ta-geologichnu-big-data/
https://www.geo.gov.ua/nadra-onlajn-kabmin-zatverdiv-prodazh-specdozvoliv-na-aukcionax/
https://www.geo.gov.ua/reformi-nadrokoristuvannya-buti/
https://www.geo.gov.ua/reformi-nadrokoristuvannya-buti/
https://ssu.gov.ua/novyny/na-zhytomyrshchyni-sbu-vykryla-orhanizovane-uhrupovannia-na-nezakonnomu-eksporti-derevyny-do-azii-na-miliony-hryven
https://ssu.gov.ua/novyny/na-zhytomyrshchyni-sbu-blokuvala-skhemu-nezakonnoho-eksportu-dubovykh-pylomaterialiv-na-miliony-hryven
https://www.icu.ua
http://csd.ua/index.php?lang=ua
http://www.geo.gov.ua/
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Стратегія управління українськими лісами має чіткі KPI  
на наступні 15 років 

28.10.2020 

Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 
України розповів про основні досягнення в реформуванні лісового 
господарства України у 2020 році. 

Обговорення цих питань відбулося під час IV засідання Підкомітету Україна – ЄС з 
питань торгівлі та сталого розвитку Комітету асоціації у торговельному складі. У заході 
також взяла участь заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук. 
«Стратегія управління українськими лісами має чіткі завдання на наступні 15 років, 
реалізація яких сприятиме збільшенню лісистості, збереженню пралісів, адаптації до 
кліматичних змін лісового господарства», - зауважив Богдан Боруховський. За його 
словами, ключовим для досягнення цих пріоритетів є реформування системи управління 
лісовим господарством Украіїни. «Міндовкілля поділяє думку експертів ЄС щодо 
необхідності розмежування двох суперечливих функцій, що, наразі, поєднані у лісовому 
господарстві – на економічно-господарську та регуляторну. Таким чином, після 
реформування лісової галузі Держлісагентство здійснюватиме регуляцію ринку. Ведення 
економічної діяльності передбачається сконцентрувати в межах новоствореної 
національної державної компанії, яка буде управляти всіма державними лісгоспами. 
Екологічний контроль залишиться за ДЕІ», - зазначив Богдан Боруховський. У Міністерстві 
вже почали реалізовувати тактичні кроки, які теж є частиною стратегії: прозорість та 
відкритість ринку деревини через запровадження продажу 100 % усієї необробленої 
деревини через онлайн-аукціони на платформі Prozorro.Продажі; створення Лісового 
порталу, де у відкритому доступі буде локалізована вся інформація про ліси України: від 
матеріалів лісовпорядкування та інвентаризації до відкритої  інформації про електронний 
облік деревини від лісу до кінцевого споживача. Також будуть розроблені сервіси для 
деревообробників, які направлені на полегшення здійснення діяльності через максимальну 
цифровізацію процесів та доступність інформації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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СБУ затримала на хабарі у $20 тисяч посадовця Державної  
екологічної інспекції столичного регіону 

07.10.2020 

За даними досудового слідства, посадовець, до сфери відповідальності 
якого відносяться питання охорони навколишнього середовища, 
організував протиправний механізм незаконного збагачення.  

За гроші він пропонував приватним підприємцям не відображати в актах 
позапланових перевірок виявлені порушення екологічних норм. Затримали зловмисника 
відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у його власному 
автомобілі під час отримання 20 тисяч американських доларів від місцевого комерсанта. У 
таку суму посадовець оцінив приховання порушень правил користування водними 
ресурсами та уникнення бізнесменом багатомільйонного штрафу до бюджету. Нагадаємо, в 
Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України викрили компанію на 
грубому порушенні екологічних норм під час утилізації забруднюючих речовин. За даними 
досудового слідства, місцевий завод із виробництва трубної продукції, що є одним із 
найпотужніших підприємств регіону, уклав договір із ліцензованою харківською фірмою на 
вивіз та утилізацію небезпечних відходів на майже 2,5 мільйона гривень. Встановлено, що 
утилізатор умови контракту не виконував. Натомість комерсанти організували оборудку, 
до якої залучили мешканця Марганця. За винагороду чоловік погодився зберігати токсичні 
речовини на орендованій земельній ділянці площею майже 15 гектарів, що розташована 
поряд із гаражним кооперативом на околиці міста. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
Голова Держекоінспекції підбив підсумки роботи  

відомства за 9 місяців 2020 р. 
27.10.2020 

Загальна сума розрахованих збитків, заподіяних державі внаслідок 
порушення вимог природоохоронного законодавства, за 9 місяців 
поточного року склала 1 млрд 142 млн 27 тис. 79 грн.  

"У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року цей показник склав 140%. Нагадаю, 
у 2019 році в ДЕІ розрахували 471 млн 645 тис. 542 гривні збитків. Претензій та позовів за 
порушення природоохоронного законодавства пред`явлено на загальну суму 709 млн 688 
тис. 466 гривень, а це додатково 130% до торішньої цифри, яка становила 305 мільйонів 
951 тисячу 683 гривні", - повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований. За 
словами Андрія Мальованого, за кількістю перевірок першість тримає Кіровоградська 
область. За вказаний період тут провели 2177 перевірок. Друге місце займає Харківська 
область (1903), третє – Дніпропетровська (1729). За кількістю накладених штрафів лідирує 
Кіровоградщина – 615 638 гривень, на другому місці Харківщина – 608 404 грн, а на 
третьому місці опинилась Дніпропетровщина – з загальною сумою 506 039 грн. "На жаль, 
згідно з адміністративним кодексом сума штрафів, які нараховує ДЕІ, недостатня, щоб 
спинити порушників, але сподіваюся, що фінансове покарання за порушення 
природоохоронного законодавства кардинально зросте", - зазначив голова ДЕІ. Як 
повідомив Андрій Мальований, за кількістю розрахованих збитків список лідерів очолює 
Київська область та місто Київ – за порушення природоохоронного законодавства 
інспектори розрахували 339 мільйонів 291 тисячу грн, на другій позиції Черкаська ДЕІ – тут 
сума збитків склала 119 мільйонів 236 тис. грн. Трійку замикає Волинська область з сумою 
розрахованих збитків у 79 мільйонів 187 тисяч грн. Відзначимо, Державна екологічна 
інспекція України тільки за 2019 рік розрахувала та пред’явила порушникам 
природоохоронного законодавства претензій і позовів на суму – 2 мільярди 102 мільйони 
гривень. Проте, через нестачу коштів на сплату судового збору ДЕІ не може стягнути 
величезну суму позовних вимог. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів голова 
Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований. «На превеликий жаль, ДЕІ не 
може стягнути з порушників вказану суму. Причина – брак фінансування. Зокрема, у 
інспекції немає коштів на сплату судового збору. Нестача становить 9,1 млн. грн», – 
зазначив голова Держекоінспекції. Чиновник розповів, що в 2020 році з Державного 
бюджету на сплату судового збору було виділено тільки 2 млн. 511 тис. грн. «Цього 
критично мало. Крім того, не відкрию таємницю, якщо скажу, що 95% бюджету ДЕІ – це 
фонд заробітної плати. За таких умов говорити про ефективні зміни в галузі контролю за 
охороною навколишнього середовища неможливо», – підкреслив Мальований. Голова ДЕІ 
резюмував, що його відомство буде просити уряд збільшити видатки на фінансування 
Державної екологічної інспекції України задля ефективної роботи органу державного 
екологічного контролю. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Склад групи представників України у Координаційній Групі  
Фонду E5P буде оновлено 

28.10.2020 

Кабінет Міністрів України погодив проект Розпорядження Президента 
України «Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 19 
жовтня 2012 року № 195». 

Проектом пропонується актуалізувати склад групи представників України в 
Координаційній Групі Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та 
довкілля та визначити належного представника України в Асамблеї Вкладників Фонду. 
Зокрема, запропоновано призначити головою групи представників та представником в 
Асамблеї Вкладників в.о. Міністра енергетики Ольгу Буславець. Уряд погодив проект 
Розпорядження із доопрацюванням з метою доповнення складу групи представників. В 
рамках роботи Фонду щорічно передбачається проведення низки засідань, серед яких: 
Асамблея Вкладників Фонду, яка планується до проведення на початку грудня поточного 
року, а також низка засідань Координаційної групи Фонду. Нагадаємо, для продовження 
участі України у Фонді E5P 23 липня 2020 року Ольга Буславець підписала Угоду про внесок 
між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у 
Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Из "ДТЭК Энерго" Ахметова уволился  
финский топ-менеджер 

01.10.2020 

Тоомас Нийнемяэ, занимавший с марта 2019 года должность 
операционного директора "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова, принял решение 
продолжить карьеру за пределами ДТЭК. 

Как сообщает пресс-служба энергохолдинга, вместо него на пост операционного 
директора "ДТЭК Энерго" назначен Ильдар Салеев. До прихода в компанию Салеев 
возглавлял ЗАО "ДМЗ" ("Донецксталь"). Он начинал свою трудовую карьеру в ДТЭК 
руководителем инвестиционного направления, работал в компаниях SCM – Corum Group и 
"Метинвест Холдинг". На новой должности Ильдар Салеев будет отвечать за весь 
производственный блок "ДТЭК Энерго": добыча угля, генерации электроэнергии, 
логистику, закупки и повышение операционной эффективности. Как сообщалось, Тоомас 
Нийнемяэ был назначен на пост операционного директора "ДТЭК Энерго" в марте 2019 
года. Последние 10 лет перед этим топ-менеджер работал в компании Fortum – крупнейшей 
финской энергетической корпорации с активами в Европе, Азии и странах СНГ. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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У злитій прокурором САП справі «Роттередам+» нова експертиза  
підтвердила майже 40 млрд грн збитків 

02.10.2020 

У справі про штучне завищення ціни на вугілля і електроенергію за 
формулою «Роттердам+» з’явилися результати нової експертизи, яка 
встановила наявність збитків від формули у розмірі 40 млрд грн.  

Про це стало відомо під час розгляду в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного 
суду скарги на закриття прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
Віталієм Пономаренком справи «Роттердам+». “Експертиза, проведена незалежним 
експертом за ініціативи органу досудового розслідування, підтвердила документально та 
розрахунково завищення фактичної вартості електроенергії протягом травня 2016 року-
червня 2019 року у розмірі 39,9 мільярдів гривень” — заявив адвокат Віктора Чумака 
Олексій Бойко. Експертизу призначили у Національному антикорупційному бюро 
незадовго до закриття справи. Прокурор Пономаренко, попри це, закрив справу, навіть не 
чекаючи результатів. Більше того, прокурор в суді заперечував проти долучення 
експертизи до розгляду апеляційної скарги. Самі ж результати нової експертизи з’явилися 
фактично в той день, коли суддя ВАКС Катерина Широка відмовилася відновлювати справу 
«Роттердам+» за скаргою ексдепутата Віктора Чумака. Саму експертизу просять долучити 
до матеріалів судової справи адвокати Віктора Чумака. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ЦПК 

 
ГК "Метинвест" приобретет шахтоуправление "Покровское" и 

обогатительную фабрику "Свято-Варваринскую" 
02.10.2020 

Группа "Метинвест" может приобрести ООО "Индастриал коал 
холдинг" (ICH), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатитель-
ная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания".  

Как говорится в сообщении АМКУ, он предоставил "Метинвесту" соответствующие 
разрешения по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются 
единой сделкой, как и разрешения на покупку ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ООО 
"Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО 
"Автопредприятие "Укрбуд" и "Шахтостроймонтажное управление №1". АМКУ отмечает, 
что его внимание в этой сделке было сосредоточено на рынке коксующегося угля, так как 
на других рынках совокупные доли ее участников незначительные. Как говорится в релизе, 
было установлено, что совокупная доля участников концентрации (с учетом 
внутригрупповых потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016-
2019 годов составляла 11,9-23,2%, а доля импорта на нем составляла 66-75%, что делает 
этот рынок импортоориентированным. "За счет добычи украинского коксующегося угля 
возможно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей - 
украинских производителей кокса; у любого из участников рынка есть возможность 
импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, 
поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем 
отечественная", – отметил АМКУ. Ведомство также указало, что производственные 
мощности всей угольной промышленности Украины используются только на 69%, а 
производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Минэнерго 
существенно недозагружены и имеют запас использования. В рамках рассмотрения дел 
АМКУ опросил потребителей и конкурентов участников концентрации на рынке 
коксующегося угля, экспертов рынка, провел market test. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

http://mpe.kmu.gov.ua/
http://www.dtek.com/
https://www.kmu.gov.ua/news/strategiya-upravlinnya-ukrayinskimi-lisami-maye-chitki-kpi-na-nastupni-15-rokiv-bogdan-boruhovskij
https://ssu.gov.ua/novyny/na-dnipropetrovshchyni-sbu-vykryla-kompaniiuutylizatora-na-porushenni-ekolohichnykh-norm
https://ssu.gov.ua/novyny/na-dnipropetrovshchyni-sbu-vykryla-kompaniiuutylizatora-na-porushenni-ekolohichnykh-norm
https://ssu.gov.ua/novyny/na-dnipropetrovshchyni-sbu-vykryla-kompaniiuutylizatora-na-porushenni-ekolohichnykh-norm
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-na-khabari-u-20-tysiach-posadovtsia-derzhavnoi-ekolohichnoi-inspektsii-stolychnoho-rehionu
https://www.dei.gov.ua/posts/1106
https://www.dei.gov.ua/posts/1106
https://www.dei.gov.ua/posts/1106
https://www.dei.gov.ua/posts/1106
https://www.kmu.gov.ua/news/golova-derzhekoinspekciyi-pidbiv-pidsumki-roboti-vidomstva-za-9-misyaciv
https://www.kmu.gov.ua/news/sklad-grupi-predstavnikiv-ukrayini-u-koordinacijnij-grupi-fondu-e5p-bude-onovleno
https://biz.censor.net/news/3222324/iz_dtek_energo_ahmetova_uvolilsya_finskiyi_topmenedjer
https://antac.org.ua/news/u-zlytiy-prokurorom-sap-spravi-rotteredam-nova-ekspertyza-pidtverdyla-mayzhe-40-mlrd-hrn-zbytkiv/
http://www.fixygen.ua/news/20201002/metinvest-priobretet.html
https://mepr.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index
https://www.dei.gov.ua/
http://pokrovskoe.com.ua/


 

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

 

Кабмин разрешил Ахметову отказаться от  
арендованных шахт 

06.10.2020 

Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК 
Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного 
имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь". 

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1215-р от 5 октября 
обнародовано на официальном правительственном портале. Согласно тексту документа, 
Кабмин решил согласиться с предложением межведомственной рабочей группы о создании 
акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО 
"Центрэнерго". Правительство также решило "принять к сведению предложение ООО 
"ДТЭК Добропольеуголь" о расторжении по соглашению сторон договора аренды 
целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Добропольеуголь" 
от 22 декабря 2010 года". Согласно утвержденному распоряжением плану мероприятий по 
его реализации, Фонд государственного имущества до 7 октября 2020 года обязан 
предпринять меры для прекращения договора аренды целостного имущественного 
комплекса госпредприятия "Добропольеуголь", заключенного с ООО "ДТЭК 
Допропольеуголь", входящим в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. ФГИ и Минэнерго обязаны 
завершить процесс возвращения имущественного комплекса "Добропольеугля" в 
госсобственность до 25 января 2021 года. При этом ДТЭК обязан погасить задолженность 
по арендной плате и пене за весь срок действия договора, обеспечить компенсацию 
амортизационного фонда за счет движимого имущества ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и 
зафиксировать отказ от права на получение компенсации всех неотъемлемых улучшений, 
выполненных во время действия договора аренды. Дальше специальная комиссия в составе 
представителей Минэнерго, Фонда государственного имущества и ПАО "Центрэнерго" 
должна до конца года провести инвентаризацию и аудита государственных 
угледобывающих предприятий, определив перечень эффективных шахт установленной 
производственной мощностью не более 4,2 млн тонн угля марки "Г" в год, имущество 
которых может быть внесено в уставный капитал общества, которое будет создан на базе 
"Центрэнерго". До 31 марта 2021 года эта комиссия обязана внести на рассмотрение 
Кабмина проект решения о создании акционерного общества, в уставный капитал которого 
будут переданы корпоративные права ПАО "Центрэнерго" и имущество государственных 
шахт. При этом Минэнерго и "Центрэнерго" обязаны до 25 января 2021 года содействовать 
обеспечению "непрерывного производственного цикла работы шахт государственного 
предприятия "Добропольеуголь" по добыче угля в объеме в соответствии с 
установленными производственными мощностями". Возвращение имущества 
Добропольеуголь в управление государством будет осуществляться в соответствии с 
нормами действующего законодательства. ДТЭК предложила правительству создать на 
базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, 
куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения 
"Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. При 
этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт 
"Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит 
украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 
июля. После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочую группу по 
обработке этого вопроса. Тем временем оказалось, что задолженность энергохолдинга 
Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП 
"Добропольеуголь" превысила 100 млн грн.  

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

 
Новая угольная компания Ахметова подпишет мировое  

соглашение с кредиторами на $840 миллионов 
08.10.2020 

Акционеры крупнейшего в Украине производителя коксующего угля 
ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", которое купила группа "Метинвест", 
утвердили мировое соглашение (Settlement Deel) суммарно на $840 млн. 

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение принято на 
годовом общем собрании акционеров 6 октября. "Предмет крупной сделки, в отношении 
которого принято решение о предоставлении согласия на совершение – Мировое 
соглашение (Settlement Deed) – является урегулирование дела: консолидированный 
арбитражный номер 173592, находящегося на рассмотрении Лондонского международного 
арбитражного суда (London Court of International Arbitration)", – сказано в решении 
собрания акционеров. Мировое соглашение с компанией Barlenco Ltd (Кипр, аффилирована 
с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест") и Itineris 
Holdings Limited (Британские Виргинские острова) предполагает урегулирование дела на 
общую сумму $840 млн. Ранее, 2 сентября, аналогичное решение приняло внеочередное 
общее собрание акционеров ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод". В решении 
отмечалось, что ЧАО "ДМЗ" обязуется в полном объеме выплатить кредиторам сумму в 
размере $340 млн и оплатить (возместить) ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" сумму в 
размере $500 млн "в гривне по курсу гривни к доллару США, установленному НБУ на дату 
выплаты, которую ЧАО "ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в 
соответствии с условиями мирового соглашения". Кроме того, сообщалось, что ЧАО 
"Донецксталь" - металлургический завод" "Донецксталь" и Energotrading Limited (Гонконг) 
в августе 2013 года выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн 
в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять 
лет. Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), "ИНГ Банк 
Украина", Unicredit Bank AG (Германия), "Укрсоцбанк" (группа Unicredit), VTB Bank (France) 
SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), "Райффайзен Банк 
Аваль", также East-West United Bank S.A. (Люксембург). Как сообщалось, АМКУ 1 октября 
предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" 
– нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, 
входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса. Напомним, "Метинвест" 
Рината Ахметова и Вадима Новинского еще в 2018 г. приобрел 24,99% акций ШУ 
"Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на 
приобретение оставшихся 75,01% акций, которые были оформлены на киприские Altana 
Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и 
виргинскую Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО 
"Донецксталь" – металлургический завод". На те же Altana, Мisandaiko и Мastinto также был 
оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ 
на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет. Напомним, перед сменой собственника 
венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые 
обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине 
территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU 
собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по 
текущему курсу с учетом процентов и пени). При этом часть долгов предприятий группы 
"Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея 
Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии 
регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. 

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

 
 

Компания “Метинвест” отозвал иски  
к “Мако-Трейдинг” 

28.10.2020 

Компания “Метинвест” Рината Ахметова и Вадима Новинского отозвал 
иски к “Мако-Трейдинг” Александра Януковича, в которых оспаривал долг в 
размере 203 млн грн.  

Рассказываем, чем закончилась тяжба между самыми влиятельными в Украине 
людьми того времени, тянувшаяся с 2014 года. 22 декабря 2011 года “Метинвест Холдинг” 
Рината Ахметова и Вадима Новинского с одной стороны, и “Мако-Трейдинг” Александра 
Януковича с другой, подписали договор на поставку угля на 2,7 млрд грн (№ДУК-01/11-
213п від 22.12.2011). Не смотря на внушительную сумму договора, тот носил статус вполне 
рядового. К тому моменту компания сына тогдашнего президента основательно 
обосновалась на рынке обогащения угля государственных шахт для металлургии, 
сконцентрированной в руках Ахметова, ознаменовав между самыми влиятельными на тот 
момент семьями не только политический, но и экономический союзы. Обогащением почти 
что монопольно ведало ООО “Донбасский расчетно-финансовый центр” (ДРФЦ). В том 
числе, за счет аренды государственных обогатительных фабрик “Красная звезда”, 
“Украина”, “Россия” и других, которые во время правления Виктора Януковича были 
приватизированы структурами, близкими к его старшему сыну Александру. И хотя 
последним эта информация публично отрицалась, именно “Мако-Трейдинг”, как публично 
признанный бизнес семьи экс-президента, занимался трейдингом угля, добываемого 
госшахтами, обогащаемого “ДРФЦ” и поставляемого металлургам. Такая конфигурация 
вертикально интегрированного рынка исправно работала вплоть до начала 2014 года, пока 
Янукович не потерял власть и не бежал в Россию. Еще в начале 2014 года два бывших 
партнера сели за подсчет баланса взаиморасчетов, который показал недоплату со стороны 
“Метинвеста” по упомянутому выше контракту в размере 203 млн грн. Учитывая 
сменившиеся на тот момент политические обстоятельства, металлургическая группа 
решила “простить” этот нюанс перед бывшим партнером, и спор между ними перешел в 
судебную плоскость. В 2014 году хозсуд Запорожской области обязал компанию Ахметова и 
Новинского вернуть “Мако-Трейдинг” долг. В целом за последние пять лет юристы 
Ахметова цеплялись за любую возможность, чтобы избежать уплаты долга: суд проводил и 
экспертизу договоров, отдельно был спор о подсудности (с Запорожского суда на суд 
Донецкой области), в 2015 году Высший хозсуд отправил дело на рассмотрение по новому 
кругу, и т. д. В конечном итоге, в июле 2019 года Хозсуд Донецкой области все равно обязал 
компанию Ахметова вернуть долг. Но буквально через неделю тот же суд по отдельной 
просьбе “Метинвеста” дал рассрочку в выполнении взыскания на 10 месяцев. Эта 
временная передышка позволила в феврале 2020 года “Метинвесту” открыть новый фронт. 
Группа подала иск в Хозсуд Донецкой области с требованием признать весь договор от 
2011 года на поставку угольной продукции недействительным. Юристы Рината 
Леонидовича из кожи вон лезли, чтобы добиться своего. Чего только стоит единственная 
заявленная аргументация для удовлетворения этих исковых требований.  “Спорный 
договор направлен на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, 
подписанный лицом, которое не имело полномочий по подписанию оспариваемого сделки 
и подписан неустановленным лицом”, – говорится в иске “Метинвест Холдинга”. Впрочем, 
имея возможность еще на годы затянуть спор, к осени 2020 года компания Ахметова дала 
задний ход. “До начала рассмотрения дела по существу Обществом с ограниченной 
ответственностью “Метинвест Холдинг” подано ходатайство об оставлении иска без 
рассмотрения”, – говорится в определении хозсуда Донецкой области от 3 сентября. А 6 
октября Верховный суд отказал в кассации на решение по самому взысканию долга. 
Причем, “Метинвест” сдал бой добровольно. Кассацию они подали еще летом и она была 
отклонена в августе судом по формальным причинам, которые к 9 сентября истец, не 
смотря на предписания суда, не устранил. Схожие кассации от “Металена” или 
“Харцызского трубного завода”, также принадлежащих  группе “Метинвест”, были 
отклонены, потому что юристы не исправили ошибки в доверенностях. Очевидно, что 
“Метинвест” перестал цепляться за любые возможности, чтобы избежать уплаты долга, и 
между сторонами, судя по всему, наметилось мировое решение этого вопроса. 

Читать полностью >>>                                                                                 © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 
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НАЭК «Энергоатом» сократил  
производство э/э на 6% 

20.10.2020 

Производство электроэнергии НАЭК «Энергоатом» в январе-сентябре 
2020 года сократилось на 6,2% (на 3 млрд 792,3 млн кВт-ч) по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года – до 56 млрд 936,5 млн кВт-ч 

Плановое задание по производству электроэнергии за указанный период 
перевыполнено на 3%. Электростанции госпредприятия отпустили 53 млрд 176,7 млн кВт-
ч электроэнергии против 57,02 млрд кВт-ч в январе-сентябре 2019-го. Доля «Энергоатома» 
в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 52,9%, что на 0,3 п.п. 
меньше, чем за девять месяцев прошлого года. Объем освоения капитальных вложений 
составил 5 млрд 632,3 млн грн против 9 млрд 199,3 млн грн в январе-сентябре 2019 года, 
финансирование капвложений – 6 млрд 814,4 млн грн против 11 млрд 32,1 млн грн. По 
итогам отчетного периода НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 8 млрд 20,4 млн грн, 
расчеты по страхованию составили 2 млрд 354,2 млн грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 

 
У Міненерго назвали умови корпоратизації  

"Енергоатома" 
28.10.2020 

Процес корпоратизації "Енергоатома" потребує змін до 
законодавства. Про це повідомили у Міненерго за результатом наради під 
головуванням прем’єр-міністра, передає УНН. 

Там зазначили, що корпоратизація має відбуватися за таких умов: відповідати 
міжнародній практиці; безумовно обмежувати відчуження майна, яке відноситься до 
ядерних установок та ядерних матеріалів; дати визначеність у поводженні з ядерними 
матеріалами; забезпечити прозорість на етапі здійснення корпоратизації та в подальшому 
під час функціонування новоутвореного акціонерного товариства. За такого варіанту 
корпоратизації 100% акцій належатимуть державі. Водночас, для реалізації такого підходу 
необхідно підготувати та прийняти зміни до відповідного законодавства, наголосили в 
Міненерго. "Такий підхід підтримує і Міністерство, і НАЕК "Енергоатом". Зараз необхідно 
підготувати зміни до законодавства, що дозволять провести корпоратизацію 
держпідприємства у найбільш оптимальний спосіб", – сказала в.о. міністра енергетики 
Ольга Буславець. У Міненерго додали, що своєю чергою працюють над створенням 
Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" і очікують на активну участь з боку інших органів 
влади, причетних до цього процесу. "Наказами Міністерства затверджено принципи 
формування Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" та положення про Наглядову ради 
"Енергоатома"", – підсумувала очільниця Міненерго…. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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ПАТ "Укргідроенерго" декларує прибуток  
3 млрд грн за 9 місяців 

26.10.2020 

Компанія "Укргідроенерго" за три квартали декларує прибуток 2,96 
млрд грн. За 9 місяців 2019 року цей показник становив 2,267 млрд грн. За 
перше півріччя 2020 року - 1,35 млрд грн. 

Чистий дохід від реалізації продукції за три квартали-2020 - 9,53 млрд грн (за 9 
місяців 2019 року - 5,22 млрд грн). Як зазначає "Укргідроенерго", за три квартали воно 
сплатило податки до бюджетів усіх рівнів на 2,845 млрд грн, у т.ч. дивіденди на 966,8 млн 
грн (за 9 місяців 2019 року обсяг податкових платежів склав 2,39 млрд грн). Оновлений на 
початку липня фінплан "Укргідроенерго" на 2020 рік передбачає зниження прогнозованих 
доходів підприємства на 41% - до 8,86 млрд грн. При цьому чистий прибуток запланований 
у сумі 877,57 млн грн, тоді як за підсумками минулого року він склав 3,22 млрд грн. 

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

 
 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА 
 

 
 

Компания "ДТЭК ВИЭ" получила 440 млн грн  
чистой прибыли 

29.10.2020 

Компания "ДТЭК ВИЭ" (DTEK Renewables B.V.) в первом полугодии 
2020 г. получила 440 млн грн чистой прибыли, говорится в биржевом 
сообщении компании о консолидированных финансовых показателях.  

При выручке 4,10 млрд грн валовая прибыль компании составила 2,978 млрд грн, а 
операционная – 2,85 млрд грн. Компания уточняет, что убыток от негативных курсовых 
разниц в первом полугодии этого года составил 1,73 млрд грн, финансовые расходы – 0,84 
млрд грн (против финансовых доходов 0,32 млрд грн). В соответствии с отчетом, активы 
компании за первые шесть месяцев этого года выросли на 3,4% – до 40,23 млрд грн, 
обязательства – на 3,8%, до 24,32 млрд грн (из которых текущие – на 13,6%, до 4,44 млрд 
грн). Общий кредитный портфель составлял на конец июня 22,71 млрд грн. "ДТЭК ВИЭ" 
также указывает, что за 12 месяцев, с июня 2019 года по июнь 2020 года, ее EBITDA 
составила 5,95 млрд грн. Помимо того в компании уточнили, что первом полугодии она 
увеличила отпуск зеленой электроэнергии на 126% – до 1,2 млрд кВт•ч за счет ввода в 
эксплуатацию новых электростанций в 2019 году. В то же время по состоянию на 30 июня 
долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ДТЭК ВИЭ составлял 3,2 млрд грн. Как 
сообщалось, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 119% – до 2,85 млрд грн, 
а выручку – на 96%, до 4,89 млрд грн. В структуру "ДТЭК ВИЭ" входят три солнечные и три 
ветровые электростанции совокупной мощностью 1 ГВт. Инвестиции в их строительство 
составили EUR1,2 млрд. "ДТЭК" создана в 2005 году для управления энергетическими 
активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе 
делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, 
составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, 
производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
 

 
 

Компанія "Центренерго" за 9 місяців скоротило 
чистий збиток у 9 разів 

16.10.2020 

Компанія "Центренерго" в січні-вересні 2020 року знизила чистий 
збиток в 9,1 рази (на 1 млрд 324,517 млн грн) у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року - до 163,091 млн грн. 

В третьому кварталі вона отримала чистий прибуток 330,035 млн грн проти 290,734 
млн грн чистого збитку в липні-вересні 2019 го. Чистий дохід "Центренерго" за січень-
вересень виріс на 36,9% (на 4 млрд 26,699 млн грн) - до 14 млрд 929,164 млн грн, валовий 
прибуток склав 202,443 млн грн проти 519,59 млн грн валового збитку за дев'ять місяців 
минулого року. Як повідомлялося, "Центренерго" в 2019 році отримало чистий збиток 1 
млрд 979,54 млн грн проти 499,127 млн грн чистого прибутку в 2018-м. Чистий дохід 
генкомпанії в 2019 році збільшився на 4,3% (на 624,43 млн грн) - до 15 млрд 133,26 млн грн. 
Компанія "Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільних і п'ять - газомазутових) 
на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 
МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства. 

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

 
На Дарницькій ТЕЦ до кінця року встановлять  

другий фільтр газоочистки 
21.10.2020 

На Дарницькій ТЕЦ до кінця року введуть в експлуатацію ще один, 
вже другий, фільтр газоочистки. Про це повідомив мер Києва Віталій 
Кличко, передає портал 100realty.ua 

Віталій Кличко зазначив, що Дарницька ТЕЦ – одна з найстаріших у столиці. Першу 
чергу станції ввели в експлуатацію понад 60 років тому. Основним паливом для станції є 
вугілля. Постачає вона тепло і гарячу воду в понад 8 відсотків будівель столиці. «Розпочали, 
зокрема, комплексну реконструкцію газоочисного обладнання котлів станції, що 
передбачає будівництво п’яти сучасних електрофільтрів. Наприкінці 2018-го в 
експлуатацію ввели перший електрофільтр. Це вже дало можливість знизити викиди пилу 
в середньому на 20-25 відсотків. Сьогодні на підприємстві будують другий електрофільтр. 
До кінця року його введуть в експлуатацію», – повідомив Віталій Кличко. Також 
розробляється проектна документація на будівництво наступних електрофільтрів. Усі 
роботи здійснюють за кошти інвестиційної програми підприємства. На ТЕЦ планують 
скоротити рівень викидів, встановивши системи сіркоочистки та азотоочистки. «У 
результаті реалізації всіх етапів програми реконструкції Дарницька ТЕЦ досягне 
європейського рівня викидів», – підкреслив Віталій Кличко. Нагадаємо, за попередньою 
оцінкою, Дарницька ТЕЦ завдала шкоди довкіллю на суму 800 тис. - 1 млн грн. Такі 
результати перевірки підприємства оприлюднив у Фейсбуці керівник Державної 
екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований. "Ми виявили порушення у сфері 
водокористування. Обсяги допустимих середньодобових норм водозабору, які передбачені 
дозволом на спеціальне водокористування, перевищені. Тобто, Дарницька ТЕЦ за добу 
здійснює забір більшого обсягу води, ніж це дозволено. За результатами позапланової 
перевірки ДЕІ складено 7 адміністративних протоколів на відповідальних посадових осіб, 
штраф уже сплачений. Попередня сума збитків для довкілля – 800 тисяч – 1 мільйон 
гривень", - написав Мальований. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 100realty.ua, ukrinform.ua 
 

 
Донбасенерго" за 9 міс. отримало чистий  

прибуток 1,4 млн грн 
28.10.2020 

Енергогенерувальна компанія ПАТ "Донбасенерго" в січні-вересні 
2020 р. отримала чистий прибуток 1,393 млн грн проти 69,257 млн грн 
чистого збитку за аналогічний період минулого року. 

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної 
комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), її чистий дохід за звітний період зріс 
на 9,8% (на 429,648 млн грн) - до 4 млрд 802,369 млн грн, валовий прибуток - на 4,8% (на 
16,954 млн грн), до 367,828 млн грн. "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) за дев'ять місяців 
виробила 2 млрд 166,341 млн кВт-год електроенергії (-11,4% проти січня-вересня-2019), 
відпустила - 1 млрд 948,009 млн кВт-год (-11,8%), а виробництво теплоенергії становило 
31,311 тис. Гкал (-19,8%). Крім того, "Донбасенерго" сповістило про призначення на 28 
листопада 2020 року загальних зборів акціонерів, на яких, зокрема, планується затвердити 
звіти за результатами діяльності товариства за 2019 рік, а також затвердити основні 
напрями діяльності компанії на 2020-2022 роки. Як повідомлялося, "Донбасенерго" у 2019 
році отримало чистий збиток 68,997 млн грн проти 104,111 млн грн чистого прибутку за 
2018 рік. "Донбасенерго" володіє Старобешівською (розташована на окупованій території) і 
Слов'янською ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт, зокрема потужність 
СлТЕС становить 880 МВт. Наприкінці березня 2017 року генкомпанія заявила про втрату 
контролю над роботою Старобешівської ТЕС, а також частиною структурних одиниць, 
розташованих на тимчасово непідконтрольній території. ПрАТ "Енергоінвест Холдинг" 
належить 60,86% акцій "Донбасенерго", ще 25% акцій генкомпанії належить державі. Нині 
контроль над компанією належить Максиму Єфімову. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Борг ДП "Гарантований покупець" склав  
більше 30 мільярдів 

18.10.2020 

Станом на 16 жовтня покупець електроенергії держпідприємство 
"Гарантований покупець" повинен виробникам з поновлюваних джерел 
23,14 млрд, а за електроенергію для потреб населення 6,9 млрд. 

Борг за електроенергію для потреб населення у держпідприємство перед 
"Енергоатомом" і "Укргідроенерго", прес-служба "Гарантованого покупця". Джерелом для 
покриття боргів "Гарантованого покупця" зазначено НЕК "Укренерго", яка зобов'язана 
покривати нестачу коштів за рахунок тарифу на передачу електроенергії. Як відомо, Уряд 
ухвалив рішення про утворення державного підприємства «Гарантований покупець» на 
виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» для забезпечення 
загальносуспільних інтересів. Зокрема, йдеться про виконання гарантій держави щодо 
купівлі всієї електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) за 
фіксованим «зеленим» тарифом. Так, 17 квітня 2019 року Кабінет Міністрів України 
постановив утворити державне підприємство «Гарантований покупець». Згодом — у травні 
— затвердили Статус державного підприємства. 12 червня 2019 року «Гарантований 
покупець» отримав керівника — директором призначили Костянтина Петриковця. 

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

 

Збитки Укренерго сягнули 25 мільярдів через ПСО  
і покриття «зеленого» тарифу 

29.10.2020 

Негативний фінансовий результат НЕК «Укренерго» за три квартали 
2020 року сягнув 28,6 млрд грн, з яких близько 86% (24,7 млрд грн) – 
компенсація витрат на виконання спеціальних обов‘язків (ПСО). 

 «За підсумками 9 міс. 2020 р. негативний фінансовий результат НЕК «Укренерго» 
сягнув 28,6 млрд грн. Близько 86% цієї суми (24,7 млрд грн) – компенсація витрат на 
виконання спеціальних обов‘язків (ПСО), зокрема, для населення та на покриття «зеленого» 
тарифу ДП «Гарантований покупець», - ідеться у повідомленні пресслужби Укренерго. В 
Укренерго підкреслили, що у тариф на послуги з передачі електричної енергії, за рахунок 
якого фінансується ПСО, закладено лише чверть необхідної для цього суми – 8,6 млрд грн із 
необхідних на виконання спецобов’язків 33,3 млрд грн. «Задля покращення фінансового 
результату Укренерго у майбутніх періодах необхідно чітко визначити додаткові джерела 
фінансування спеціальних обов’язків. При цьому для забезпечення беззбиткової діяльності 
Укренерго зобов’язання Компанії щодо виконання спеціальних обов’язків мають чітко 
відповідати обсягам видатків, закладених у структурі тарифу», - відзначили у компанії. Ще 
11,5%, або 3,3 млрд грн фінансових втрат Укренерго в січні-вересні 2020 року припадає на 
різницю у вартості послуг з балансування та вартості небалансів, які компанія 
закуповує/продає на балансуючому ринку. «Відповідно до правил ринку, ця різниця має 
компенсуватися за рахунок коштів із субрахунку. Втім, даний показник втрат від послуг з 
балансування та вартості небалансів є тимчасовим та буде врегульований через 
відповідний механізм після прийняття змін до правил ринку», - додали в Укренерго. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Новинський подав заявку в АМКУ щодо набуття частки  
Григоришина в "Харківобленерго" 

18.10.2020 

Кіпрська Lovitia Investments Ltd, власником якої є Вадим Новинський, 
подала до АМКУ заявку на узгодження покупки більше 25% в АТ 
"Харківобленерго" та АТ "Харківенергозбут", пише "Енергореформа". 

Згідно з оприлюдненим на сайті АМКУ повідомленням, комітет почав розгляд 
справи про концентрацію Lovitia Investments вищевказаних пакетів акцій, почавши збирати 
відгуки та пропозиції зацікавлених сторін до 30 жовтня 2020 року. Раніше 29,8% акцій 
"Харківобленерго" володіла Garensia Enterprises, пов`язана з групою "Енергетичний 
стандарт" Костянтина Григоришина. На кінець червня 2020 року власником цього пакета 
акцій стала Inter Growth Investments Limited. АМКУ в кінці 2019 року надав дозвіл на 
концентрацію ряду компаній, пов`язаних з Костянтином Григоришиним і одним з кінцевих 
бенефіціарів АТ "Сумське НВО" Володимиром Лук`яненко в рамках виконання рішення 
Лондонського арбітражу, який зобов`язав Григоришина виплатити Лук`яненку та його 
партнеру Вадиму Новинському $300 млн в рамках спору про опціон на пакет акцій в 
"Сумському НВО". АМКУ дозволив компаніям Inter Growth Investments Limited (Кіпр) і Great 
Station Properties S.A (Панама) придбати спільний контроль над Stremvol Holdings Limited 
(Кіпр) - власником 83,736% акцій АТ "Сумське НВО". У свою чергу компанії Great Station 
Properties S.A. (Панама) надано дозвіл придбати більше 25% акцій АТ "Харківобленерго", а 
також понад 25% акцій АТ "Харківенергозбут". АМКУ також дозволив Inter Growth 
Investments Limited і Great Station Properties S.A. придбати спільний контроль над 
кіпрськими компаніями Estival Trading Limited і Osiate Maritime Limited.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Как в Украине можно добывать 
"зеленый" водород 

19.10.2020 

"Зеленый" водород – экологически чистое топливо, которое может 
заменить ископаемые источники энергии уже в ближайшем будущем. 
БизнесЦезор рассказывает, какие источники водорода существуют, и 
почему это топливо перспективно для Украины.  

Почему водород. В начале 2020 года Европейский Союз (ЕС) принял European Green 
Deal (Европейский зеленый договор). Это стратегия, которая должна сделать Европу 
климатически нейтральной до 2050 года. Особое место в стратегии отведено переходу на 
водородное топливо, как на экологическое. Поскольку в 2014 году Украина подписала 
Соглашение об Ассоциации с ЕС, то наше правительство обязано имплементировать ряд 
документов, которые связаны с противодействием изменению климата. И также уделять 
внимание экологическим видам энергии. "Зеленый" водород называют "топливом 
будущего". Это экологически чистый источник энергии. При его сгорании образуется пар - 
вода, а не углекислый газ. Кроме того, водород имеет более высокую энергоемкость, по 
сравнению с природным газом. Поэтому он экономнее. Перевод энергетики Украины на 
водород помог бы решить много проблем. В первую очередь, политических. Используя 
водород вместо природного газа Украина могла бы уменьшить свою зависимость от 
российского газа. Во-вторых, избежать сложностей в международной торговле. Например, 
ЕС может ввести специальный углеродный налог на всю продукцию из Украины. Такой 
налог будет применяться ко всем странам, которые не уделяют должного внимания 
уменьшению выбросов СО2. Если товары из Украины подпадут под этот налог, то 
экспортеры окажутся в сложных условиях, а страна недополучит валютную выручку. В-
третьих, переход к низкоуглеродной экономике – это забота об экологии и окружающей 
среде. Именно поэтому крупные украинские компании изучают новые виды 
экологического топлива, которое не выделяет СО2. Например, Региональная газовая 
компания (РГК) 6 августа впервые в Украине начала испытания запуска водорода в 
газораспределительную систему на специальных испытательных полигонах в нескольких 
областях. После исследований станет ясно, как подготовить газовые сети к использованию 
нового экологичного топлива в Украине. 

Производство водорода из атомной электроэнергии. АЭС должна работать в 
стабильном режиме. Это называется ровным графиком или "с базовой нагрузкой". 
Например, АЭС должна выдавать 100 единиц энергии в час круглые сутки. Но ночью нужно 
только 40, а 60 девать некуда. Выход – направить избыток на генерацию водорода, 
который потом будет транспортироваться в газовую систему. Газораспределительные сети 
и ГТС могут стать системами аккумуляции атомной энергии. Сейчас в Украине дефицит 
маневренных мощностей. Из-за этого сложно поддерживать энергосистему в сбалансиро-
ванном состоянии. В этом случае, как и в случае с ВИЭ, газораспределительные сети могут 
стать аналогом гидроаккумулирующих станций. Это позволит сглаживать сезонные и 
суточные пики и провалы в генерации и потреблении. Этот момент должен учитываться 
при редизайне газотранспортной системы – какой общей мощности она должна быть. 

 

Добыча водорода путем бурения. Научно-координационный центр современных 
технологий поиска углеводородов, Институт геологических наук НАН Украины, Институт 
геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины, ГУ Институт геохимии 
окружающей среды НАН Украины, Государственная комиссия Украины по запасам 
полезных ископаемых и энергетическая ассоциация "Украинский водородный совет" 
создали схему нефте-газо-гидро-геологического районирования Украины. Она помогает 
определить участки концентрации водорода. Ученые выяснили, что в Украине есть точки 
высокой концентрации водорода на площадях отработанных и действующих шахт 
Донбасса и Львовско-Волынского бассейна. Например, шахты полей: Томашевская площадь, 
Лисичанские купола в Донецком бассейне, шахты "Степная", "Лесная" во Львовско-
Волынском бассейне. Значения водорода на этих участках превышали значения метана на 
2-3 порядка. Еще один перспективный объект по мнению ученых – Днепровско-Донецкая 
впадина. Она соответствует всем требованиям: незначительные глубины (2 – 4,5 км), 
благоприятные геолого-структурные условия. По результатам работы геологов 
обнаружено водородный потенциал в пределах Прикерченского шельфа и 
континентального склона Восточно-Черноморской впадины. Водород со скважин можно 
транспортироваться в газовые сети. Сейчас их мощность в 3-4 раза превышает 
потребление. Поэтому можно "дозаполнить" трубы водородом. Но сделать это без 
исследований нельзя. Водород обладает высокими проникающими свойствами и 
некоторые материалы труб просто не выдержат его. Например, через чугунные трубы 
водород легко просачивается, к стальным есть вопросы. Нужна ревизия уплотнителей и 
стыков. Система должна быть готова к водороду. Более того, важно понять, какая 
пропорция водорода в диапазоне от 99% до 2% оптимальна для добавления в систему. 
Недавно Региональная газовая компания завершила первый этап испытаний газовых сетей 
водородом и вскоре опубликует результаты исследования. По результатам будет понятно, 
какую пропорцию нового топлива безопасно и эффективно добавлять в систему. А также на 
что нужно обратить внимание при редизайне сетей. По итогу можно сказать, что 
перспективных участков для добычи водорода много, а производить водород в Украине с 
помощью ВИЭ или АЭС не просто возможно, но и полезно для энергосистемы и 
энергетического будущего Украины. 

 

Производство водорода на "зеленой" генерации. А именно – ветровых и 
солнечных электростанций. ВИЭ не вырабатывают энергию стабильно. Ночью нет солнца, а 
ветер есть не всегда. В периоды "пикового" производства, но низкого потребления 
электроэнергию от "зеленых" источников можно использовать для электролиза с целью 
получения "зеленого" водорода. А в часы пиков потребления электростанции на водороде 
смогут производить электроэнергию. По сути, это аккумулирование энергии путем 
перевода электричества в водород и обратно. По такому же принципу работают 
гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) в Украине. В ночные часы, когда падает 
потребление электроэнергии, они используют ее, чтобы закачать воду в верхние 
водохранилища. А в часы пикового потребления спускают ее для производства 
недостающего объема электричества. Проекты электролиза водорода с использованием 
электроэнергии из ВИЭ тестировали в Украине еще в середине 90-тых. Тогда была 
сооружена первая в Европе ветроводородная станция. Это был совместный проект 
украинских ученых и датского центра "Фолькецентр". В ней был задействован украинский 
электролизер и датская ветроустановка. Полученным водородом заправляли автомобиль. 
Если говорить о современности, то в 2019 году ученые из Института возобновляемой 
энергетики НАН Украины, "Украинский Водородный Совет" и Украинский институт 
будущего презентовали "Атлас энергетического потенциала возобновляемых источников 
энергии Украины". Согласно этому исследованию, годовой потенциал производства 
водорода Украиной в эквиваленте энергетических единиц составляет от 340 млрд кВт-ч 
при базовом сценарии до 500 млрд кВт-ч при оптимистическом сценарии. Для сравнения, 
Украина потребляет в год около 300 млрд кВт-ч природного газа (эквивалент около 30 
млрд кубометров). То есть, потенциально водород полностью может заменить потребление 
природного газа в стране. Кроме того, если электроэнергию из ВИЭ использовать для 
производства водорода, можно обеспечить стабильное электрообеспечение потребителей.  
 

Читать полностью >>> 
 

По материалам biz.censor.net 

Читайте также: Кто в Украине 
производит водород >>> 
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Результатами аудиту "Нафтогазу" зайнялась  
Служба безпеки України 

08.10.2020 

Державна аудиторська служба України надіслала матеріали ревізії 
НАК "Нафтогаз України" до Головного управління контррозвідки Служби 
безпеки України у сфері економіки. 

У акті ревізії, який був надісланий Служба безпеки України, йдеться про масштабні 
порушення та неефективні управлінські рішення, що "можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення". Він підписаний "Нафтогазом" із запереченнями 
(зауваженнями), на які Держаудитслужба вже надала свої висновки. У фінальному 
документі йдеться про "фінансові порушення, неефективні управлінські дії та ризикові 
операції, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів 
на 176,190 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат – 75,486 
млрд гривень". Також Держаудитслужба просить СБУ проінформувати її про прийняте 
рішення за результатами розгляду матеріалів ревізії. ... 

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

 
PGNiG планує почати розвідку природного газу  

в Україні у 2021 році 
12.11.2020 

Польський нафтогазовий концерн PGNіG заявив про намір більш 
активно брати участь у проектах, пов'язаних з видобутком вуглеводнів в 
Україні. Про це повідомляє пресслужба PGNіG. 

Компанія планує почати розвідку природного газу в Україні в першій половині 2021 
року. Як зазначається, що PGNіG уклав угоду з Фондом державного майна України про 
конфіденційність, яка дозволяє компанії отримати доступ до інформації про українські 
підприємства, які виставлені на приватизацію. "Я переконаний, що завдяки нашому досвіду 
і компетенції, ми могли б стати цінним партнером для української сторони", – 
прокоментував підписання Угоди голова правління PGNIG Єжи Квечиньскі. У той же час 
керівник польської компанії зазначив, що PGNiG вже кілька років продає природний газ 
українським споживачам. Так, з 2016 року нафтогазовий концерн експортував в Україну 
понад 3 мільярди кубометрів палива. Зокрема, за перше півріччя 2020 року поставки склали 
0,9 мільярдів кубометрів, що свідчить про високу динаміку продажів. За даними PGNiG, 
компанія має намір більш активно брати участь у проєктах, пов'язаних з видобутком 
вуглеводнів в Україні. Зокрема, планується почати розвідку природного газу в Україні в 
першій половині 2021 року. "У нас є амбіції стати рушійною силою перетворення з низьким 
рівнем викидів в Польщі. Я вірю, що Україна теж піде цим шляхом, тому що це майбутнє 
світової економіки", – підкреслив президент PGNiG. Пізніше голова Фонду державного 
майна України Дмитро Сенниченко в Facebook зазначив, що ця угода дозволить PGNiG на 
умовах конфіденційності отримати широкий доступ до інформації про об'єкти 
приватизації, після чого включитися в боротьбу за них. "По-перше, ми щиро вітаємо те, що 
інвестиційні плани потужної європейської компанії включають в себе Україну... По-друге, 
початок нашої співпраці з PGNiG має дати сигнал інвесторам інших країн: Україна відкрита 
до інвестицій", - заявив Сенніченко. Нагадаємо, 12 жовтня голова ФДМ Дмитро Сенниченко 
та Єжи Квєцінський підписали Договір щодо нерозголошення потенційним покупцем 
конфіденційної інформації про об'єкти приватизації між Фондом державного майна 
України та польською державною нафтогазовою компанією PGNіG. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zik.ua 
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JKX Oil&Gas сократила среднесуточную добычу  
углеводородов на 3% 

08.10.2020 

Компания JKX Oil&Gas за январь-сентябрь 2020 г. сократила 
среднесуточную добычу углеводородов на 3% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – до 10,378 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в 
сутки (boepd). 

Добыча в Украине сократилась на 9% – до 5,016 тыс. boepd, в том числе добыча газа 
упала на 12% – до 673 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), тогда как нефти и конденсата возросла на 
2% – до 1,054 тыс. boepd. Добыча углеводородов в РФ увеличилась на 5% и составила 5,362 
тыс. boepd, в том числе добыча газа возросла на 5% – до 901 тыс. куб. м в сутки, конденсата 
– на 7%, до 62 boepd. В то же время, отмечает JKX, в третьем квартале этого года по 
сравнению с предыдущим кварталом компании удалось нарастить добычу на 4% – до 
10,245 тыс. boepd за счет роста добычи в России на 12% – до 5,519 тыс. boepd. В Украине в 
третьем квартале ко второму добыча упала на 5% – до 4,727 тыс. boepd, в том числе газа – 
на 4%, до 639 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), нефти и конденсата – на 8%, до 965 boepd. JKX 
отмечает, что сокращение добычи газа в Украине по сравнению с предыдущим кварталом 
было несколько уменьшено за счет успешной дополнительной перфорации, 
осуществленной на скважине IG142 Игнатовского месторождения в начале третьего 
квартала 2020 года, а в октябре возобновилось бурение новой скважиной IG146. Помимо 
того, компания осуществила в третьем квартале один восстановительный ремонт и один 
ликвидационный ремонт. Помимо того второй восстановительный ремонт скважины на 
Руденковском, проведенный в третьем квартале 2020 года, был завершен в начале октября. 
Компания также указывает, что по сравнению с девятью месяцами прошлого года средняя 
цена на газ в Украине за девять месяцев этого обрушилась на 46% – до $123 за 1000 куб. м 
(в том числе в третьем квартале – с $107 до $105 за 1000 куб. м), на нефть и конденсат – на 
31%, до $42 за баррель (хотя в третьем квартале зафиксирован рост с $31 до $49 за 
баррель). Лучше обстоят дела в России, где падение цен на газ было небольшим – 7%, до 
$53 за 1000 куб. м (в третьем квартале цена была стабильной – $52 за 1000 куб. м). 
Денежные средства компании и их эквиваленты по состоянию на конец сентября этого 
года были равны $18,8 млн по сравнению с $14,5 млн кварталом ранее и $20,6 млн на 
начало года. Помимо этого, JKX располагала запасами нефти и газа на сумму $2,6 млн 
(кварталом ранее – $1,7 млн, на начало года – $4,1 млн), что составляет 2,8 млн куб. м и 44,4 
тыс. баррелей нефти и конденсата. Как сообщалось, в 2019 году JKX получила $22,21 млн 
чистой прибыли, что на 45,6% лучше показателя 2018 года. Повышение прибыльности 
связано с увеличением выручки на 9,6% – до $101,74 млн, несмотря на снижение цены на 
газ на 33% в Украине и расформированием резервов по налоговым спорам. JKX Oil&Gas 
занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Принадлежащая JKX 
"Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является 
одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. 
Владеет пятью лицензиями на добычу и одной - на геологическое изучение, в том числе на 
опытно-промышленную эксплуатацию. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Enwell Energy наростила середньодобовий видобуток  
вуглеводнів на 19% у 3 кв. 2020 року 

13.10.2020 

Британська компанія Enwell Energy plc, що входить до групи Smart 
Energy, оголошує виробничі результати за 3 квартал 2020 року. Про це 
повідомляє прес-служба Смарт-Холдингу. 

Так, за звітний період цього року компанія наростила сукупний середньодобовий 
видобуток вуглеводнів приблизно на 19% у порівнянні з 3 кварталом 2019 року, інформує 
офіційне повідомлення Enwell Energy для Лондонської фондової біржі AIM. Значним 
поштовхом до загального нарощення видобутку в 3 кварталі 2020 року став запуск в 
роботу свердловини №54 на Свиридівському родовищі в травні цього року. Водночас 
меншим за минулорічний є видобуток на Васищівському родовищі через зменшення 
продуктивності свердловини №10, що відобразилось на видобутку з усього родовища в 
2020 році. В результаті такого спаду, в 1 кварталі 2020 року тут було встановлено новий 
компресор для оптимізації дебіту свердловини. Компанія планує в 1 кварталі 2021 року 
виконати капітальний ремонт свердловини з метою переведення її на вищезалягаючий 
продуктивний горизонт. Enwell Energy продовжує буріння свердловини №25 на 
Свиридівському родовищі. Вже пробурено біля 4 875 м. Проєктна глибина свердловини, 
буріння якої заплановано закінчити в 1 кварталі 2021 року, складає 5 320 м. Продовжується 
також розробка проєкту з буріння пошукової свердловини на Васищівському родовищі для 
вивчення перспектив видобутку на Введенській структурі. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Смарт-Холдингу 

 
Група компаній Smart Energy оголошує виробничі 

результати за 9 місяців 2020 р. 
15.10.2020 

Загальний обсяг видобутку природного газу компаніями групи склав 
301,1 млн м3, на 11,1% перевищивши видобуток за 9 місяців минулого року 
(271,0 млн м3). Про це повідомляє прес-служба Смарт-Холдингу. 

Група також збільшила сукупний обсяг видобутку газового конденсату на 10,9%. 
Цей показник склав 26,4 тис. т проти 23,8 тис. т за аналогічний період 2019 року. Суттєвий 
внесок у ріст сумарного видобутку Smart Energy зробило Представництво «Регал Петролеум 
Корпорейшн Лімітед» завдяки введенню в роботу в травні цього року свердловини №54 на 
Свиридівському родовищі. Продовжує нарощувати видобуток і «Укргазвидобуток» завдяки 
введенню в роботу після капітального ремонту свердловин №61 та №62 на 
Островерхівському родовищі. Водночас, «Пром-Енерго Продукт» фіксує виробничий спад 
через природне зниження пластової енергії продуктивних горизонтів. Тож протягом І 
кварталу 2020 р. було встановлено компресійне обладнання для стабілізації видобутку. За 
звітний період виробництво скрапленого пропан-бутану зросло на 11,6% до 6,7 тис. т. 
проти 6,0 тис. т за аналогічний період минулого року. В 3 кварталі на підприємстві було 
проведено реконструкцію вузла обліку скрапленого газу. «Наші компанії продовжують 
працювати над нарощенням видобутку. Сьогодні нам вдається підтримувати цей тренд 
завдяки новому бурінню та ефективній роботі з діючим свердловинним фондом. Проте 
запаси вуглеводнів поступово вичерпуються, а скорочення інвестиційної програми, 
пов’язане із падінням світових цін на газ, обмежує можливості дорозвідки запасів. 
Позитивно вплинути на ситуацію могли б дії держави на підтримку видобувних компаній, 
але поки їх немає», - зазначив Технічний Директор ГК Smart Energy Віктор Дудзич. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Смарт-Холдингу 
 

 
 

ПГНК за 9 месяцев 2020г увеличила  
добычу на 2% 

16.10.2020 

За 9 месяцев 2020 СП Полтавская газонефтяная компания (ПГНК) 
увеличила добычу нефти и конденсата на 2%, пробурила 2 скважины и 2 
боковых стволы и завершила 6 капитальных ремонтов (КРС).  

Компания одной из первых в Украине применила технологию плунжерлифтних 
систем, повышающих эффективность добычи. В сравнении с таким же периодом прошлого 
года среднесуточный уровень добычи нефти и конденсата увеличилась на 2%, однако 
добыча газа снизилась на 12%. Падение дебита углеводородов происходит за счет 
уменьшения бурения новых скважин. Напомним, что инвестиционный план был сокращен 
из-за снижения цен, что делает проекты по бурению убыточными, а также из-за 
уменьшения спроса на углеводороды. С начала года СП ПГНК пробурила 2 новые скважины, 
осуществила бурение 2 боковых стволов и 6 капитальных ремонтов скважин. В октябре 
2020 СП ПГНК начала бурение скважины Иг-146 Игнатовская месторождения, - об этом 
сообщает материнская компания JKX Oil & Gas plc на Лондонской фондовой бирже.  

Читать полностью >>> 
По материалам nefterynok.info 

 
 

Компанія «Укрнафта» за 9 місяців 2020р виплатила  
понад 9,5 млрд грн податків 

19.10.2020 

ПАТ «Укрнафта» за 9 міс. 2020 р. виплатила 9,52 млдр грн податків до 
бюджетів усіх рівнів, у цю суму увійшли рентна плата за користування 
надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки.  

За повідомленням, сума сплачених податків за вересень 2020 р сягнула 889 млн грн, 
з них «Укрнафта» сплатила 388 млн грн рентної плати до державного та місцевих бюджетів 
різних рівнів за користування надрами за вересень 2020 р. В свою чергу з них 19,39 млн грн 
надійшли до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму 
розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу, зазначили в компанії. Найбільші 
надходження з рентної плати «Укрнафти» отримали бюджети Сумської (8,07 млн грн), 
Івано-Франківської (4,45 млн грн) і Полтавської (2,82 млн грн) областей. Нагадаємо, 
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. Як уже повідомлялось, принцип 
розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% 
рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. 
При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів 
міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем 
видобутку природних ресурсів. Таким чином, механізм розподілу ренти дає можливість 
громадам отримати частину доходів від видобутку нафти та газ. 

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

 
 
 
 

ДТЕК Нафтогаз завершив будівництво глибокої свердловини на  
одному з найскладніших газових родовищ України 

19.10.2020 

ДТЕК Нафтогаз завершив буріння свердловини №59 глибиною 5245 м 
на Мачухському газоконденсатному родовищі. Про це повідомляє служба 
новин видання segodnya.ua 

За словами експертів, це родовище є одним з найскладніших в Україні, тому що його 
газові поклади характеризуються аномально високими пластовими тисками – понад 1000 
атм і температурою на забої 160-170° С. Тому для ефективного освоєння запасів компанія 
застосовує унікальний технологічний підхід та інноваційні рішення. За рахунок 
використання провідних технологій термін буріння був скорочений до 141 доби. Раніше 
такі свердловини на родовищі будувалися до року і більше. Буровим підрядником 
виступило ТОВ "Сервіс-Ойл" з установкою Drillmec-350, оснащеною системою верхнього 
приводу Top Drive. Долотний сервіс забезпечила компанія NOV. Традиційно бурові розчини 
були надані компанією "Геосінтез-Інженіринг". Управління траєкторією стовбура 
свердловини, автоматичний контроль вертикальності, оптимізацію забійних параметрів і 
процесу буріння здійснила міжнародна компанія Schlumberger. За словами гендиректора 
ДТЕК Нафтогаз Ігора Щурова, незважаючи на несприятливу кон'юнктуру на нафтогазовому 
ринку, компанія продовжує інвестувати в розвиток українського газовидобутку: "Цього 
року ми успішно завершили буріння трьох свердловин і продовжуємо будівництво ще двох. 
Загальний обсяг інвестицій ДТЕК Нафтогаз в буріння за 2020 рік складе близько 3 млрд грн 
– це наш внесок у зміцнення енергонезалежності України". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами segodnya.ua 

 
ОАСК аннулировал лицензию «Укрнафты» на  

Бориславское месторождение 
19.10.2020 

Окружной административный суд Киева, рассмотрев дело по иску 
Государственной службы геологии и недр Украины к ПАО «Укрнафта», 
решил полностью удовлетворить иск Держгеонадр. 

Как результат суд аннулировал спецразрешение на разработку Бориславского 
месторождения, выданного ПАО «Укрнафта», сообщили в компании. Компания будет 
вынуждена остановить работу 500 скважин. Аннулирование спецразрешения означает 
остановку добычи углеводородов на Бориславском месторождении (70 т нефти/сут, 35 тыс. 
куб м газа), остановку работы вакуумно-компрессорных станций и вакуумной сети. Суд 
принял решение, которое несет угрозу техногенной безопасности города, несмотря на то, 
что компания выполнила все требования предписаний, а Бориславский городской совет 
выступил на стороне «Укрнафты» в этом деле. Стоит отметить, что программу дегазации в 
Бориславе осуществляет только «Укрнафта». Все наработки «Укрнафты» в направлении 
дегазации города будут сведены на нет одним бессмысленным решением. Основная 
причина загазированности Бориславского нефтегазового месторождения - миграция угле-
водородных газов через тектонические нарушения - явление, постоянное во времени, 
которое нельзя ликвидировать полностью, а требует продолжения разработки месторож-
дения, выявление и ликвидацию заброшенных шахт-колодцев, скважин, шурфов и 
подключения новых скважин в вакуумной сети трубопроводов. В результате прекращения 
добычи углеводородов на месторождении возникает высокая вероятность неконтроли-
руемых выходов нефти и газа на территории города, ведет к поступлению газа к жилым 
домам, вытекания нефтеводяной смеси с шурфов-колодцев и попадания ее в почв, 
водоемов города (в т.ч. тех , где организовано городские водозаборы) и подвалов жилых 
домов. Кроме того, состоится остановка обслуживания дегазационных скважин, 
прекращение ликвидации выявленных шурфов-колодцев силами НГДУ «Бориславнафто-
газ», а также сокращением штата работников НГДУ, ограничение добычи нефти и газа и как 
следствие - ощутимое уменьшение поступлений в бюджет города. Чиновники в Киеве, 
принимая решение, которое ведет к техногенной катастрофе в городе нефтяников, 
вероятно, не слышали о горьком опыте 1972 года - взрыв газа в подвале дома № 12 на ул. В. 
Великого в Бориславе. Однозначно, ни нефтяники, ни город не могут смириться с таким 
абсурдным решением. Поэтому «Укрнафта» готовит соответствующую апелляцию, также 
апелляцию со своей стороны готовит Бориславский горсовет, - отметили в компании. 

Читать полностью >>> 
По материалам nefterynok.info 

 
Скандальный суд обязал расширить границы бывшего  

месторождения газа Ставицкого 
19.10.2020 

Окружной административный суд Киева обязал Государственную 
службу геологии и недр издать приказ о предоставлении ООО "Юнолит Ойл" 
спецразрешение на расширение границ пользования недрами на 
Флеровско-Юбилейной площади. 

Соответствующее решение суд принял 12 октября, передает БизнесЦензор со 
ссылкой на Наші гроші. Согласно материалам суда, 20 сентября 2019 года "Юнолит Ойл" 
обратилось с заявлением о расширении границ месторождения в Полтавской области, на 
которое у компании было специальное разрешение на опытно-промышленную разработку. 
Постановление правительства №615 о Порядке предоставления специальных разрешений 
предусматривает, что без аукциона пределы месторождения могут быть расширены до 
50%. Для этого нужно было получить согласование профильного министерства (на тот 
момент объединенного Министерства окружающей среды и защиты окружающей среды) и 
Полтавского облсовета. В тот же день Госгеонедр направила им документы на 
согласование. Депутаты заявление согласовали, а министерство заявило, что 
представленный пакет документов не соответствует Порядку предоставления 
специальных разрешений, так как не совпадают координаты месторождения в различных 
документах. На основании этого в декабре 2019 года Госгеонедр вернуло документы 
"Юнолит ойлу". Суд решил, что замечание Министерства могло быть основанием для 
отказа в предоставлении разрешения, а не для возвращения заявления. То есть, Госгеонедр 
должна была отказать в удовлетворении или согласовать. Именно этот момент указало в 
иске "Юнолит ойл" и судья Марина Бояринцева согласилась. Также она решила, что 
указанное указано основание "пакет документов не соответствует Порядку" не 
предусмотрено в упомянутом Порядком о выдаче специальных разрешений. Таким 
образом, сочла судья, письмо министерства к Госгеонедр не содержало конкретных 
замечаний по заявке "Юнолит Ойла". Кроме того, министерство пропустило установленные 
сроки для предоставления предложений. Таким образом, по мнению суда, "Юнолит Ойл" 
подал полный пакет документов, оснований не утверждать который у Госгеонедр не было. 
Поэтому ОАСК обязал ее выдать фирме специальное разрешение на пользование недрами 
Флеровско-Юбилейной площади на основании заявления о расширении границ ранее 
предоставленного в пользование площади участка. "Юнолит Ойл" является собственником 
спецразрешения №4844 на пользование Флеровско-Юбилейной площади до 2037 года. 
Месторождение имеет запасы природного газа и конденсата. Ранее это месторождение 
принадлежало компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора 
Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три 
десятка месторождений в Полтавской области. После смены власти она потеряла лицензии, 
но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Укргазвидобування збільшило добовий видобуток на Західно- 
Соснівському родовищі на 163 тис куб м 

22.10.2020 

АТ «Укргазвидобування» (УГВ), що входить до Групи НАК «Нафтогаз 
України» збільшило добовий видобуток діючих свердловин на Західно-
Соснівському родовищі на 163 тис куб м.  

Західно-Соснівське у Харківській області розробляється з 1969р. «З родовища вже 
видобули більше половини від початкових запасів газу. Для підвищення видобутку з 
існуючих пластів на глибині до 4 000 м команда геологів і розробників сформувала і 
виконує план активної розробки родовища з бурінням додаткових експлуатаційних 
свердловин», - зазначили в УГВ. Збільшити добовий видобуток на родовищі вдалося у 
результаті буріння нових експлуатаційних свердловин №87 та №89 та після виходу на 
оптимальний режим роботи. Буріння проводило бурове управління «Укрбургаз». Роботи 
виконували із залученням модернізованого бурового верстата НБО Уралмаш. За словами 
УГВ, під час буріння свердловини №87 вдалось досягти проектної глибини і виконати спуск 
експлуатаційної колони вдвічі швидше від запроектованих термінів завдяки новим 
технічним можливостям модернізованого верстату. Крім того, команда геологів реалізує на 
Західно-Соснівському родовищі проект дорозвідки нових перспективних відкладів на 
глибинах понад 5 000 м. 

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

 
 

Компанія «Горизонти» завершила буріння газової  
свердловини №12 на Гірській площі 

26.10.2020 

ТОВ «Горизонти» завершило буріння свердловини №12 на Гірській 
нафтогазовій площі, про це повідомив директор ТОВ «Бурова компанія 
«Горизонти» Степан Козицький в мережі Facebook. 

За повідомленням, спорудження зазначеної свердловини глибиною 1400м тривало 
17 діб, початковий добовий дебіт свердловини склав 55 тис куб м. Як повідомлялось у липні 
цього року, компанія «Горизонти» подала до реєстру ОВД наміри, щодо розширення меж 
спеціального дозволу на користування надрами Гірської площі, з метою приведення його 
розмірів відповідно до покладів Гірського родовища. Нагадаємо, спецдозвіл (№6035) на 
користування надрами в межах Гірської площі (Львівська обл) виданий ТОВ «Горизонти» 
19 березня 2015 строком дії 20р.  

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

 
 

Британська компанія інвестувала 400 000 грн в 
інфраструктурні об’єкти Львівщини 

28.10.2020 

Британська нафтогазовидобувна компанія Cadogan Petroleum вклала 
400 000 грн у соціальний розвиток Львівської області. Про це йдеться у 
повідомленні пресслужби компанії Cadogan Petroleum. 

Йдеться про інфраструктурні об’єкти, зокрема капітальний ремонт громадських 
просторів, доріг і тротуарів у Старосамбірському та Самбірському районах. Проекти 
втілювались у межах Меморандуму про співпрацю у сфері соціального розвитку районів 
Львівської області. «Підтримка та співпраця з громадами – ключовий принцип 
корпоративно-соціального вектора нашої компанії. За 14 років діяльності в Україні ми 
регулярно беремо участь у реалізації проектів з доброустрою, розвитку соціальної 
інфраструктури селищ, на територіях яких ми працюємо», – відзначив Андрій Білий, 
генеральний директор Cadogan Ukraine. Підтримка проектів здійснюється в межах 
Меморандуму про соціально-економічну співпрацю компанії з районами Львівщини. Цього 
року  дочірнє підприємство компанії Cadogan Petroleum «Юсенко Надра» взяла участь у: 
капітальному ремонті покрівлі Народного дому в с. Кобло Старосамбірського району; 
реконструкції спортивного майданчика зі штучним полем та вуличного тренажерного 
майданчика у с. Страшевичі; капітальному ремонті тротуарів та доріг у с. Страшевичі 
Старосамбірського та у с. Воля Блажівська Самбірського району.  Проекти втілювались у 
квітні-вересні цього року. Запланований обсяг фінансування на розвиток регіону до 2022 р. 
становить 3 мільйони 850 тисяч гривень.  

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

 
 

Компанія «Укрнафтобуріння» направило до бюджетів 31,8 млн грн  
рентних платежів за 9 міс. 2020 р. 

28.10.2020 

Протягом 9 міс. Ц.р. загальна сума рентної плати, здійсненої компанією 
ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» за користування надрами для видобування 
нафти, природного газу і газового конденсату, склала 635,5 млн грн.  

До місцевих бюджетів направлено 31,8 млн грн, в тому числі: 12,7 млн грн – до 
обласного бюджету Харківської обл.; 12,7 млн грн – до бюджету Краснокутського району; 
6,4 млн грн – до бюджетів Олексіївської, Качаловської та Кітченківської сільрад. У третьому 
кварталі 2020 року загальна сума рентної плати склала 170,4 млн грн. З них до місцевих 
бюджетів було направлено 8,5 млн грн. «Навіть в умовах нестабільної ринкової ситуації 
УНБ продовжує в повному обсязі виконувати фінансові зобов'язання перед бюджетами всіх 
рівнів. Як відповідальний бізнес, ми розуміємо, наскільки важлива для місцевих громад 
наша підтримка. Ми раді, що децентралізація рентної плати дозволяє цю підтримку 
надавати», – зазначив керівник фінансового департаменту ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» 
Віталій Дороган. Нагадаємо, з 1 січня 2018 р. набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування 
надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату», який сприяв 
децентралізації рентної плати. Так, 95% від загальної суми рентної плати Компанії 
зараховується до державного бюджету, інші 5% – до обласного, районного та сільського 
бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) природних ресурсів. Відзначимо, ПрАТ 
«ВК «Укрнафтобуріння» за 9 місяців 2020 року видобуло 555,5 млн м3 природного газу, що на 
2% більше, ніж за аналогічний період попереднього року (543,2 млн м3). Обсяг видобутку 
нафти і конденсату зменшився на 4% у порівнянні з 2019 роком і склав 62,3 тис. тонн у 
порівнянні з 65,1 тис. тонн. Обсяг видобутку ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» за вересень 2020 
року склав 57,8 млн м3 природного газу і 6,3 тис. тонн нафти і конденсату, що менше 
показника аналогічного періоду 2019 року на 5% і 8% відповідно. «Складні умови ринку, що 
були посилені пандемією COVID-19 і спричинили вимушене скорочення інвестицій, 
безумовно, позначаються на динаміці виробничих показників компанії. У цих умовах ми 
продовжуємо робити всі необхідні кроки для підтримки показників видобутку. Наша 
компанія розуміє відповідальність перед нашими споживачами, так як наявність власних 
енергоресурсів – один з найважливіших пріоритетів країни», – прокоментував результати 
Михайло Бакуненко, Голова Правління ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння». 

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

 
 
 
 

Группа Sigma Bleyzer всухую выигрывает борьбу с  
«Нафогазом» за углеводороды 

29.10.2020 

Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного 
админсуда Киева от 24 июня этого года, которым было зафиксировано одно 
из самых резонансных поражений группы «Нафтогаз». 

Речь идет о противостоянии одной из ведущих структур этой группы – ПАО 
«Укргаздобыча» с Кабинетом министров. Газодобывающая компания не согласилась с 
правительственным распоряжением №507-р от 5 июля 2019 г. «Об определении 
победителей конкурсов на заключение соглашений о распределении углеводородов». В 
этом документе речь идет о признании победителей по 9 разрозненным месторождениям 
нефти и газа. В 4-х из них первое место было отдано «Укргаздобыче», что компанию вполне 
устраивает. Поэтому протест против распоряжения №507-р ПАО выражает локально: этот 
документ ее не удовлетворяет только в части признания оператором Варвинской газовой 
площади, которая занимает 3,5 тыс кв км в Черниговской области, американской компании 
Ukraine Energy. Что не так с этим эпизодом? Отчасти ответом на этот вопрос является 
претензия «Укргаздобычи» на этот участок. Свое внимание на эту территорию ПАО 
обратило еще весной 2019 г., когда официально зарегистрировалось для участия сразу в 
нескольких конкурсах, на которых разыгрывалась возможность разработки 
месторождений на условиях Соглашений о распределении продукции (СРП), включая, 
собственно, и Варвинскую площадь. Но по итогам рассмотрения предложений заявителей, 
Межведомственная комиссия по организации подписания и выполнения СРП признала 
права на разработку Варвинского участка за упомянутой структурой из США Ukraine Energy 
LLC. Реакция команды Андрея Коболева была прогнозируемо болезненной по нескольким 
причинам. Во-первых, из-за очень незначительного разрыва в баллах: конкурсное 
предложение «Укргаздобычи» было оценено в 169 единиц, а Ukraine Energy в 184. Во-
вторых, у украинской госкомпании возникал резонный вопрос: а кто, собственно, такая 
компания Ukraine Energy чтобы ей проигрывать? И действительно. За этой американской 
структурой стоят Aspect Holdings и Sigma Bleyzer Investment Group американских 
миллионеров соответственно Алекса Кранберга, а также Майкла и Льва Блейзеров. Никто 
из них толком влияния в Украине не имеет, поэтому чего ее, Ukraine Energy, бояться? Но 
такой подход получил свое обоснование относительно недавно. Дело в том, что главной 
точкой опоры оппонентов «Укргаздобычи» в Киеве был министр энергетики США Рик 
Перри – давний соратник Майкла и Льва Блейзеров. Но все изменилось в конце прошлого 
года. 2 декабря 2019-го Перри ушел в отставку, а уже через две недели после этого (и аж 
через полгода после проведения самого конкурса по Варвинской площади) «Укргаздобыча» 
пошла с открытым забралом на американцев. Такая логика действий говорит сразу о 
нескольких важных вещах. Во-первых, она прикладным путем доказывает, что 
безапелляционная поддержка Коболева западным миром – это миф. Во-вторых, она же 
свидетельствует о том, что борьба за украинские углеводороды – это не конкурентное 
соревнование компаний, а противостояние административных ресурсов. При этом за 
последние полгода выяснилось, что никакой административной поддержки у «Нафтогаза» 
в Киеве нет. Об этом наглядно говорят юридические скитания «Укргаздобычи». 24 июня 
2020 г. в удовлетворении ее иска отказал Окружной административный суд Киева, а сейчас 
– апелляционный. По данным источников редакции, «Укргаздобыча» уже готовится к 
подаче кассации. Но этот шаг скорее стоит воспринимать как попытку по сохранению лица. 
Ведь фактически речь идет об N-ном поражении «Нафтогаза» в борьбе за углеводороды. 
Как сообщалось, летом этого года госкомпания проиграла схватку за морскую разработку 
месторождений углеводородов. А совсем недавно потерпела фиаско в схватке за 
сухопутные месторождения, в которые НАКом в прежние годы были вложены сотни 
миллионов гривен. 

Читать полностью >>>                                                                                       © Владимир Комаров 
По материалам oligarh.media 
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Що робити зі 100 млрд грн боргів  
на газовому ринку? 

29.09.2020 

На сьогодні в газовій галузі широко дискутується проблема боргів. Їх 
сума оцінюється в 90 - 115 млрд грн і торкається постачальників тепла для 
потреб населення, постачальників газу та газорозподільних компаній. 

Також існує три основних підходи до вирішення цієї проблеми: списання, 
реструктуризація або погашення боргів за рахунок держбюджету. Існує консенсусна думка 
всіх гравців ринку, в тому числі НАК "Нафтогаз України" - борги стали наслідком 
неефективного регулювання ринків державою. Причому як в секторі забезпечення 
населення теплом, так і газом. Ключовий аспект полягає у тому, що заборгованість про яку 
йдеться, ніколи не виставлялась до сплати побутовим споживачам. Наприклад, вартість 
газу для тепловиків зросла, а процедура перегляду тарифу для покриття підвищеної 
вартості газу триває чотири місяці. Весь цей час виробник тепла отримує газ, але не має 
коштів за нього розрахуватись. За таким алгоритмом і виник борг виробників тепла 
розміром у приблизно 67 млрд грн. Сценарії реструктуризації або погашення боргів за 
рахунок держбюджету - це вирішення проблеми на 100 млрд грн за рахунок платників 
податків. Більше того, обидва варіанти можуть вирішити проблему частково….і через 
кілька років. Розглянемо детальніше усі варіанти вирішення проблеми боргів. ... 
 

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

© Денис Сенектутов, Голова 
Асоціації газового ринку України 

 
Україна цієї зими може почати  

експорт газу 
05.10.2020 

У разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна в 
опалювальний сезон 2020/2021 років розпочне власний експорт газу до 
країн Європейського Союзу. Про це повідомляє ukrinform.ua 

За т. в. о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома словами, цього 
року рівень наповнення українських газосховищ досягне найвищого рівня за останні 
десять років. «Відповідно, з боку оператора ПСГ (підземних сховищ газу – ред.) ми зробили 
все належне, аби найближчий опалювальний сезон пройшов без криз. Не виключаємо, що у 
разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна розпочне власний експорт газу 
до країн ЄС. У вітчизняних ПСГ на сьогодні достатньо запасів, щоб не лише забезпечити 
теплом українців, а й отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном", – 
зазначив Перелома. Як повідомлялося, на початку жовтня обсяг природного газу у 
вітчизняних газосховищах сягнув позначки у 27,9 млрд кубометрів. Три українських 
газосховища – Дашавське, Богородчанське та Кегичівське – вже завершили сезон 
закачування 2020 року з рівнем наповнення близько 99%. Це найбільший за останні десять 
років рівень завантаження ПСГ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Компания "Закарпатгаз" начала взыскивать долги 

за распределение газа через суд 
08.10.2020 

Представители АО "Закарпатгаз" подали более 300 заявлений о 
взыскании задолженности за услугу по распределению газа в судебном 
порядке. Об этом пишет biz.censor.net 

Всего планируется подать около 9000 исков против клиентов, долг которых 
превышает 1,5 тыс. грн. В сообщении отмечается, что суд уже вынес ряд решений в пользу 
предприятия, они переданы в исполнительную службу. В компании поясняют, что по 
состоянию на начало октября 23 000 клиентов ни разу с начала года не оплатили за 
распределение газа. Общий долг этих закарпатцев составляет 10 млн грн. По словам 
коммерческого директора АО "Закарпатгаз" Юлии Соколовой, дела именно по этим 
потребителям подаются в суд в первую очередь. "В газовой сфере, как на Закарпатье, так и 
по всей Украине наблюдается тенденция неплатежей. Такая ситуация крайне пагубно 
влияет на возможности газораспределительных предприятий поддерживать в надлежащем 
состоянии сети и оборудования во время осенне-зимнего периода, когда нагрузка на 
систему возрастает в разы", – отметила Соколова. Она отметила, что существенной 
причиной накопления долгов за данную услугу стал закон, принятый Верховной Радой, 
запрещающий отключать от газоснабжения бытовых потребителей, начислять им штрафы 
и пеню за несвоевременную оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Ведь 
часть потребителей трактовали его как разрешение не платить за услуги вообще. ... 

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

 
РГК інвестує 1 млн євро у випробування водню  

в газових мережах - S&P Global Platts 
09.10.2020 

Українська компанія "Регіональна газова компанія" інвестує €1 млн 
($1,15 млн) для започаткування випробувань із транспортування водню, а 
також сумішей сумішей газу і водню в газовій мережі країни. 

"Під час проведення випробувань будуть зібрані дані, необхідні для планування 
майбутнього переходу від використання газу до застосування водню", - заявив Станіслав 
Казда, директор департаменту стратегічного планування "Регіональної газової компанії", 
делегатам Газового форуму, що проходив 30 вересня. "Зараз ми перебуваємо на другому 
етапі випробувальної діяльності, яка включає статичні випробування і триватиме до 
червня 2021 р.", - повідомив Казда делегатам. Перший етап підготовчої діяльності тривав із 
січня до кінця червня, а третій і завершальний етап, що передбачає проведення динамічних 
випробувань, буде проведений з липня 2021 по червень 2022 року, сказав Казда. РГК вивчає 
вплив водню на газову мережу в Україні та побутові лічильники шляхом подачі сумішей 
природного газу та водню з різними рівнями концентрації - від 2% до 100% водню. 
Консалтингова компанія обрала п’ять "закритих полігонів" в Україні для проведення цих 
перших випробувань. Ці полігони не підключені до загальної розподільної мережі та не 
мають комерційних споживачів. "В Україні ми спостерігаємо ситуації, яких не можна 
зустріти ніде в Європі", - сказав Казда. "Газова інфраструктура України є набагато старішою 
і побудована за радянськими стандартами та з матеріалів радянських часів. Кожна з 
обраних областей має власні конкретні умови, які можна випробувати", - сказав він. … 

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

 
Суд признал облгазы Фирташа  

не монополистами 
20.10.2020 

В сентябре-октябре полтора десятка облгазов, подконтрольных 
группе “РГК”, синхронно отменили в судах штраф АМКУ в размере 278 млн 
грн годичной давности за злоупотребление монопольным положением.  

В декабре 2019 года АМКУ признал 16 облгазов из группы “Региональная газовая 
компания” (РГК), принадлежащей олигарху Дмитрию Фирташу, монополистами, и 
установил, что они злоупотребляли этим положением. В период с декабря 2015 по сентябрь 
2019 года и с октября 2018-го они дополнительно начисляли своим бытовым 
потребителям в среднем 1,5% к показателям счетчиков, называя все это “коррекцией 
температуры и давления газа к стандартным условиям”. Общая сумма штрафа составила 
278 млн гривен:  “Киевоблгаз” (49 млн грн), “Винницагаз” (21 млн грн), “Волыньгаз” (13 
млн грн), “Днепропетровскгаз” (34 млн грн), “Житомиргаз” (11 млн грн), “Закарпатгаз” (18 
млн грн), “Запорожгаз” (14 млн грн), “Ивано-Франковскгаз” (10 млн грн), ”Львовгаз” (13 
млн грн), “Николаевгаз” (14 млн грн), “Ривнегаз” (5 млн грн), ”Сумыгаз” (10 млн грн), 
“Харьковгаз” (33 млн грн), “Хмельницкгаз” (12 млн грн), “Черновцыгаз” (7 млн ??грн) и 
“Черниговгаз” (13 млн грн). АМКУ также обязал провести перерасчет потребления в 
сторону уменьшения. Спустя год суд дезавуировал позицию АМКУ. 6-10 октября Хозсуд 
Киева опубликовал решения по облам в Днепре, Луцка, Николаеве, Львову и т. д. Месяцев 
ранее, в сентябре – по облам в Харькове, Сумах, Виннице, Луцка, Николаеве, Ивано-
Франковску и другим. Во всех полностью удовлетворены требования истцов, которые 
просили отменить решение АМКУ о том, что “группа … по результатам деятельности в 
период с декабря 2015 по август 2019 занимала монопольное (доминирующее) положение 
на рынке комплексной услуги по распределению и поставке природного газа бытовым 
потребителям”. Также суд распорядился отменить денежный штраф и снял запрет на 
перерасчет “платежек”. Аргументы истцов, подержанные судом, стоят того, чтобы о них 
рассказать отдельно. В частности, облгазы апеллировали к тому, что они вовсе не 
монополисты, а на рынке есть конкуренция и что природный газ имеет альтернативы. 
“Программа “Теплые кредиты” предусматривает возможность для населения получить из 
государственного бюджета возмещение части суммы кредита, полученного на 
приобретение котлов с использованием любого топлива, кроме природного газа”, – 
заявили в облгазах, с чем согласился и суд. Также он не признал группу монополистом “на 
рынке комплексной услуги”, т. к. у Фирташа указали, что с 2015 года вступила в силу 
реформа рынка, когда были (хоть и формально) разделены услуги по поставке газа и 
услуги по его распределению по трубопроводам. И что на рынок именно поставки газа 
конечному потребителю (населению) в 2020 году  активно вышла “дочка” НАКа – ООО 
“Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины”. Пока в Group DF и АМКУ публично не 
заявляют свои позиции через пресс-службы по этому поводу. По данным “ОЛИГАРХА”, на 
часть решений Хозсуда Киева, вынесенных первыми месяц назад, АМКУ уже подал 
апелляции, на остальные, видимо, будут поданы также. Но в целом для АМКУ тенденция 
тревожна. Как сообщалось, 29 июля тот же Хозсуд Киева признал недействительным 
решение Антимонопольного комитета о разделении холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа и 
наложении штрафа. Суд удовлетворил исковые требования компаний “Ривнеазот”, 
“Черкасский “Азот” и “Северодонецкое объединение “Азот”, которые входят в азотный 
бизнес Group DF. Апелляция назначена на 11 ноября. В августе и октябре суды де-факто 
приостановили взыскание с табачных монополистов штрафов, в числе которых и 
дистрибьютор “Тедис” Бориса Кауфмана, на почти 6 млрд грн. А в сентябре, как стало 
известно “ОЛИГАРХУ”, Минюст после соответствующих решений судов, был вынужден 
вернуть больше 40 млн грн штрафа французскому фармгиганту “Санофи”, также ранее 
оштрафованному комитетом. Одним словом, самые громкие штрафы и решения комитета 
один за одним рассыпаются в украинских судах. 

Читать полностью >>>                                                                               © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 
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В Одессу прибыл еще восьмой танкер с азербайджанской  
нефтью для Беларуси 

07.10.2020 

В морской порт "Южный" прибыл очередной танкер с 
азербайджанской нефтью для Беларуси. Об этом сообщил журналистам 
пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. 

Танкер вчера прибыл в порт "Южный" и начал разгрузку", – сказал представитель 
концерна. Тищенко уточнил, что нефть будет поставлена на Мозырский НПЗ через 
нефтепровод Одесса - Броды. Как сообщалось, в сентябре глава "Укртранснафты" Николай 
Гавриленко заявлял о планах до конца 2020 года принять и прокачать с МНТ "Пивденный" 
в направлении Беларуси еще две-три танкерные партии азербайджанской нефти. 
Транспортировка азербайджанской нефти осуществляется по нефтепроводу Одесса-Броды 
и по одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Мозырского НПЗ в рамках 
заключенного до конца 2020 года договора с "дочкой" "Белорусской нефтяной компании" 
(БКК). SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти. Система 
магистральных 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 biz.censor.net 

 
АО "Укртранснафта" увеличила транспортировку  

нефти на 6% 
08.10.2020 

Объем транспортируемой нефти АО "Укртранснафта" по результатам 
9 месяцев 2020 года составляет 11,8 млн тонн нефти, что на 6% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В частности, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-сентябре 
2020 г. составляет 1,9 млн тонн (на 8,7% больше, чем за этот период в 2019 г.), а транзит – 
9,9 млн тонн (на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.). Общий 
объем транспортировки нефти в сентябре 2020 года уменьшился по сравнению с 
сентябрем прошлого года на 8% — до 1,5 млн тонн. "В частности, снизился транзит нефти 
трубопроводным транспортом через территорию Украины на 6,7% – до 1,3 млн тонн и 
уменьшился объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 13,6% – до 204 тыс. тонн 
нефти", - сообщает "Укртранснафта". Из них компания транспортировала на НПЗ 112,1 тыс. 
тонн украинской нефти, 76,8 тыс. тонн – азербайджанской (Azeri) и 15,1 тыс. тонн 
американской (WTI). Отметим, ПАО "Укртранснафта" 7 августа заключило два соглашения 
с ООО "К.А.Н." об аренде офиса и паркинга на общую сумму 91,95 млн грн. Как передает 
БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро". В 
отчетах о сделках сообщается, что за указанную сумму на 35 месяцев арендовано: за 84,98 
млн грн – нежилое помещение площадью 2 449,5 кв. м на 6 этаже бизнес-центра "Сенатор". 

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

 
АО "Укртранснафта" введет в эксплуатацию построенный 10 лет назад  

участок нефтепровода "Дружба" 
26.10.2020 

АО "Укртранснафта" введет в эксплуатацию участок выноса 
нефтепровода "Броды-Госграница" (МН "Дружба"), построенный более 10 
лет. Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял на 
заседании 21 октября. 

Постановление правительства позволяет принять в эксплуатацию обходную трассу 
нефтепровода, которую предприятие построило для минимизации? рисков загрязнения 
одного из крупнейших водозаборов Львовщины и Западного региона Украины. 
"Нефтепровод "Броды-Госграница" на этом участке проходит вдоль русла реки Стрый, 
приближаясь на отдельных участках на расстояние до 50 м от русла и частично проходит в 
рамках второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод. 
Стрыйский водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тыс. водопользователей во 
Львове, Трускавец, Моршин, Стрые и Дрогобыче", - сообщает компания. В случае 
повреждения нефтепровода на этом участке существует риск выхода нефти и загрязнения 
реки с попаданием нефти в сооружения водозабора. По этим причинам Укртранснафта в 
2006 году решила вынести обе нити нефтепровода "Броды - Госграница" на участке км 157 
- км 165 из второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных вод и 
построить новый участок нефтепровода. В конце 2008 года строительство остановилось из-
за изменений земельного законодательства, хотя на время приостановки строительства 
строительно-монтажные работы были практически завершены. Ввод в эксплуатацию 
задержалось на 10 лет из-за сложностей оформления права собственности или 
пользования земельными участками, на которых построена новая участок нефтепровода. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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На Кременчуцькому НПЗ запустили першу в Україні  
установку ізомеризації 

12.10.2020 

Перша в Україні установка ізомеризації 12 жовтня запрацювала на 
Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Про це повідомляє служба 
новин он-лайн видання kremen.today 

Нове обладнання дасть змогу підприємству виробляти високооктановий бензин без 
дорогої імпортної добавки, забезпечить ще більш стабільну роботу двигуна та зменшить 
витрати пального. Участь у відкритті установки взяли міський голова Віталій Малецький, 
народний депутат України Олексій Мовчан та в.о. першого заступника голови правління 
ПАТ «Укртатнафта» Руслан Ляпка. Малецький зазначив, що сьогоднішня подія є визначною 
як для колективу Кременчуцького нафтопереробного заводу, так і для Кременчука в 
цілому. «Наступного року НПЗ відзначатиме свій 55-річний ювілей. За цей час підприємство 
зробило значний вклад у розвиток Кременчука. Наразі воно одне платить державі втричі 
більше, ніж витрачає все місто. У цих коштах, цих податках щоденна праця колективу 
Кременчуцького НПЗ», – підкреслив мер. Керівник міста висловив подяку 
нафтопереробникам, акціонерам, всім людям, які докладають зусилля задля того, щоб 
утримати завод і дати йому подальший розвиток. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kremen.today 
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Лисичанський НПЗ: чи варто вірити  
Медведчуку? 

22.10.2020 

Під час передвиборного туру Віктор Медведчук приголомшив жителів 
Луганщини новиною про те, що до серпня 2021 року може відновити роботу 
Лисичанський НПЗ. Чи це справді можливо? 

Лисичанський НПЗ - гігант радянської та української нафтопереробки, зупинено у 
2012 році попереднім власником підприємства, компанією ТНК-ВР (сьогодні він належить 
Роснафті). На жаль, пророцтвам Медведчука навряд чи судилося збутися, незважаючи на всі 
незаперечні можливості кума Володимира Путіна. Спершу погляньмо, як все працює 
сьогодні. Росія вибудувала беззаперечну позицію: вона відправляє в Україну не нафту, а 
нафтопродукти, тим самим завантажуючи свої заводи. Частка російського дизеля і 
скрапленого газу на нашому ринку сягає 40%, а ціни його продажу вищі, ніж дає будь-який 
інший канал реалізації цієї продукції. Так навіщо росіянам позбавлятися такого чудового 
бізнесу, адже очевидно, що продукція Лисичанського заводу насамперед ударить по 
російському імпорту? Припустимо, Медведчук все ж умовить свого кума наступити на горло 
власній пісні і запустити завод. Перше, з чим доведеться зіткнутися - із застарілим 
обладнанням, що простоювало без діла 8 років. Тільки уявіть-но, що ви поставили свій 
автомобіль на такий термін в гараж, а потім вирішили його завести. І завод не просто 
простоював, в 2014 році там точилися бої, і один зі снарядів навіть влучив в резервуар, була 
пожежа. Відновити таке господарство - це десятки, якщо не сотні мільйонів доларів. І якщо 
для НПЗ все обійшлося, то для енергосистеми регіону військові дії не минули непомітно, 
потужностей для постачання такого потужного підприємства немає, кажуть місцеві фахівці. 
Також зважаємо на фактор відсутності робочої сили, це тисячі людей, які за вісім років 
могли переїхати в інші регіони або вийти на пенсію. Але і це не головне. Навіть якщо завод 
вдасться запустити, його робота буде елементарно збитковою. Ще в 2012 році ТНК-ВР 
зупинила його неспроста. Основна проблема Лисичанського заводу - розташування. В СРСР 
цей величезний комбінат (проектна потужність - 24 млн т нафти на рік, в останні роки 
перед зупинкою переробляв 5-6 млн т) був побудований для постачання не стільки 
України, скільки прилеглих російських областей. Сьогодні цей ринок збуту намертво 
закрито, український бензин там не потрібен ні фізично, ні політично. Розміщувати 
величезні обсяги палива доведеться тільки в Україні, де логістично завод розташований 
вкрай невдало. На відміну від кременчуцької Укртатнафти, розташованої в самому центрі 
країни, Лисичанськ знаходиться на висілках, а отже, його продукцію потрібно доставляти 
далеко. Іншими словами, втрачати в ціні через витрати на логістику. Раніше найбільш 
ліквідними були ринки індустріально розвинених Луганської та Донецької областей, то чи 
варто говорити про їхній потенціал сьогодні? Немає і Криму - одного з найбільших 
одержувачів лисичанських нафтопродуктів. А зрештою дефіциту палива немає ніде, і 
доведеться конкурувати з російським, білоруським, кременчуцьким, Шебелинським і 
«морським» паливом. А це означає, що продавати доведеться дешево. Але і це ще не все. 
Деяка продукція просто не потрібна. Мовиться головним чином про бензин. У 2012 р. країна 
спожила 4 млн т цього палива, а в цьому році очікується 1,9 млн т. Мінімальна потужність 
Лисичанського НПЗ - 5 млн т, з яких вийде близько 30% бензину, або 1,5 млн т. Тим часом 
залишилися в лавах Укртатнафта і Шебелинський ГПЗ, які ледь розміщують на ринку 
сумарно 1,0 млн т. Причина - витіснення бензину скрапленим газом, акциз на який 
вчетверо нижчий. І це не дає нарощувати обсяги переробки, хоча для цього є всі 
можливості. Навіть якщо парламент відкорегує ставки акцизів на бензин і скраплений газ, 
продажі бензинів почнуть оживати не раніше ніж через 3-4 роки. Єдина можливість 
реалізувати бензин - експорт. Але недолік цієї операції буде таким же довгим, як відстань 
від Лисичанська до Одеси - найближчої точки, де можна налити паливо в танкер. До слова, 
лисичанський мазут, якого теж там відбирали 20% від переробки, доведеться везти туди ж і 
з таким же мінусом. Висновок очевидний: повноцінна робота Лисичанського НПЗ буде 
надто збитковою. Хто візьме на себе ці втрати і, головне, навіщо? Росіяни звикли заробляти 
самі або давати заробіток тому, кому треба. Проте щодо Лисичанська заробітку не матиме 
ніхто. Росіяни ще й втратять вкрай вигідні нинішні поставки в Україну нафтопродуктів і 
скрплаеного газу. 

А тепер зовсім про головне >>>                        © Сергій Куюн, Директор консалтингової компанії А-95 
За матеріалами nv.ua 
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ПриватБанк уже избавился от половины нефтебаз,  
доставшихся от Коломойского 

09.10.2020 

ПриватБанк через OpenMarket-CETAM продал 32 нефтебазы из 66, 
оставшихся на балансе банка после национализации. Данные приводит 
Министерство юстиции на своей странице в Facebook. 

"Наибольшей популярностью (среди всех проданных через СЕТАМ активов банка – 
ред.) пользовались нефтебазы. Было реализовано 32 таких лота на общую сумму 138,2 млн 
грн. Средний рост цены по данным лотам – 60%", – говорится в сообщении. Нефтебазы 
вошли в тройку наиболее дорогих лотов, реализованных ПриватБанком через СЕТАМ. В 
частности, министерство называет: склад топлива и прилегающую недвижимость в 
Львовский области, реализованную за 31,9 млн грн, и две нефтебазы в Житомирской 
области: за 21,8 млн грн и за 15,3 млн грн. Всего, ПриватБанк продал активов через СЕТАМ 
на 504,9 млрд грн и по этому показателю вышел на первое место среди банков-партнеров 
электронного аукциона. Банком было реализовано 335 лотов заложенного имущества 
должников. Средний рост цены по реализованным лотам – 14,7%, говорится в сообщении. 
Всего на балансе ПриватБанка было 66 нефтебаз, которые достались ему от бывших 
собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по договорам ипотеки. В 
июне-июле 2019 года банку удалось продать восемь нефтебаз через площадку СЕТАМ, 
которая не раскрывает покупателей. Семь из них были реализованы по цене в пределах 
стартовой. И только цена нефтебазы в Броварах со стартовой в 4,56 млн грн поднялась до 
14 млн грн. В августе 2019 года ПриватБанк не получил ни одной заявки на покупку 22 
неработающих нефтебаз, которые банк выставил на продажу с общей стартовой 
стоимостью 2,53 млрд грн. ... 

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

 
 

 

ОККО оштрафовали за сговор на топливных торгах  
аэропорта «Львов» 

16.10.2020 

ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» проиграло ряд судов за сговор на 
топливных торгах «МА «Львов» и должно заплатить в государственный 
бюджет штраф и пеню в общем размере 136 тыс. грн. 

В 2017 г. Львовское областное территориальное отделение АМКУ доказало участие 
ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» и ООО «Подиллянафтозбут» в сговоре на торгах по закупке 
топлива Международным аэропортом «Львов» на 2,9 млн грн (решение № 5 г/к). Среди 
доказательств, которыми ТВ доказывало заговор, были: ряд похожих элементов в 
предложениях конкурсных торгов; одни и те же сертификаты соответствия на топливо; 
справки из одного банка; финансово-хозяйственные связи; связанность основателей через 
ПАО «Концерн Галнафтогаз»; в 2014-2016 годах одним из крупнейших поставщиков ООО 
«Подиллянафтозбут» было ЧП «ОККО-Бизнес Контракт». Своими действиями ЧП «ОККО-
Бизнес Контракт» и ООО «Подиллянафтозбут» устранили между собой конкуренцию и 
состязательность, и поэтому нарушили право ГП «Международный аэропорт «Львов» на 
получение экономически выгодной цены на топливо. «ОККО-Бизнес Контракт» получило 
штраф 68 тыс. грн и не согласилось с этим решением. Хозяйственный суд Львова по иску 
«ОККО-Бизнес Контракт» признал недействительным решение ТВ АМКУ, однако 
апелляционная инстанция и Верховный Суд, наоборот, поддержали позицию ТВ АМКУ, 
отметив, что отсутствуют законные основания для признания такого решения 
недействительным. В начале 2020 года, так и не дождавшись уплаты штрафа, Львовское 
областное ТВ АМКУ (на сегодня — Западное межобластное ТВ АМКУ) обратилось с иском к 
«ОККО-Бизнес Контракт» о взыскании наложенного в 2017 году штрафа и дополнительно 
еще и начисленной пени — 68 тыс. грн. Суды первой и апелляционной инстанции 
поддержали позицию АМКУ, приняли решения о взыскании с предприятия средств и 
отметили, что ни в определенный законом срок, ни по состоянию на момент рассмотрения 
данного дела в судебном порядке, штраф, наложенный на «ОККО-Бизнес Контракт», 
уплачен не был. Теперь компания обязана заплатить не только штраф, но и начисленную с 
13.09.2017 по 18.11.2017 (67 дней) пеню, — в общем 136 тыс. грн. 

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

 
SOCAR проиграл суд АМКУ и должен заплатить 2,5 млн грн  

штрафа за ценовой картель 
27.10.2020 

«Сокар» не смог обжаловать в суде штраф в 2,5 млн грн, наложенный в 
2016 году Антимонопольным комитетом за ценовой картель по бензину А-95 
и дизтопливу, сообщает «Лига антитраста».  

Отмечается, что АМКУ решением от 28.10.2016 года № 480-р признал, что ООО 
«Сокар Петролеум» и еще шесть компаний — «Золотой экватор», «Вог ритейл», «Окко 
нефтепродукт», «Альянс Холдинг», «Параллель-М ЛТД» и «Амик» — в течение 2013–2016 гг. 
устанавливали на АЗС одинаковые цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо. Также 
они не отражали на информационных табло (стела) окончательную цену из-за применения 
различных программ лояльности, акций и скидок. Из-за этого потребитель не мог 
сравнивать цены различных компаний на стелах — в основном они были выше, чем 
окончательная цена продажи. «Таким образом компании избегали ценовой конкуренции 
между собой, потому что потребителю не удобно заезжать на каждую АЗС, спрашивать цену 
и таким образом сравнивать. И информирование потребителя о ценах и ценовая 
конкуренция между операторами АЗС происходит именно с помощью стел», – говорится в 
сообщении. «Сокар Петролеум» не согласился с решением АМКУ и обжаловал его в суде. 
Хозяйственный суд города Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд 
удовлетворили иск и признали решение АМКУ неправомерным. Однако в мае 2018 года 
Верховный Суд эти решения отменил и передал дело на новое рассмотрение. По 
ходатайству «Сокар» Хозяйственный суд города Киева назначил судебную экономично-
товарную экспертизу в Киевском научно-исследовательском институте судебных 
экспертиз, которая только подтвердила выводы АМКУ, что цены на АЗС различных 
операторов были неестественно похожими и так же неестественно синхронно менялись. В 
результате Хозяйственный суд города Киева установил наличие всех квалификационных 
признаков нарушения: сходство действий по установлению и изменению цен на 
информационных табло АЗС, отсутствие объективных рыночных причин для поддержания 
столь похожих розничных цен и их синхронных изменений; ограничения конкуренции на 
рынке. И отказал в иске «Сокар Петролеум» об отмене решения АМКУ. Апелляцию «Сокар 
Петролеум» тоже проиграл. Постановлением от 22 сентября 2020 г. Северный 
апелляционный хозяйственный суд подтвердил выводы суда первой инстанции, как 
отвечающие действительности и документально подтверждающиеся, в связи с чем 
решение оставил без изменений. 22 октября 2020 г. «Сокар Петролеум» подал 
кассационную жалобу на решения предыдущих судебных инстанций. 

Читать полностью >>> 
По материалам enkorr.ua 
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ЗМІ: "Приватівці" знову змінили  
реєстрацію 470 АЗС 

04.10.2020 

Група "Приват" в січні-серпні 2020 роки провела чергову ротацію 
юридичних осіб, які керують її мережею автозаправних станцій, повідомляє 
галузеве видання enkorr, що склало перелік юросіб мережі. 

Перереєстрація торкнулася 473 АЗС "приватівців" у 12 областях. 21 "стара" компанія 
була замінена на 21 "нову", які були створені переважно в 2020 році. Потрапили під ротацію 
компанії, які управляли АЗС під брендами "Авіас", ANP, Sentosa та інші. Найбільше станцій 
перереєстровано в Дніпропетровській області, де групі належить понад половина всіх 
легальних АЗС. У цьому регіоні вісім компаній передали новим восьми юрособам 134 
станції. Як зазначає видання, це другий в 2020 році випадок ротації операторів 
консолідованої мережі АЗС "Привату". У січні-лютому поточного року група змінила 
операторів 129 АЗС в п`яти областях. Як повідомлялося, "приватівці" впродовж останніх як 
мінімум 5 років проводять ротацію операторів АЗС з періодичністю раз на півроку-рік. На 
сьогодні роздрібна мережа "Привату" складається з 1540 заправок, що працюють під 11 
брендами. Це найбільша консолідована мережу в Україні. У ряді регіонів АЗС "Привату" 
займають більше 40% від загальної кількості станцій. Наприклад, у Дніпропетровській 
області з 475 станцій 213, або 45%, працюють під брендами групи "Приват". У Запорізькій 
області ця частка становить 43%, в Сумській і Рівненській - по 40%, в інших регіонах - від 20 
до 25%. Як зауважують учасники ринку, багаторічні спостереження показують, що АЗС 
групи "Приват" ведуть синхронну цінову політику і забезпечуються нафтопродуктами 
переважно з одного джерела - НПЗ "Укртатнафта". Учасники ринку припускають, що часта 
зміна юросіб може проводитися в т.ч з мотивацією податкового характеру та/або щоб 
уникнути штрафів від АМКУ за монопольне або домінуюче становище, а також за узгоджені 
дії, які ці станції, як вважають спостерігачі, здійснюють в половині українських областей. 

 

Читати повністю >>> 
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Суд признал требования к сети "Окко" о доплате 
налогов на 600 миллионов 

08.10.2020 

Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную 
жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и отменил решение, 
которым был удовлетворен иск ООО "ОККО-Нефтепродукт". 

Согласно судебным материалам, во время проверки налоговики установили 
занижение налогового обязательства по акцизному налогу более чем 600 млн грн. По 
результатам этого были приняты соответствующие налоговые уведомления-решения, 
которые ЧП "ОККО-Нефтепродукт" обжаловало в судебном порядке. Львовский окружной 
админсуд отменил эти налоговые уведомления-решения на основании другого судебного 
решения, которым было отменено приказ на проведение налоговой проверки. В то же 
время Восьмой апелляционный админсуд согласился с доводами Офиса крупных 
налогоплательщиков ГНС. Согласно судебным материалам, ЧП "ОККО-Нефтепродукт" по 
поручению ЧП "ОККО-Бизнес" и ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" занималось реализацией 
нефтепродуктов и сжиженного газа через сеть собственных и арендованных АЗС. Как 
установили налоговики, ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" и ЧП "ОККО-Бизнес" не были 
зарегистрированы как плательщики акцизного налога с реализации топлива в период с 
01.01.2015 по 31.12.2015, и не декларировали, что не платили этот налог. При этом ЧП 
"ОККО-Нефтепродукт" не отражало информационные данные реализации товаров для 
коммерческого использования, которые не являются объектом налогообложения 
акцизным налогом по розничной реализации подакцизных товаров в декларациях по 
акцизному налогу за указанный период. Напомним, Совет директоров Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) 10 июня принял решение предоставить АО "Концерн 
"Галнафтогаз" долгосрочный кредит в сумме $35 млн для финансирования капитальных 
затрат в 2020-2022 годах и пополнения оборотного капитала. Планируется, что средства 
будут направлены на развитие программы "Галнафтогаза" по поставкам топлива, 
природного газа и удобрений сельскохозяйственным предприятиям, улучшение 
логистической инфраструктуры, а также на развитие и усовершенствование сети 
автозаправочных станций (АЗС), в том числе установку зарядных станций для 
электромобилей. В сопроводительных документах указывается, что общая стоимость 
проекта оценивается в $135 млн. "Галнафтогаз" является крупнейшим в Украине 
розничным дистрибьютором автотоплива и третьей компанией по количеству АЗС. По 
состоянию на декабрь 2019 года компания владела и эксплуатировала 11 нефтебаз (две из 
которых планируется закрыть) и 402 АЗС, из которых 357 АЗС под маркой ОККО. 
Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает GNG Retail Public Limited, которой 
принадлежит 90% акций. Основателем и конечным бенефициаром группы является 
Виталий Антонов, а миноритарным пакетом акций GNG Retail Public Limited владеет 
Европейский банк реконструкции и развития. 

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

 
СБУ проводит обыски на объектах 

«БРСМ-Нафта» 
13.10.2020 

Служба безопасности Украины проводит следственные действия на 
объектах сети автозаправочных станций «БРСМ-Нафта». Об этом говорится в 
телеграмм-канале Сергея Лещенко. 

Следственные действия могут быть связаны с незаконным финансированием 
политической проекта «Партия Шария». «Проходит 24 обыска, в котором задействованы 30 
«оперов» СБУ, а целью спецоперации является выявление источников незаконного 
финансирования пророссийского политического проекта», — говорится в сообщении. 
Пресс-центр СБУ подтвердил информацию о следственных действиях автозаправочных 
станций «БРСМ-Нафта», однако опроверг связь спецоперации по опубликованным 
накануне расследованием журналистов программы Bihus.infoна. «Следственные действия 
происходят на основании постановлений суда, полученные еще задолго до публикации», — 
сообщили в пресс-центре СБУ журналистам LB.ua. Накануне агентство Bihus.info. выпустило 
расследование о возможном финансировании партии Анатолия Шария компанией «БРСМ». 
В расследовании журналисты ссылаются на внутренние чаты партии, в которых 
фигурирует Анжела Ларкина, руководитель ряда предприятий, которые связывают с 
брендом «БРСМ». В «БРСМ» убеждены, что против компании начато информационную 
атаку с целью дискредитировать «одну из крупнейших национальных автозаправочных 
сетей и заставить потребителей сомневаться в качестве топлива данного бренда». 
Напомним, что 2 октября 2020 произошел рейдерский захват крупнейшей нефтебазы 
«БРСМ-Нафта» на Киевщине со стороны участников Фонда преодоления последствий 
Васильковской трагедии. 7 октября «БРСМ» сообщила, что восстановила контроль над 
объектом. Сеть АЗС «БРСМ-Нафта» основана в 1992 году Андреем Бибой. На сегодня сеть 
насчитывает 196 АЗС и по объемам продаж входит в пятерку крупнейших в Украине. 
 

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

Читайте также: Партию Шария финансирует 
сеть БРСМ-Нафта — Наши гроши >>> 

 
Сеть «БАРС» укрепляется в  

Кременчуге 
26.10.2020 

Компания «Киев Инвест Групп» - оператор АГЗП «БАРС» - 19 октября 
получила лицензию на розничную реализацию топлива на АЗС/АГЗП в 
Кременчуге (Полтавская обл.). 

Согласно Единому реестру Государственной налоговой службы Украины, станция 
расположена по адресу ул. Большая набережная, 32. Таким образом, компания увеличит 
количество своих АЗС/АГЗП в Кременчуге до пяти. Исходя из данных на сайте «БАРСа», сеть 
на текущий момент состоит из 29 АЗС/АГЗП, из которых 18 в Киеве. Напомним, 
Хозяйственный суд Киева 5 июня 2020 г. удовлетворил иск компании «Киев Инвест Групп» 
(оператор АГПЗ «БАРС 2000») и обязал Национальную полицию компенсировать ей 202 тыс. 
грн ущерба за изъятый в марте 2017 г.  АГПЗ с 4383 литрами сжиженного газа. Иск подан в 
декабре 2019 г. Компания потребовала компенсировать 202 тыс. грн материального и 100 
тыс. грн морального ущерба за то, что в марте 2016 г. полиция изъяла оборудование АГЗП 
на ул. Ватутина, 16 в Киеве и до текущего момента его не вернула. Газовый модуль «Киев 
Инвест Групп» оценил в 141 тыс. грн, изъятый пропан-бутан - в 61 тыс. грн. Имущество - 
модуль АГЗП со сжиженным газом - были переданы на ответственное хранение ООО 
«Консалт ВП», исходя из материалов суда. Арест с оборудования был снят в марте 2018 г., а 
уголовное производство, в рамках которого оно было изъято, закрыто в сентябре того же 
года. «Барс» пожаловался в полицию на невозврат оборудования в июле 2019-го. Полиция 
переадресовала претензии в компанию, у которой имущество находится на хранении, то 
есть ООО «Консалт ВП». Суд отметил, что за возврат имущества ответственность несет 
следователь и прокурор. При этом моральный ущерб присужден не был, поскольку «БАРС», 
по мнению суда, не предоставил никаких доказательств его нанесения. Как сообщал enkorr, 
весной 2017 г. киевские власти начали кампанию по борьбе с нелегальными АГЗП в 
столице. В результате консолидированных усилий к осени Киев был практически очищен 
от заправочных пунктов, не имеющих разрешительных документов. Справка enkorr: «Барс-
2000» - один из древнейших представителей газовых модулей в столице, корнями из 
Горишних Плавней (ранее Комсомольск). Ее связывают с Андреем Кравцом - бывшим 
главой Государственного управления делами времен Виктора Януковича.  

Читать полностью >>> 
По материалам enkorr.ua 
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Через незаконний видобуток піску державі  
завдали 40 млн грн шкоди 

27.10.2020 

Директору одного з держпідприємств Львівського обласного 
управління лісового та мисливського господарства повідомлено про 
підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. 

За даними слідства, директор державного лісовпорядного підприємства через 
неналежне виконання службових обов’язків створив умови для незаконного відчуження 
земельних ділянок лісового фонду в інтересах ТОВ з метою видобування корисних копалин. 
Внаслідок таких дій з постійного користування держпідприємства незаконно вилучено 
землі лісового фонду площею 0,5 га та здійснено видобуток на них піску, чим державі 
завдано понад 40 млн грн шкоди. Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії з 
метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального 
провадження. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот 
п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без 
такого. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде 
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

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

 
 КАРБОНАТНО-ВАПНЯКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

На Вінниччині СБУ викрила колишнього керівника держпідприємства  
на нелегальному видобутку корисних копалин 

23.10.2020 

Служба безпеки України задокументувала факти розкрадання 
державних корисних копалин директором держпідприємства гірничо-
видобувної галузі у Вінницькій області. 

За попередніми даними досудового розслідування, посадовець організував схему 
незаконного збуту вапняку з території одного з родовищ регіону без відповідних дозволів. 
Для нелегального видобутку і транспортування надр він залучав спеціальну вантажну 
техніку, у тому числі орендовану у місцевих підприємців. Після переробки вапняку на 
потужностях держустанови фігурант реалізовував готову продукцію комерційним 
структурам з різних регіонів країни. Встановлено, що через оборудку було незаконно 
видобуто понад 58 тисяч м3 корисних копалин. За оцінками експертів, протиправна 
діяльність фігуранта завдала державі збитки на майже 150 мільйонів гривень. Наразі 
колишньому директору ДП повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу. 
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального 
провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, 
причетних до оборудок. Заходи із викриття незаконної діяльності проводились спільно зі 
слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. 
Хмельницький, під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури. 

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

 
 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Чому солезавод на Херсонщині збираються  
приватизувати 

15.10.2020 

Єдиний в Україні солезавод, який працює, виставляють на продаж. 
Він розташований у Геройському Голопристанського району, повідомляє 
портал pivdenukraine.com.ua 

Як діє підприємство зараз і чого очікують від приватизації, – розказав Суспільному 
керівник державного підприємства “Геройський сольовий завод” Андрій Тищенко. 
Зруйновані порожні будівлі – так зараз виглядає державне підприємство у Геройську. Це – 
єдиний солезавод в Україні, який продовжує працювати і видобувати морську сіль, розказує 
його керівник Андрій Тищенко. Однак, за словами директора, попри споживчі якості 
продукції, її продавати підприємство може лише як технічну сіль. “На жаль, через те, що ми 
не маємо своєї переробки, ця сіль іде на дороги, переважно це на дороги для сольової 
суміші”, – говорить Андрій Тищенко. У Європі морську сіль використовують у їжу. 
Геройський завод також міг би реалізовувати сіль як харчовий продукт, однак проблема, – у 
дороговартісному обладнанні, – розказує Андрій Тищенко: “Це затратна частина, на 
сьогоднішній день більше півмільйона євро, це тільки обладнання, а ще потрібно зробити 
цех, але це кошти, які ми не змогли за мою діяльність назбирати”. На підприємстві, розказує 
директор, наразі працюють 24 людини. Зараз саме триває збір солі. Валерій Вакуленко – 
єдиний в Україні солевар. Працює тут 2 роки. Навчався професії, говорить, у попередника: 
“До моїх повноважень входить вирощування солі, яка лежить там на березі. Запускається 
вода із моря, каналами і озерами заходить сюди, а тут вже за своєю технологією ми її 
готуємо і вирощуємо. Готуємо в одних басейнах, вирощуємо в інших. Ми готуємо воду у 
підготовчих озерах і доводимо її до певної щільності і тоді спускаємо у садочні басейни”. .. 

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

 

Колектив ДП «Артемсіль» очолила  
Вікторія Луценко 

22.10.2020 

Колектив ДП «Артемсіль» очолила Вікторія Луценко, яка з квітня 
2017 року по лютий 2018 року вже очолювала це держпідприємство. Про це 
повідомили на сайті ДП «Артемсіль». 

Перший заступник голови Донецької ОДА Ігор Мороз представив колективу ДП 
«Артемсіль» нового керівника Вікторію Луценко, яка раніше вже обіймала цю посаду. У 
повідомленні нагадали, що саме за 2017 рік показник чистого прибутку ДП«Артемсіль» був 
на рівні 213 млн грн. Для порівняння за минулий рік цей показник становив 23 млн грн. 
Тарифні ставки і посадові оклади працівників тоді підвищилися на 20%, а середньомісячна 
заробітна плата зросла в 1,5 рази. Крім того, у цей період було введено в експлуатацію нову 
виробничу лінія «BETTI» з випуску оптично-сортованої солі. Новопризначений в.о. 
директора висловила впевненість, що подальша діяльність ДП «Артемсіль» буде 
спрямована на ефективну стабільну роботу і розвиток. ДП «Артемсіль» - найбільший 
виробник кухонної солі у Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване в 1881 році. 
Розташоване в місті Соледар Донецької області. Виробничі потужності ДП «Артемсіль» 
перевищують 7 млн тонн на рік. Продукція підприємства експортується в 16 країн. На 
ринку солі в Україні частка підприємства перевищує 90%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua  
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АМКУ разрешил Ахметову получить активы "Донецкстали"  
Виктора Нусенкиса 

01.10.2020 

АМКУ предоставил разрешение нидерландской компании Metinvest 
B.V. на приобретения контроля над девятью предприятиями, входившими 
ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса.  

В итоге "Metinvest B.V." получил контроль над следующими субъектами: ООО 
"Индастриал коал холдинг"; ЧАО "Шахтоуправление "Покровское"; ООО "Обогатительная 
фабрика "Свято-Варваринская"; ООО "Шахтостроительная компания"; ООО "Шахта "Свято-
Покровская №3"; ООО "Углепромтранс"; ООО "Свято-Ильинский машиностроительный 
завод"; ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд";, ЧАО "Шахтостроймонтажное управление №1". 
Как отмечается в сообщении, основное внимание АМКУ было сосредоточено на рынке 
коксующегося угля (ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" и ООО "Обогатительная фабрика 
"Свято-Варваринская"). При рассмотрении соответствующего дела было установлено, что 
совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригруппового потребления и 
импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016-2019 годов составила 11,9%-23,2%. 
В то же время АМКУ отмечает, что этот доля импорта коксующегося угля в течение периода 
исследования составляла 66%-75%, а за счет внутренней добычи возможно обеспечить 
лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей - производителей кокса. "У 
любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в 
разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является 
более конкурентоспособной, чем отечественная", – отмечает АМКУ. Комитет также указал, 
что производственные мощности всей угольной промышленности Украины используются 
только на 69%, а производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт 
Минэнергоугля существенно недозагружены и имеют запас использования. "В то же время 
учитывая существенную долю участников концентрации в добыче коксующегося угля, а 
также проектных и производственных мощностей (по итогам 2017 - 2019 гг.), компаниям 
было предложено взять на себя обязательства, которые могли бы устранить потенциально 
возможное негативное влияние на конкуренцию. Компания Metinvest B.V. сообщила о 
готовности принять обязательства", – сказано в сообщении. Как сообщалось, "Метинвест" 
Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 г. приобрел 24,99% акций Шахтоуправления 
"Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на 
приобретение 75,01% у соинвесторов, владеющих рядом предприятий группы 
"Донецксталь", в которую, в частности, входит крупнейший в Украине производитель 
коксующего угля ПАО "Шахтоуправление "Покровское" и одна из крупнейших в стране 
углеобогатительных фабрик – "Свято-Варваринская". Согласно данным в системе 
раскрытия информации НКЦБФР, со второго квартала 2017 г. 57,29% акций "Покровское" 
переведены с ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" на ООО "Индастриал коал 
холдинг" (ICH). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды). 
Остальные 75,01% акций ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), 
Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur 
Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – 
металлургический завод". На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО 
"Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку 
"Метинвест" пытался несколько лет. Напомним, перед сменой собственникавенчурный 
корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые 
обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине 
территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU 
собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по 
текущему курсу с учетом процентов и пени). При этом часть долгов предприятий группы 
"Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея 
Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии 
регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. В 
августе прошлого года президент ПАО "Ш/у "Покровское" Леонид Байсаров заявлял, что 
предприятие, которое является крупнейшим производителем коксующего угля в Украине, 
войдет в состав ООО "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского. 

Читать полностью >>> 
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ГК "Интерпайп" сообщила о частичном погашении  
евробондов на сумму $32,4 млн 

06.10.2020 

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная 
компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила о частичном погашении (выкупе) 
евробондов-2024 на сумму $32,4 млн.  

Как сообщается в пресс-релизе компании, Interpipe Holdings Plc выкупил свои 
непогашенные облигации по их основной (номинальной) стоимости вместе с 
начисленными процентами. Уточняется, что в настоящее время оставшаяся задолженность 
по облигациям составляет $81 млн 292,058 тыс. Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" 25 
сентября 2020 года уведомила держателей евробондов-2024 о предложении относительно 
частичного выкупа (погашения) облигаций на общую сумму $32,4 млн. Компания также 
обратилась к основному агенту с просьбой аннулировать выкупленные таким образом 
облигации после их погашения. "Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении 
реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее 
основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 
10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была 
уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 
10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 
2020 года. Срок погашения существующих новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка 
сохранена прежней – 10,25% годовых. Компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года 
выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные 
проценты. Холдинговая компания "Интерпайпа" Interpipe Holdings Plc. 10 января 2020 года 
сообщила о погашении $98,5 млн из общей суммы $309 млн 192,058 тыс. по евробондам-
2024 с купоном 10,25%. 25 августа 2020 года Interpipe Holdings Plc сообщил о частичном 
погашении (выкупе) евробондов-2024 на общую сумму $97 млн. После этого оставшаяся 
задолженность по облигациям составила $113 млн 692,058 тыс. ... 
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Верховний Суд визнав борг групи "ІСД" по кредитам 
західних банків на $350 млн 

19.10.2020 

Верховний Суд відмовився задовольнити скаргу ПАТ “Дніпровський 
металургійний комбінат” та залишив без змін ухвалу Київського 
апеляційного суду від 24.02.2020 (в справі №824/180/19). 

Мова йде про ухвалу якою було задоволено компанії Indumet SA та надано дозвіл на 
виконання рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду від 25.03.2019 про 
стягнення: 255 млн дол основної заборгованості за кредитною угодою від 14.08.2007 з 
Landmont Ltd (позичальник), ПАТ “Алчевський металургійний комбінат”, ПАТ 
“Дніпровський металургійний комбінат”, ПАТ “Алчевський коксохімічний завод” та 
Корпорації “Індустріальна спілка Донбасу”; 103,3 млн дол відсотків, нарахованих за період 
до дати арбітражного рішення з Landmont Ltd, ПАТ “Алчевський металургійний комбінат”, 
ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” та Корпорації “Індустріальна спілка Донбасу”; 
96,3 млн дол відсотків, нарахованих за період до дати арбітражного рішення, з ПАТ 
“Дніпровський металургійний комбінат” за принципом, що будь-який платіж, здійснений 
будь-яким із боржників згідно із пунктом, наведеним вище, звільняє ПАТ “Дніпровський 
металургійний комбінат” від відповідальності в обсязі такого платежу (і навпаки); відсотки, 
нараховані з дати ухвалення арбітражного рішення, поки не буде здійснений платіж в 
повному обсязі, за річною ставкою у розмірі ЛІБОР в доларах США за три місяці, плюс 2% 
(на щорічній основі). Згідно з судовими матеріалами, первинними кредиторами були 
Каліон (Calyon Bank, - ред.) та Кредіт Свісс (Credit Suisse, - ред.), які володіли правами 
вимоги за основною сумою кредиту в розмірі 150 млн дол. Вони передали свої частки 
кредиту загальним розміром 225 млн дол для 13 структур (Deutsche Bank, Societe Generale, 
Raiffeisen, OTP, Barclays, Morgan Stanley, Citibank тощо). Внаслідок подальших транзакцій 
заявник (Indumet SA) набув права вимоги за основною сумою позики в розмірі 255 млн дол. 
ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” (ДМК) заперечувало проти надання 
Київським апеляційним сулом дозволу на виконання рішення Лондонського міжнародного 
арбітражного суду від 25.03.2019. Меткомбінат посилався на те, що 05.02.2020 Східний 
апеляційний госпсуд - в межах справи №904/2104/19 про банкрутство ПАТ “ДМК” - 
відмовився задовольнити апеляційну скаргу Indumet SA та залишив без змін ухвалу 
Госпсуду Дніпропетровської області, якою було відхилено вимоги Indumet SA на загальну 
суму 23,64 млрд грн (включно з вимогами, які виникли на підставі рішення Лондонського 
міжнародного арбітражного суду від 25.03.2019). Водночас Верховний Суд серед іншого 
констатував, що ініціювання процедури банкрутства не може бути підставою для відмови у 
наданні дозволу на примусове виконання арбітражного рішення щодо боржника.  
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АО "ArcelorMittal Кривой Рог" опровергает обвинения в уклонении  
от уплаты налогов и занижении платежей за землю 

20.10.2020 

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal 
Кривой Рог" (АМКР) опровергает обвинения в уклонении от уплаты налогов 
и занижении обязательных платежей за землю в 2015-2019 годах. 

В распространенном во вторник комментарии "ArcelorMittal Кривой Рог" о принятом 
13 октября Шевченковским районным судом Киева судебном разрешении Службе 
безопасности Украины на проведение обыска на предприятии констатируется, что как 
законопослушный налогоплательщик и хозяйственный субъект предприятие всегда тесно 
сотрудничает со всеми правоохранительными органами. "СБУ уже провела на предприятии 
следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, 
связанные с налоговыми платежами. Компания категорически отвергает необоснованные 
обвинения", - подчеркивается в комментарии компании. При этом отмечается, что в 
прошлом году Офис крупных налогоплательщиков проводил плановую проверку 
предприятия относительно соблюдения налогового, валютного и иного законодательства 
за предыдущие четыре года. По результатам проверки контролирующий орган увеличил 
налоговые обязательства "ArcelorMittal Кривой Рог" на 7,9 млрд грн. "Предусмотренная 
законодательством процедура проведения подобных проверок и оформления их 
результатов дает налогоплательщику право предоставления в установленный срок 
возражений к акту проверки. Компания воспользовалась этим правом, а в дальнейшем 
также обжаловала полученные решения в Государственную налоговую службу Украины. В 
результате непредвзятого рассмотрения поданной жалобы в порядке, установленном 
действующим законодательством Украины, доначисленные обязательства уменьшились 
вдвое – до 3,5 млрд грн", - констатируется в комментарии. Впоследствии "ArcelorMittal 
Кривой Рог" обратился в суд. В данный момент открыто два судебных дела, производство 
по которым не окончено. При этом подчеркивается, что статья 212 Уголовного кодекса 
Украины, которая фигурирует в судебном решении, предусматривает уклонение от уплаты 
налогов при уже установленном судом обязательстве их уплатить. "До вступления в 
законную силу судебного решения, налоговые доначисления считаются несогласованными, 
и предприятие не обязано их уплачивать. Это нормы действующего законодательства 
Украины, с которыми должны быть хорошо знакомы представители правоохранительных 
органов. Подчеркиваем, что факт отмены части доначислений в установленном законом 
административном порядке не может рассматриваться как преступление", - пояснили на 
предприятии. Кроме того, напоминается, что по результатам проверки Офиса крупных 
налогоплательщиков одно из самых больших доначислений "ArcelorMittal Кривой Рог" 
получил в отношении рентной платы за недропользование. Вывод налоговых инспекторов 
основывался на якобы неправильном определении предприятием объекта рентной платы. 
При этом вышестоящий налоговый орган поддержал аргументацию компании. Более того, 
аналогичной позиции придерживается и судебная практика по схожей категории дел. В 
частности, суды разных инстанций в своих решениях указывали, что объектом рентной 
платы является минеральное сырье – железная руда. Для примера, соответствующие 
решения были вынесены в пользу основных промышленных предприятий Кривого Рога: 
ЮГОКа, ИнГОКа, ЦГОКа и СевГОКа. Таким образом, применяемая методика расчета рентной 
платы в "ArcelorMittal Кривой Рог" является обоснованной, полагают в меткомбинате. 
"ArcelorMittal Кривой Рог" также напоминает, что является одним из крупнейших в Украине 
налогоплательщиков. В 2015-2019 годах - за последние пять лет - предприятие уплатило в 
бюджеты всех уровней более 40 млрд грн налогов и сборов, в том числе 1,8 млрд грн - это 
рентная плата за добычу железной руды и 2,1 млрд грн - налог (плата) за землю. Общая 
сумма уплаченных налогов и сборов за девять месяцев 2020 года составила 4,8 млрд грн. 
"Предприятие систематически уплачивает все налоги и сборы в полном объеме, как 
предусмотрено действующим законодательством, а параллельно, даже в самые кризисные 
для отрасли периоды, инвестирует в развитие производства и эко-модернизацию. Поэтому 
необоснованные обвинения относительно возможного занижения сумм уплаченных 
налогов вызывают у нас существенное беспокойство и свидетельствуют о давлении на 
иностранного инвестора, что явно не способствует улучшению инвестиционной 
привлекательности Украины", - резюмируется в комментарии.  
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"Метінвест" у серпні скоротив виручку на 8% до липня, EBITDA  
зріс на 5,9%, борг скоротився на $ 64 млн 

26.10.2020 

Виручка Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-
металургійної групи "Метінвест", у серпні 2020 року знизилася на 7,9%, або 
на $ 72 млн, у порівнянні з попереднім місяцем - до $ 838 млн з $ 910 млн. 

Згідно з попередніми неаудованими консолідованими щомісячними підсумками 
фінансової звітності компанії, загальний показник EBITDA за підсумками серпня становив $ 
216 млн, що на $ 12 млн вище показника в липні ($ 204 млн), при цьому EBITDA від участі в 
СП - $ 48 млн (у липні - $ 30 млн). Згідно зі звітом, скоригована EBITDA металургійного 
дивізіону групи за серпень-2020 склала "плюс" $ 91 млн (у липні "плюс" $ 57 млн), зокрема $ 
7 млн - від участі в СП ("мінус" $ 5 млн); EBITDA гірничодобувного дивізіону - $ 134 млн (у 
липні - $ 154 млн), зокрема від СП - $ 41 млн ($ 35 млн). Витрати керуючої компанії склали $ 
6 млн ($ 6 млн). Загальна виручка в серпні складалася з виручки метдивізіону розміром $ 
671 млн (у липні - $ 700 млн), гірничодобувного дивізіону - $ 258 млн ($ 283 млн), 
внутрішньо групові продажі склали $ 91 млн ($ 73 млн). Загальна заборгованість компанії у 
серпні знизилася на $ 64 млн порівняно з липнем - до $ 3,017 млрд із $ 3,081 млрд. При 
цьому обсяг коштів зменшився на $ 88 млн - до $ 523 млн з $ 611 млн. Використані в 
інвестдіяльності грошові кошти склали $ 54 млн, у фінансовій діяльності - $ 71 млн. 
"Метінвест" за рахунок перепродажу квадратної заготовки (виробленої ДМК корпорації 
"ІСД" - ІФ) у серпні обсягом 109 тис. тонн отримав $ 44 млн. Крім того, від перепродажу 202 
тис. тонн плоского прокату отримано $ 93 млн, 65 тис. тонн довгого прокату - $ 31 млн, 108 
тис. тонн чушкового чавуну - $ 36 млн. Загалом компанія в серпні реалізувала 567 тис. тонн 
напівфабрикатів на $ 207 млн, 756 тис. тонн готової металопродукції на $ 384 млн, 201 тис. 
тонн коксу на $ 38 млн. Група в серпні реалізувала 1,534 млн тонн залізорудної сировини на 
$ 163 млн, 37 тис. тонн вугільного концентрату на $ 3 млн. Основними акціонерами 
"Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують 
компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест". 
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За матеріалами interfax.com.ua 
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Суд отклонил жалобу на блокирование акций  

Полтавского ГОКа по делу Жеваго 
06.10.2020 

Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Ferrexpo AG на 
блокирование 50,3% акций Полтавского ГОКа (Ferrexpo Poltava Mining) по 
делу Константина Жеваго и банка "Финансы и Кредит". 

Компания напоминает, что суд наложил ограничение на 50,3% акций Ferrexpo 
Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру 
FPM. Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Ferrexpo AG на вышеуказанное 
постановление суда. "Это объявление означает, что ограничение, охватывающее 50,3% 
акций FPM, остается в силе. Ограничение не влияет на владение акциями FPM, но 
запрещает их передачу. Более того, Ferrexpo AG не имеет и никогда не намеревалась 
передавать свою долю в FPM. Операции Ferrexpo остаются неизменными и продолжают 
работать в обычном режиме", - сообщает компания. Ferrexpo вместе со своими 
консультантами рассматривает варианты дальнейших судебных исков против 
ограничения. Как сообщал БизнесЦензор, 31 января 2020 года Ferrexpo сообщила, что 
украинский суд установил ограничение в 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), 
принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственного акционера FPM. 2 июня 
Апелляционный суд Киева снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский 
ГОК). Суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК). 
Украинский суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, 
который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго 
объявлен в международный розыск. ... 

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

 
Запорожский железорудный комбинат снизил  

добычу железной руды на 1,6% 
12.10.2020 

ЗЖРК в январе-сентябре текущего года снизил добычу железной 
руды на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3 
млн 423,1 тыс. тонн с содержанием железа в руде 60,86%.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, за девять месяцев на 
металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 3 млн 423,9 тыс. тонн 
железорудного сырья. В сентябре добыто 398,2 тыс. тонн руды, отгружено потребителям 
383,2 тыс. тонн. Как сообщалось, ЗЖРК в 2019 году нарастил добычу железной руды на 
0,3% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 563,8 тыс. тонн, среднее содержание железа в 
руде составило 60,87%. В 2019 году потребителям отгружено 4 млн 825,4 тыс. тонн ЖРС. 
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, 
производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует 
продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - 
меткомбинату "Запорожсталь". Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма 
Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Рудник "Сухая Балка" снизил производство товарной  

железной руды на 2,2% 
13.10.2020 

Рудник "Сухая Балка" в январе-сентябре текущего года снизил 
производство товарной железной руды на 2,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 1,971 млн тонн.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, в сентябре текущего 
года рудник произвел 233,160 тыс. тонн товарной руды, нарастив выпуск продукции на 9,4 
по сравнению с августом текущего года. Как сообщалось, рудник в 2019 году увеличил 
производство товарной железной руды на 0,3% по сравнению с предыдущим годом - до 
2,727 млн тонн. "Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным 
способом. Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. В состав 
рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. 
Как известно, Группа DCH Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у 
Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было осуществлено путем 
покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО 
"Евраз-ДМЗ". По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в собственности Drampisco 
Limited (Кипр) находится 97,7346% акций ДМЗ. Уставный капитал ЧАО – 574,994 млн грн, 
номинал акции - 0,25 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 

Шахтеры криворожского комбината Ахметова и  
Коломойского прекратили забастовку 

16.10.2020 

Горняки шахты "Жовтнева" КЖРК завершили подземный протест и 
вышли на поверхность. Об этом лидер Независимого профсоюза горняков 
Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook.  

"Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились 
положительно –Соглашение подписано!", – сообщил Волынец. "В материальном плане 
общее повышение зарплат на КЖРК должно состояться в следующем порядке: 38% – 
поверхностным, тем, кто работал под землей, но имел низкие зарплаты. 21% – подземным 
работникам. Договорились, что шахтеров не будут преследовать и не привлекать к 
административной или уголовной ответственности", – добавил он. Информацию о 
завершении протеста на шахте также подтверждают в пресс-службе КЖРК. "Сообщаем, что 
вчера, 15 октября, примерно в 20 часов между трудовым коллективом предприятия и 
администрацией ПАО "Кривбассжелезрудком" было заключено "Соглашение о 
примирении", – сказано в сообщении на сайте предприятия. Согласно условиям мирового 
соглашения, руководство КЖРК согласилось осуществить с 1 сентября повышение 
размеров тарифных ставок и окладов на 25% для работников отдельных профессий и на 
10% – для всех остальных. Кроме того, с 1 октября тарифные ставки и оклады для всех 
работников будут повышены еще на 10%. В свою очередь работники обязались прекратить 
спор и приступить к исполнению служебных обязанностей.  Как сообщалось, 3 сентября 
горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним 
присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября 
повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам 
поднята зарплата еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 
человек оставались на утро 15 октября в шахте "Октябрьская". Шахта "Жовтнева", 
"Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК". Отметим, 
Администрация Криворожского железорудного комбината (КЖРК) обнародовала данные по 
затратам на добычу железной руды, уровне инвестиций и расходов на обеспечение 
производства основными материалами, а также заявила о срыве ввода нового горизонта на 
шахте "Жовтнева" из-за продолжающейся забастовки. Согласно обнародованным данным, 
динамика выпуска товарной руды с 2015 года практически постоянно снижалась: в 2015 
году произведено 5,460 млн тонн, 2016-м – 5 млн тонн, 2017-м – 5,074 млн тонн, 2018-м – 
4,581 млн тонн, 2019-м – 4,397 млн тонн, за 8 мес.-2020 – 2,757 млн тонн. При этом затраты 
на обеспечение производства основными материалами в этот период составляли (без НДС) 
468,915 млн грн, 502,898 млн грн, 575,292 млн грн, 615,741 млн грн, 570, 617 млн грн и 
355,331 млн грн соответственно. Размер инвестиций в указанный период составлял 
156,336 млн грн, 133,126 млн грн, 272,628 млн грн, 307,004 млн грн, 584,1 млн грн и 336,943 
млн грн соответственно. В свою очередь затраты на производство 1 тонны руды составили 
114,5 грн, 127,2 грн, 167,1 грн, 201,4 грн, 262,6 грн и 251,1 грн соответственно.  

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

 

ГЗК олігархів отримали 40 млрд прибутку і  
сплатили лише 3,3 млрд грн ренти 

21.10.2020 

Олігархи, які отримали у власність видобуток залізних руд, щороку 
заробляють на надрах десятки мільярдів гривень. При цьому через низьку 
рентну плату сплачуюють мінімальні податки до бюджетів. 

Видобуток залізної руди - один з найприбутковіших бізнесів в Україні. А ще він 
привабливий низькими ставками ренти на користування корисними копалинами. В 2019 
році всі гірничо-збагачувальні комбінати отримали 40 млрд грн чистого прибутку, 
сплативши при цьому 3,3 млрд грн ренти, або 8% від сукупного чистого прибутку. Така 
різниця була б допустимою, якщо б ця руда перероблялася в Україні в сталь і вже тоді йшла 
б на експорт у вигляді продукції з доданою вартістю. Однак в Україні більше половини 
залізної руди експортується, в першу чергу - в Китай. При цьому, гірничо-збагачувальні 
комбінати (ГЗК) отримують повернення податку на додану вартість з експорту залізної 
руди, у якій додана вартість відсутня. БізнесЦензор отримав від Державної податкової 
служби (ДПС) дані про обсяги сплати ренти на видобуток різних корисних копалин і 
порівняв їх зі сплатою ренти на видобуток залізних руд. В 2019 р. обсяг сплати до держ-
бюджету ренти за користування надрами України становив 41,9 млрд грн. З цієї суми 71% 
сплаченої ренти припало на видобування природного газу та конденсату. Ще 20% всієї 
сплаченої ренти – це рента на видобуток нафти. Водночас, рента на видобуток залізних руд 
(в тому числі і марганцевої) в загальній структурі становила лише 8%, а за видобуток 
вугілля – 1%. За видобуток природного газу та конденсату компанії в 2019 р. сплатили до 
державного бюджету 29,7 млрд грн, за видобуток нафти – 8,4 млрд грн. Водночас, за 
видобуток залізної та марганцевої руди ГЗК сплатили 3,3 млрд грн, за видобуток вугілля – 
0,41 млрд грн. В 2020 р. через коронакризу і рекордне падіння цін на нафту та природній 
газ обсяги сплати ренти за користування надрами будуть значно нижчими. Це видно за 
результатами сплати протягом січня-серпня 2020 р. Зокрема, загальний обсяг сплати ренти 
в січні-серпні становив 16,7 млрд грн, в тому числі ренти на газ – 10,3 млрд грн, на нафту – 
3,7 млрд грн, добування залізних руд – 2,4 млрд грн, кам'яного вугілля – 0,2 млрд грн. У 
відсотках сплата ренти за видобуток газу становила – 62% всього обсягу, нафти – 22%, 
залізних руд – 15%, а вугілля – 1%. Незначне збільшення обсягів сплати ренти на видобуток 
залізних руд пов'язане зі збільшенням на початку року самих ставок ренти. 

Читати повністю (табл.) >>>                                                                               © Юрій Віннічук 
За матеріалами biz.censor.net 

 

СевГОК сократил производство товарних 
окатышей на 38,4% 

21.10.2020 

СевГОК в январе-сентябре 2020 г. сократил производство товарных 
окатышей, по оперативным данным, на 38,4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 4,03 млн тонн.  

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, за девять месяцев 
выпуск концентрата возрос на 3,1% - до 9,43 млн тонн. В сентябре СевГОК произвел 425 
тыс. тонн окатышей, 980 тыс. тонн концентрата. Ранее в пресс-релизе Metinvest о 
результатах операционной деятельности за первое полугодие 2020 года констатировалось, 
что производство товарного концентрата увеличилось, в основном, из-за изменения 
портфеля заказов в пользу концентрата на СевГОКе, а выпуск товарных окатышей 
уменьшился. Как сообщалось, СевГОК в 2019 году сократил производство товарных 
окатышей, по оперативным данным, на 7,2% по сравнению с предыдущим годом - до 7,840 
млн тонн, выпуск концентрата возрос на 14,9% - до 12,245 млн тонн. Отметим, на Северном 
горно-обогатительном комбинате установили современное оборудование для снижения 
мелочи в окатышах на обжиговых машинах ЛУРГИ 552 А и В на участке грохочения. В рамках 
проекта также выполнили монтаж конвейерного оборудования и весов, восстановили 
основное технологическое оборудование корпуса погрузки возврата, отремонтировали 
строительные конструкции. Для контроля загрузки бункеров установили радарные 
датчики и подключили к автоматизированной системе управления. Для снижения 
выбросов пыли в атмосферу модернизирована аспирационная система. Инвестиции 
«Метинвеста» в проект составили 140 млн грн.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua, uaprom.info 
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ПрАТ «Запоріжкокс» реконструював  
вагоноперекидач №2 

05.10.2020 

ПрАТ «Запоріжкокс» завершив капітальний ремонт і ввів в 
експлуатацію вагоноперекидач для вивантаження вугілля з залізничних 
вагонів, підвищів надійність і ритмічність його роботи.  

Інвестиції в оновлення агрегату склали 56,2 млн гривень. В ході реконструкції, яка 
стартувала в 2019 році, проведена заміна ротора, дробильно-фрезерних машин, а також 
електрообладнання з установкою частотних перетворювачів привідних механізмів. 
Виробником обладнання і шеф-монтажером виступив завод «Дніпротяжмаш» (м. Дніпро). 
На час проведення реконструкції вагоноперекидача вуглепідготовчий цех змінив 
технологічну схему вивантаження вугільних концентратів, виконуючи її одним 
вагоноперекидачем з оборотом 50-60 вагонів на добу. Тепер, при повноцінному введенні в 
роботу другого агрегату, щодоби цех вивантажує 100-130 вагонів обємом65-68 тонн кожен. 
«Завдяки реконструкції ключових агрегатів вуглепідготовчого цеху, підприємство вчасно 
вивантажує вагони, підтримує ритмічну роботу не тільки цеху, але і всього коксохімічного 
виробництва», – зазначив генеральний директор «Запоріжкоксу» Александр Третьяков. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПрАТ «Запоріжкокс» 

 
Ассоциация "Укркокс" требует от премьера не ограничивать  

срок эксплуатации грузовых вагонов 
09.10.2020 

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое 
инициируют "Укрзализныця" и Мининфраструктуры, недопустимо. Об этом 
сообщает сайт издания segodnya.ua 

Как говорится в открытом письме премьер-министру Денису Шмигалю от имени 
ассоциации "Укркокс", которая объединяет коксохимические предприятия Украины, такое 
решение приведет к списанию около 60 тысяч вагонов и вагонного парка будет 
катастрофически недостаточно для перевозок грузив. В ассоциации предупредили, что в 
случае ограничения сроков эксплуатации вагонов придется списать практически весь парк 
коксовозов. А купить такой тип вагонов очень сложно – они дорого стоят и их мало, 
поскольку производство требует сложных технологий. "Ограничение сроков эксплуатации 
вагонов приведет к существенному сокращению производства и уменьшению доходов в 
госбюджет", – предупредили в ассоциации. Там также напомнили, что промышленность в 
Украине сейчас в кризисном состоянии. "В текущей ситуации нужно проводить 
государственную политику, которая будет направлена на улучшение экономической 
ситуации в стране, а не удовлетворять интересы отдельной отрасли вагоностроителей, что 
в результате будет наносить ущерб другим ведущим отраслям", - отмечается в письме. "Во 
избежание искусственного дефицита на рынке грузовых вагонов и его негативного 
влияния на экономику Украины просим дать поручение Министерству инфраструктуры 
Украины доработать проект приказа, который предусматривает ограничение продления 
срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов. А Минэкономики и 
Государственной регуляторной службе – оценить негативное влияние на экономику 
Украины от ограничения продления сроков эксплуатации вагонов с превышением 
нормативного срока службы, и взвесить его с потенциальными выгодами от ограничения 
срока продления срока эксплуатации. Надеемся, что в доработанной редакции проекта 
приказа будет учтена позиция всех участников рынка, а не только предложения одной 
стороны, что позволит обеспечить наилучший результат для экономики Украины", - 
отметили промышленники. 

Читать полностью >>> 
По материалам segodnya.ua 

 
Украина в январе-сентябре увеличила экспорт  

кокса и полукокса - до 29,3 тыс. тонн 
10.10.2020 

Украина в январе-сентябре текущего года увеличила экспорт кокса 
и полукокса в натуральном выражении в 3,1 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 29,332 тыс. тонн.  

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) 
в пятницу, в денежном выражении экспорт кокса и полукокса за этот период возрос на 
49,3% - до $3,029 млн. Украина за девять месяцев 2020 года импортировала 272,345 тыс. 
тонн кокса и полукокса, что на 65,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года. В денежном выражении импорт снизился на 75,5% - до $58,420 млн. Как сообщалось, 
Украина в 2019 году сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 
43,6% по сравнению с 2018 годом - до 14,421 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт 
снизился на 59,8% - до $2,715 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Беларусь 
(23,78% поставок в денежном выражении), Молдову (19,48%) и Румынию (17,67). Украина 
в прошлом году импортировала 876,938 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 4,4% больше по 
сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении импорт возрос на 4,6% - до 
$263,429 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (77% поставок в денежном 
выражении), Польши (12,28%) и Колумбии (4,46%). Вследствие военных действий на 
востоке Украины ряд шахт и коксохимзаводов оказался на территориях, временно не 
подконтрольных Украине. Отметим, зкраинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-
сентябре 2020 года сократили производство металлургического кокса на 6,8% по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года – до 7,2 млн т. «Несколько возросли поставки 
коксующихся углей отечественной добычи. А импорт по-прежнему завозится из США, 
Канады, а также из РФ», – отметил Анатолий Старовойт, гендиректор «Укркокса». По его 
словам, под небольшие объемы выплавки чугуна в Украине кокс производится в 
достаточном количестве, и увеличение спроса не предвидится. «По следующему году также 
нет прогнозов – последние год-два мы работаем фактически без прогнозов, по ситуации, по 
запросам метпредприятий», – добавил Старовойт. В сентябре было выпущено 725 тыс. т 
кокса. За девять месяцев по сравнению с соответствующим периодом 2019 года 
производство кокса сократили: Авдеевский КХЗ – на 14%, до 2,2 млн т (в сентябре 
произведено 227 тыс. т); «Днепрококс» – на 9,1%, до 379 тыс. т (49 тыс. т); Харьковский КХЗ 
– на 85,2%, до 4 тыс. т (0 тыс. т); АМКР – на 9,1%, до 1,93 млн т (167 тыс. т). В январе-августе 
производство кокса нарастили три украинских предприятия: «Азовсталь» – на 0,1%, до 
1,008 млн т (в сентябре выпущено 103 тыс. т); Днепровский КХЗ – на 5,5%, до 440 тыс. т (47 
тыс. т); «Запорожкокс» – на 4,5%, до 738 тыс. т (78 тыс. т); «Южкокс» – на 5,7%, до 484 тыс. т 
(54 тыс. т). КХЗ обеспечены углями в необходимых объемах. По итогам 2019 года 
украинские КХЗ сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 
7,1% по сравнению с 2018 годом – до 10,059 млн т. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua, ukrkoks.com 
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"Метинвест" Ахметова скупил 99% акций бывшего  
коксохимического завода Абрамовича 

22.10.2020 

Metinvest B.V. объявил о достижении доминирующего пакета акций в 
ЧАО "Днепровский коксохимический завод" и о выкупе остающихся акций у 
миноритариев в рамках процедуры squeeze-out. 

Согласно информации ЧАО "ДКХЗ ", эмитент получил уведомление от компании 
Metinvest B.V. о достижении доминирующего контрольного пакета акций 21 октября. При 
этом уточняется, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% до 97,01%. При этом 
совокупное владение "Метинвестом" акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco 
Ltd (Кипр), которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%. Акции будут 
выкупаться по цене 1,62 грн за 1 простую акцию. По данным Национального депозитария 
Украины на конец второго квартала 2020 года, компании Мisandaiko Holdings Ltd. (Кипр) 
принадлежало 23,6384% уставного капитала, Metinvest B.V. (Нидерланды) - 70,9153%. Как 
сообщалось, Metinvest B.V. в середине марта 2020 года объявил о завершении сделки по 
приобретению доли ЧАО "ДКХЗ", указав, что владеет около 73% акций предприятия. 
Напомним, в апреле 2019 г. Антимонопольный комитет после нескольких лет рассмотрения 
одобрил сделку по покупке "Метинвестом" ЧАО "Днепровский коксохимический завод" при 
соблюдении ряда дополнительных обязательств. Напомним, в апреле 2018 года стало 
известно, что Антимонопольный комитет отказал группе "Метинвест" в покупке 
"Днепровского коксохимического завода" у структур Evraz Романа Абрамовича. При этом по 
данным российских СМИ, ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" 
перешел под управление "Метинвеста" еще с начала 2015 г. Однако, в Комитете отмечали, 
что продолжают изучать влияние концентрации на рынок кокса и коксохимической 
продукции. Тогда председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщал, что Metinvest может взять 
на себя односторонние обязательства, которые нивелируют риски монополизации. 
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) 
и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО 
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест". 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Украина сократила выпуск фермо- 
сплавов на 21% 

05.10.2020 

Ферросплавные предприятия Украины в январе-августе 2020 года 
сократили выпуск продукции на 20,9% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года — до 544,2 тыс. т.  

За восемь месяцев Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ, ЗЗФ) 
сократили выпуск силикомарганца на 27% по сравнению с январем-августом 2019 года — 
до 411,7 тыс. т. НЗФ, ЗЗФ и Краматорский ферросплавный завод (КФЗ) увеличили 
производство ферромарганца на 65,3% по сравнению с январем-августом прошлого года — 
до 90,63 тыс. т. КФЗ за восемь месяцев произвел 34,09 тыс. т (данные об объемах 
производства КФЗ за январь-август 2019 г. отсутствуют). В июле-августе завод простаивал 
из-за остановки печи. Производство ферросилиция снизилось по сравнению с январем-
августом 2019 года на 23,2%, до 40,05 тыс. т, металлического марганца — на 60,5%, до 1,81 
тыс. т. Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, МГОК) за 
восемь месяцев нарастили выпуск марганцевого концентрата на 9,5% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года — до 1,166 млн т. При этом МГОК произвел 
368,01 тыс. т концентрата (рост на 6,5% к январю-августу 2019-го), ПГОК — 798,37 тыс. т 
(+10,9%). По итогам 2019 года ферросплавные предприятия Украины нарастили 
производство ферросплавов на 0,4% по сравнению с 2018 годом — до 1,018 млн т. Выпуск 
ферросиликомарганца сократился на 6,4% — до 804,7 тыс. т, а ферросилиция — на 17,1%, 
до 62,56 тыс. т. Производство ферромарганца выросло почти в 2 раза — до 151,1 тыс. т. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
Ферросплавные заводы предложили ввести мораторий  

на повышение тарифов на электроэнергию 
08.10.2020 

Украинские производители ферросплавной продукции выступают 
за введение моратория на повышение тарифов на передачу 
электроэнергии. Об этом говорится в протоколе обсуждения, который 
обнародован на сайте Укреэнерго. 

Такое предложение озвучил директор по экономике и труду Никопольского завода 
ферросплавов (НЗФ) Александр Завгородний в ходе обсуждения увеличения тарифа на 
передачу Укрэнерго 25 сентября. "Ферросплавные заводы не пользуются никакими 
льготами при оплате электроэнергии при том, что являются крупнейшими потребителями 
электроэнергии в металлургии. В связи с этим происходит значительный спад объемов 
производства предприятий, что приводит к сокращению объемов потребления 
электроэнергии. Мы предлагаем ввести мораторий на повышение тарифов, пока не 
возобновится рост потребления электроэнергии в Украине", - сказал Завгородний. По его 
словам, Укрэнерго "незаконно пытается второй раз за год поднять тариф" и делает это с 
нарушением сроков рассмотрения. Олег Качко, член правления Запорожского завода 
ферросплавов (ЗФЗ), считает, что на сегодня у Укрэнерго нет никаких оснований повышать 
тариф на передачу. "Повышение тарифов с 1 августа текущего года уже привело к 
сокращению производства на ЗФЗ на 60%, а предприятие оказалось на грани 
рентабельности. В случае нового повышения мы будем рассматривать вопрос остановки 
предприятия, что в свою очередь приведет к значительному спаду потребления 
электроэнергии в Украине", - сказал он. Топ-менеджер также поддержал идею введения 
моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии до стабилизации ситуации 
с пандемией в стране. Павел Литун, главный энергетик Покровского ГОКа, отметил, что 
очередной рост тарифов Укрэнерго несет в себе большие риски для всей промышленности 
Украины. "Для Покровского ГОКа – это реальная угроза остановки предприятия, что в 
целом приведет к негативным последствиям для страны в целом, например, сокращение 
отчислений в бюджет", - отметил он. Литун выступил за мораторий на повышение тарифов 
на передачу для сохранения бесперебойной работы горно-металлургического комплекса 
Украины. Владимир Боднар, заместитель главы правления по экономике и финансам 
Марганецкого ГОКа, заявил, что в случае остановки ферросплавных предприятий из-за 
роста тарифов на э/энергию работа Марганецкого ГОКа также будет остановлена. "Кроме 
того, наше предприятие является градообразующий, соответственно, его остановка 
приведет к упадку всего города", - сказал он. НЗФ, ЗФЗ, Покровский и Маргонецкий ГОКи 
входят в ферросплавную группу, основными акционерами которой являются Игорь 
Коломойский и Геннадий Боголюбов. 

 

Читать полностью >>> 
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МК "Азовсталь" направил 96 млн грн на проведение  
капремонта конвертера №2 

05.10.2020 

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой 
обл.), входящий в группу "Метинвест", направил 96 млн грн на проведение 
капитального ремонта конвертера №2 продолжительностью 45 суток.  

"С середины сентября на "Азовстали" проходит капитальный ремонт второго 
конвертера. Подготовку к нему мы начали за месяц, ведь за время ремонта нужно 
выполнить объемный комплекс работ, начиная от очистки и ревизии оборудования и 
заканчивая заменой горловины конвертера, кессона котла охладительных газов-400 и 
шлакоуборки", - написал генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили на своей 
странице в Facebook. Работы проходят одновременно по всей вертикали: с нулевой отметки 
до +63.000. В сутки на площадках задействовано семь единиц спецтехники и более 100 
подрядчиков. "Работы ведутся по графику, и в конце октября огнеупорщики приступят к 
перефутеровке", - констатировал топ-менеджер. Ранее Цкитишвили сообщал, что по 
состоянию на середину сентября на ремонт реконструкции системы аспирации миксеров 
№1 и №2 конвертерного цеха в проект было инвестировано 117 млн грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Металлургический комбинат имени Ильича завершает  

реконструкцию аглофабрики 
12.10.2020 

Подходит к завершению крупнейший экологический проект в 
истории независимой Украины – реконструкция аглофабрики 
меткомбината имени Ильича Группы Метинвест. 

Масштабная реконструкция аглофабрики меткомбината имени Ильича ведется на 
протяжении нескольких лет. Пошагово проводится модернизация агломашин, в ходе 
которой ремонтируют коллекторы отходящих газов, газовоздухопроводы горна, заменяют 
улитки эксгаустера и вакуум-камеры. Но основные усилия сосредоточены на строительстве 
двухступенчатой системы очистка агломерационных газов. Отходящие газы сначала 
проходят через циклоны, где отсеивается крупная фракция.  Далее газ поступает в 
рукавный фильтр, где происходит полная его очистка от пыли и серы. В зоне спекания 
аспирационными системами уже оборудованы все 12 агломашин. Установлено не обходи-
мое оборудование на шести машинах второго аглокорпуса. На завершающей стадии работы 
по установке второй ступени газоочистки на остальных шести машинах. Параллельно 
ведется наладка программного обеспечения системы управления газоочистным 
оборудованием. С ее помощью специалисты смогут следить за всеми технологическими 
процессами с мониторов компьютеров. «Сегодня реконструкция аглофабрики подходит к 
концу. Уже совсем скоро весь аспирационный комплекс будет введен в промышленную 
эксплуатацию, что позволит нам достигнуть европейских экологических стандартов по 
уровню очистки выбросов пыли и газов», - отметил генеральный директор меткомбината 
имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко. Напомним, в листопрокатном цехе 
«1700» ММК имени Ильича Группы Метинвест в активной фазе следующий этап 
реконструкции стана. Специалисты выполняют монтаж новой гидравлической моталки 
для смотки 32-тонных горячекатаных рулонов. 

Читать полностью >>> 
По материалам mrpl.city 

 
МЗ «Дніпроспецсталь» у січні-вересні зберегла 

 показники минулого року 
16.10.2020 

Металургійний завод «Дніпроспецсталь» в січні-вересні 2020 року 
зберіг випуск прокату на рівні відповідного періоду минулого року – 113 
тис. т. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». 

Виплавка сталі за дев’ять місяців незначно зросла в порівнянні із січнем-вереснем 
2019 року – до 165 тис. т. У вересні «Дніпроспецсталь» виробила 13 тис. т прокату і 20 тис. т 
сталі. Металургійний завод «Дніпроспецсталь» – єдиний в Україні виробник сортової 
нержавіючої сталі. Завод випускає сортовий прокат і поковки із нержавіючої, 
інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної сталі, а також з 
жароміцних сплавів на основі нікелю. Компанія експортує продукцію до 60 країн світу. 
Нагадаємо, що метзавод «Дніпроспецсталь» за підсумками 2019 року скоротив 
виробництво сталі на 11,2% в порівнянні з 2018-м – до 219,3 тис. т, прокату – на 6,4%, до 
152,2 тис. т. Уже в січні 2020 року тенденція спаду продовжилася: виробництво сталі 
зменшилося на 2,7% – до 14,1 тис. т, прокату – на 5,5%, до 10,8 тис. т. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
Суд ввів процедуру санації "Дніпровського меткомбінату":  

вимоги кредиторів - 130 млрд грн 
19.10.2020 

Госпсуд Дніпропетровської області - в рамках справи №904/2104/19 
про визнання банкрутом ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” - ввів 
процедуру санації підприємства. 

ПАТ “Дніпровський металургійний комбінат” (ДМК) пов’язане з групою “ІСД”. У 
держреєстрі власниками істотної участі в ДМК вказані Корпорація “Індустріальна Спілка 
Донбасу”, Сергій Тарута, Олег Мкртчан (був засуджений у Росії до 9 років колонії). 
Контролерами групи “ІСД” з 2010 року вважають структури, близькі до російської 
держкорпорації ВЕБ.РФ (Внєшекономбанк). Госпсуд Дніпропетровської області відкрив 
провадження в справі №904/2104/19 про банкрутство ПАТ "Дніпровський металургійний 
комбінат" у травні 2019 року. Кредитори заявили про вимоги до ПАТ “Дніпровський 
металургійний комбінат” на суму близько 130 млрд грн, з яких 14.11.2019 суд першої 
інстанції визнав вимоги на суму понад 87 млрд грн, у т.ч. вимоги ТОВ "Оптимал Трейд" - на 
20,9 млрд грн; ТОВ "Метінвест Холдинг" - 20,7 млрд грн; ТОВ "Таффі Плюс" - 18,9 млрд грн; 
ТОВ "Зета Інвест" - 11,2 млрд грн; ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" - 8,5 млрд грн; 
Indumet Limited - 2,76 млрд грн; Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" - 1,3 млрд грн 
тощо. При цьому тоді (в листопаді-2019) Госпсуд Дніпропетровської області відхилив 
вимоги Indumet SA - на 23,6 млрд грн, Indumet Limited - на 13,8 млрд грн, Promeritum Fund 
SPC - 1,7 млрд грн, Landmont Limited - 1,3 млрд грн, Flodinal Limited - на 1,1 млрд грн, ПАТ 
“Алчевський коксохімічний завод” - на 928 млн грн тощо. 05.02.2020 Центральний 
апеляційний госпсуд вніс зміни в ухвалу в Госпсуду Дніпропетровської області від 
14.11.2019, серед іншого відхиливши вимоги Indumet Limited на 16,3 млрд грн та визнавши 
вимоги компанії лише на 287 млн грн. Суд апеляційної інстанції також відмовився 
задовольнити скарги Indumet SA, Indumet Limited, Promeritum Fund SPC, Landmont Limited, 
ПАТ “Алчевський коксохімічний завод”, які просили визнати їх грошові вимоги (відхилені 
судом першої інстанції). 28.07.2020 Верховний Суд передав цю справу в частині вимог 
Indumet Limited на новий розгляд у суд апеляційної інстанції. … 

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

 
 

 
МК "Запорожсталь" приобрел фронтальный погрузчик LiuGong  

для доменного производства за 2 млн грн 
28.10.2020 

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" 
продолжает инвестировать в обновление производственных фондов, 
приобретя фронтальный погрузчик LiuGong (Китай) для доменного 
производства почти за 2 млн грн.  

Согласно пресс-релизу компании в среду, новый фронтальный погрузчик 
предназначен для погрузочно-разгрузочных работ на производственных участках 
доменного цеха комбината. Отмечается, что у машины высокие технические 
характеристики - производительность, технологическая точность, надежность работы 
основных узлов. Эффективность новой техники на порядок выше предыдущих аналогов: 
расход топлива ниже на 15%, а производительность выше на 14%. Как сообщается, в целом 
за 10 месяцев 2020 года "Запорожсталь" в рамках программы обновления основных фондов 
реализовала проекты по установке стационарных газоанализаторов на доменные печи 2 и 
5, внедрила проект автоматизации агломашин №№1–3, проект установки приборов 
контроля содержания СО и СО2 в отходящих газах котлоагрегата №5, приобрела 
чугуновозные ковши с лафетами, спектрометры эмиссионной модели, газоанализаторы, пр. 
Комбинат продолжает строительство дополнительных аспираций на хвостовых частях 
агломашин и ряд других проектов, направленных на модернизацию производственных 
мощностей с экологической составляющей. Объем инвестпрограммы по обновлению 
основных фондов предприятия в 2020 году составляет около 450 млн грн. Отметим, 
металлургический комбинат «Запорожсталь» в январе-сентябре 2020 года нарастил 
производство чугуна на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,3 
млн т. Выплавка стали за девять месяцев упала на 8,2%, до 2,8 млн т, а выпуск проката – на 
6,8%, до 2,4 млн т. В сентябре «Запорожсталь» нарастила производство чугуна на 3,2% по 
сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 386,8 тыс. т. Выплавка стали за 
месяц снизилась на 4,2% – до 327 тыс. т. Производство проката увеличилось на 0,9% – до 
277,1 тыс. т. По итогам 2019 года «Запорожсталь» снизила производство проката на 5,3% по 
сравнению с 2018-м – до 3,3 млн т. Производство стали за год упало на 2,5%, до 4,0 млн т, а 
выпуск чугуна – на 0,6%, до 4,4 млн т. "Запорожсталь" – одно из наиболее крупных 
промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом 
у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация 
комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к 
рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, 
гнутый профиль. Основными потребителями продукции являются производители сварных 
труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного 
машиностроения, производители изделий бытовой техники. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua, miningworld.com.ua 
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Украинские предприятия снизили импорт меди и медных изделий  
в стоимостном выражении на 7,4% - до $81,3 млн 

09.10.2020 

Украинские предприятия в январе-сентябре текущего года снизили 
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 7,4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $81,317 млн.  

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной таможенной 
службой Украины в пятницу, экспорт меди и медных изделий за девять месяцев снизился на 
12,7% - до $55,083 млн. В сентябре медь и медные изделия импортированы на сумму 
$10,739 млн, экспортированы - на $7,397 млн. Кроме того, Украина в январе-сентябре 2020 
года снизила импорт никеля и изделий из него на 11,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – до $55,250 млн (в сентябре - $8,149 млн), алюминия и изделий из него - 
на 4,3%, до $283,561 млн ($34,997 млн). При этом ввоз свинца и изделий из него сократился 
на 42,7% - до $6,050 млн ($1,691 млн), олова и изделий из него снизился на 39,8% - до $1,713 
млн ($292 тыс.), сократился также ввоз цинка и цинковых изделий - на 33,6%, до $37,289 млн 
($5,795 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в январе-сентябре-2020 возрос на 0,1% 
по сравнению с январем-сентябрем-2019 - до $77,049 млн (в сентябре - $10,303 млн), свинца 
и изделий из него снизился на 6,1% - до $18,007 млн ($2,782 млн), снизился никеля и 
изделий - на 49,3%, до $1,966 млн ($296 тыс.). Экспорт цинка в январе-сентябре-2020 
составил $68 тыс. ($12 тыс.), тогда как в январе-сентябре-2019 составлял $463 тыс. Экспорт 
олова и изделий в январе-сентябре-2020 составил $92 тыс. ($3 тыс.), тогда как в январе-
сентябре-2019 - $33 тыс. Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году нарастили 
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 17,9% по сравнению с 2018 
годом - до $124,360 млн, экспорт снизился на 42,9% - до $79,668 млн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 

 ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Украина увеличила импорт алюминиевых руд  

и концентрата на 3,2% 
11.10.2020 

Украина за 9 мес. т.г. увеличила импорт алюминиевых руд и 
концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 3,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 3 млн 761,871 тыс. тонн.  

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) 
в пятницу, за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 2,3% - до 
$166,218 млн. В январе-сентябре-2020 было реэкспортировано 139 тонн бокситов на $22 
тыс., тогда как за 9 мес.-2019 в Польшу было поставлено 22 тонны на $1 тыс. Как 
сообщалось, Украина в 2019 г. снизила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) 
в натуральном выражении на 3,9% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 892,202 тыс. тонн. 
Импорт бокситов в денежном выражении возрос на 6,6% - до $220,857 млн. При этом 
импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (53,61% поставок в денежном выражении), 
Гайаны (40,31%) и Ганы (2,4%). В прошлом году Украина поставила в Польшу 22 тонны на 
$1 тыс., тогда как в 2018 году реэкспортировано в Польшу 45 тонн бокситов на $5 тыс. 
Бокситы являются алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для 
получения глинозема, а из него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в 
черной металлургии. В Украину бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод 
(НГЗ), по заявлениям Объединенной компании (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ) 
проданный в октябре 2017 года компании Glenсore. Из бокситов производится глинозем. 
"РусАлу" в Украине принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 
который прекратил выпуск первичного алюминия и глинозема. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Запорожский комбинат после длительного простоя  
начал выплавлять алюминий, – СМИ 

23.10.2020 

ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) 
после продолжительного простая начало выплавлять алюминий из 
вторичных металлов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Сегодня выплавили 300 кг алюминия из вторичного сырья – лома алюминия", - 
сказал источник. По его словам, этого произошло после длительного простоя в 
производственной деятельности: "До этого мы давно не выплавляли алюминий", - 
констатировал источник. По его словам, выплавка всего 300 кг не означает возобновления 
производства в промышленных объемах. "Пока стабильных перспектив не предвидится", - 
резюмировал собеседник агентства. ЗАлК ранее являлся единственным в Украине 
производителем первичного алюминия. Собственником ЗАлКа в 2004 году стала 
российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", 
созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и 
швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о 
расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в 
государственную собственность. По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 
2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay 
Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акций. 

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

 
 

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Экс-руководитель ОГХК Дэвис назвал причиной  

своей отставки коррупцию в ФГИ 
05.10.2020 

Уволенный ФГИ 2 октября в и.о. председателя правления 
"Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) Питер Дэвис называет 
настоящей причиной своей отставки коррупцию во ФГИ. 

"Я сделал все, чтобы коррупционная схема, выстроенная Фондом с моими 
подчиненными, прекратила разорять ОГХК, за что поплатился увольнением", - заявил 
Дэвис. По его словам, последние три месяца сотрудничества ОГХК с фирмами бизнесмена 
Виталия Кучука – Керамплюс, IMMCO, MCD, пролоббированные зампредправления 
Татьяной Гогенко и Артуром Сомовым в ФГИ, привели к финансовым проблемам на 
предприятии. Дэвис отметил, что в частности, возникли серьезные кассовые разрывы, 
трудности с выплатой заработных плат, финансированием текущей деятельности 
комбинатов ОГХК и остановка Вольногорского ГМК по "неприличной" для любого 
руководителя причине – нехватке топлива. Экс-руководитель ОГХК рассказал, что еще в 
августе начал расследование и выяснил причину финансовых трудностей госкомпании – 
дебиторская задолженность компаний Керамплюс, IMMCO, MCD за поставленную 
продукцию. Кроме этого, не расплатился за приобретаемый у ВГМК ильменит Запорожский 
титаномагниевый комбинат (ЗТМК), сотрудничество с которым ОГХК навязали из Фонда 
госимущества. В результате Дэвис уволил замов, которые создали проблемы в ОГХК, что и 
послужило, по его мнению, причиной его экстренной отставки. "Мой приказ об 
отстранении Гогенко, Сомова и Кияшко послужил настоящей причиной моей экстренной 
отставки", - заявил он. Как сообщалось, 2 октября ФГИ уволил Дэвиса с должности и.о. 
председателя правления ОГХК, на которую он был назначен 22 июля, обвинив в нарушении 
трудового контракта. До этого ФГИ уволил предыдущего и.о. главы ОГХК Михаила 
Макарова с формулировкой "по состоянию здоровья". Макаров проработал в госкомпании 
меньше двух месяцев.Источник: https://biz.censor.net/n3222887 

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

 
За 9 месяцев Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили  

производство ильменитового концентрата на 5,6% 
12.10.2020 

В январе-сентябре 2020 г. по сравнению с 9 мес. т.г.входящие в Group 
DF предприятия Междуреченский горно-обогатительный комбинат (Между-
реченский ГОК) и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская обл..) увеличили 
производство ильменитового концентрата на 5,6% до 93 тыс. тонн. 

"Третий квартал у нас стабильный рост объемов производства, все контракты перед 
покупателями нашей продукции выполнены на 100%. 42% продукции было експортиро-
вано европейским клиентам. Производственные и инвестиционные планы полностью 
выполнены. С начала года капитальные инвестиции составили более 89 млн гривен. 
Проходит плановое обновление основных фондов, покупается современное оборудование, 
которое позволяет более эффективно управлять всем технологическим процессом добычи 
и обогащения руды. В наших планах и далее увеличивать объемы производства основной 
продукции. Мы уверенны в будущем постепенном восстановлении глобальных рынков, на 
которых мы работаем", – прокомментировал председатель обществ "Валки-Ильменит" и 
"Междуреченский ГОК" Сергей Косенко. Согласно сообщению, слаженная работа горно-
обогатительных комбинатов дает и социальный эффект: средняя зарплата на комбинатах 
выросла до 13,2 тыс. гривен; рост налоговых отчислений составил 7,2% (в бюджеты разных 
уровней было уплачено 76,3 млн гривен). Как сообщалось, в 2019 Междуреченский ГОК и 
"Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 7,2% до 150 
тыс. тонн. Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих 
ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит") и два строящихся ГОКа - 
Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская 
область). Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. 
тонн ильменитового концентрата в год, а "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.  

Читать полностью >>> 
По материалам ukranews.com 
 

 

Чешская Belanto будет поставлять  
ильменит ОГХК в Крым 

28.10.2020 

Чешская Belanto trade s.r.o, выкупит у ОГХК 50 тыс.т иршанского 
ильменита в октябре-декабре 2020 с отсрочкой платежа в 35 дней с 
дальнейшей поставкой на "Крымский титан".  

Сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым составляет 6,453 
млн евро. По словам члена правления госкомпании, схема инициированная Сомовым и его 
замом Татьяной Гогенко заключается в том, что Belanto trade заменит немецкую ITS, 
которая ранее приобретала иршанский ильменит ОГХК, а затем отгружала его в 
оккупированный Крым. "По ITS возникло много вопросов после того, как в прессе оказалась 
информация по отгрузкам на Крым и это оказалось правдой. Насколько мне известно, 
Денис Кудин из Фонда госимущества дал указание заменить ITS, чтобы не прерывать 
поставки на Крым. Теперь Belanto будет поставлять наш ильменит на "Крымский Титан". 
Ему он подходит. По состоянию на сегодня, Иршанский ГОК уже отгрузил в порт для Belanto 
около 2 тыс.т ильменита", - сообщил источник. При этом, чешский трейдер выкупит 
ильменит по заниженным ценам, с дисконтом в 25-95 долл. Согласно заключенному с 
Belanto контракту, стоимость тонны составит 129 евро или 145 долл., на рынке же цена 
ильменита содержанием 56% TiO2 (как в иршанском), на условиях FCA в период 
заключения контракта составляла 170-240 долл/т. В Китае стоимость ильменита с 
аналогичным содержанием колебалась в пределах 250-300 долл/т на условиях CFR. По 
оценке источника в госкомпании, на отправке одного корабля ОГХК потерпит убытки в 
размере от 500 тыс. до 2 млн гривен. Предыдущее правление ОГХК реализовало иршанский 
ильменит дороже – по 150 долл. за т, и это стало предметом обвинений в коррупции и 
нанесении убытков ОГХК. Belanto trade специализируется на аренде недвижимости и имеет 
уставной капитал 120 чешских крон или 4,41 евро. Собственники компании – Ивета и 
Мирослав Шилхан. Бизнесмены зарегистрировали в Чехии более 30 компаний с мизерным 
уставным капиталом и предоставляют их другому бизнесу как «прокладки» под различные 
нужды. Belanto trade не владеет мощностями по переработке ильменита. В то же время, 
после увольнения ФГИ предыдущего и.о. главы ОГХК Питера Дэвиса и назначения вместо 
него Сомова, монопольное право на приобретение продукции второго филиала ОГХК – 
Вольногорского ГМК, - получили компании бизнесмена Виталия Кучука: MCD, а также 
IMMCO и Керамплюс. В октябре 2020 ОГХК реализовала MCD продукции на 1,9 млн долл. из 
2,33 млн долл. общего экспорта. Это 82% всех продаж за рубеж.  По данным СМИ, MCD 
IMMCO Керамплюс и Керамглас управляются бизнесменом Кучуком из офиса в Днепре. Как 
сообщалось, ФГИ уволил Дэвиса с должности и.о. главы правления ОГХК 5 октября. Дэвис 
обвинил Фонд госимущества в коррупции и лоббировании интересов Кучука, что привело к 
убыткам в госкомпании. 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

 
 

 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ  

 
Мужіївський золоторудник запрацював  

після 15 років простою! 
21.10.2020 

У запуску роботи єдиного в Україні золотодобувного підприємства взяв 
участь голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Про це повідомляє прес-
служба державної адміністрації. 

Родовище золота із затвердженими запасами у с.Мужієво, дозволяє Україні мати 
статус золотовидобувної країни. Наразі тут працює збагачувальна фабрика «Avellana Gold». 
За словами очільника Закарпаття Олексія Петрова, початок роботи підприємства – це, 
насамперед, надходження додаткових інвестицій у бюджет громади та створення нових 
робочих місць. «Ми підтримали іноземного інвестора та запуск проєкту з видобування 
золота і поліметалів, які є на території Мужіївського родовища. Востаннє підприємство 
запускали у 2005 р, воно збанкрутіло, тому будь-які виробничі процеси тут не відбувалися». 
У межах робочого візиту голова ОДА ознайомився  зі специфікою роботи фабрики. На 
підприємстві спочатку перероблятимуть руди, які залишилися від видобутку золота за 
попередні роки роботи. Вони й досі зберігаються на території фабрики. «Проєкт має не 
стільки бізнесову, скільки екологічну складову. Головне, що ми позбавимося від 
небезпечних відвалів, яких практично 130 тис. тонн і які сьогодні створюють проблему 
екологічній системі регіону». За словами Андрія Смоліна, керівника українського 
представництва Avellana Gold на фабриці працює більше 30 людей. Підприємство 
перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та буде сплачувати понад 250 мільйонів гривень 
податків. «Металу з нашої продукції буде достатньо для виробництва 300 000 акумуляторів 
на рік та дозволить перекрити потребу країни в імпорті цинку», – повідомляє Брайан 
Севедж, генеральний директор компанії Avellana Gold.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Закарпатської ОДА 

 
Мінфін купив золото у фірми, яка вийшла з карної справи про  

нечесну переробку державних відходів 
23.10.2020 

ДУ «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
України» Мінфіну 20 жовтня за результатами тендеру уклала угоду з МП у 
формі ТОВ «Соляріс» про закупівлю золота на 1,44 млн грн.  

Цьогоріч у Держсховище поставлять 695 г афінованого (доведеного до найвищих 
проб) золота з масовою часткою золота не менше 99,98% по 2 070 грн. за один грам. Воно 
буде виготовлене у зливках вагою не менше 10 г. Ціна формується так: маса афінованого 
золота Х масова частка золота у % 0,9998 Х закупівельна ціна НБУ на день передачі 1 725 
грн. за грам у чистоті + 20% ПДВ. Столичним виробником та переробником дорогоцінних 
металів «Соляріс» володіють кияни Володимир Миколенко, Тетяна Калайда і Сергій 
Бестань, а керує Петро Іськов. У вересні 2018 року військова прокуратура розпочала 
кримінальне провадження щодо можливої переробки за завищеними цінами брухту і 
відходів з умістом дорогоцінних металів, що належали ДП «Укроборонсервіс» ДК 
«Укроборонпром», військовим частинам ЗСУ, ДПСУ і НГУ. На думку слідства, останнім 
сплачувалась сума за занижену кількість отриманих дорогоцінних металів, а з металів 
потім виготовлялися ювелірні вироби на продаж. «Соляріс» фігурує у цій справі. У вересні 
суд повернув фірмі вилучене майно. Єдиним конкурентом було ТОВ «Донбас-ВДМ» із 
Покровська Донецької області, яким володіють Олександр та Валерія Плахути і Віктор та 
Анжеліка Левчуки. У 2016 році воно фігурувало разом із «Солярісом» у справі поліції щодо 
розкрадання майна. Слідство вважало, що посадові особи ДП «Донбас-ВДМ» при переробці 
брухту і відходів для Міноборони занижували кількість видобутих дорогоцінних металів та 
передавали їх ТОВ «Донбас-ВДМ» і ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація». У жовтні 
2016 р. «Соляріс» клопотав про повернення вилученого у «Донбас-ВДМ» при обшуку майна. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ 
 ЛИТТЯ & ПРОКАТ  
 ТРУБИ 
 

 
 

Основные трубные предприятия Украины снизили производство  
труб из черных металлов на 24,3% 

20.10.2020 

Основные трубные предприятия в январе-сентябре текущего года 
снизили производство труб из черных металлов, по оперативным 
данным, на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
- до 621,8 тыс. тонн, в том числе в сентябре выпущено 83 тыс. тонн.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в 
частности, предприятия объединения за девять месяцев года сократили производство труб 
на 31% - до 400,8 тыс. тонн, в том числе в сентябре – 49,7 тыс. тонн. При этом выпуск труб 
на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период упал на 40,4% - до 107,4 тыс. тонн (в сентябре – 
13,9 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 31,8%, до 58,7 тыс. тонн (7,7 тыс. тонн). 
"Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 21,7% - до 219,3 тыс. тонн (26,4 тыс. 
тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в 
январе-сентябре-2019 выпустил 16,6 тыс. тонн этой продукции. "Сентравис" сократил 
производство на 10,3%, до 13,9 тыс. тонн нержавеющих труб (1,6 тыс. тонн). Завод 
"Трубосталь" снизил выпуск на 40% - до 1,2 тыс. тонн труб (0,1 тыс. тонн). Не входящий в 
объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича сократил 
выпуск труб на 13,7% - до 111,6 тыс. тонн (в сентябре – 15,5 тыс. тонн), "Коминмет" снизил 
на 1,5%, до 109,4 тыс. тонн (17,8 тыс. тонн). Ранее "Укртрубопром" констатировал, что 
Украина в 2019 году сократила выпуск труб на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 
1,002 млн тонн. В том числе предприятия объединения снизили производство труб на 
10,2% - до 715,1 тыс. тонн. По данным "Укртрубопрома", выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в 
2019 году составил 218,6 тыс. тонн, снизившись на 21,8% по сравнению с 2018 годом, на 
"Интерпайп НМТЗ" - 103,3 тыс. тонн (снижение за год на 4,8%). "Интерпайп Нико Тьюб" - 
351,7 тыс. тонн (снижение на 4,5%). ДТЗ в прошлом году произвел 17,6 тыс. тонн труб, 
снижение за год на 4,1%, "Сентравис" - 21,1 тыс. тонн нержавеющих труб (рост на 5,5%). 
Завод "Трубосталь" - 2,8 тыс. тонн труб (рост на 7,7%). Не входящие в объединение 
"Укртрубопром" ММК им. Ильича в 2019 году нарастил выпуск труб на 0,1% по сравнению с 
2018 годом – до 140,1 тыс. тонн, тогда как "Коминмет" снизил на 11,5% - до 147,2 тыс. тонн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Днепрометиз сократил чистый доход  

на 24,8% – до 1,3 млрд грн 
11.10.2020 

ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) по итогам 2019 года сократило чистый 
доход на 24,8% по сравнению с предыдущим годом – до 1 млрд 327,622 млн 
грн. Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытий информации НКЦБФР, 
завод в прошлом году получил чистую прибыль в размере 25,235 млн грн, тогда как 
завершил 2018 год с убытком 7,459 млн грн. Нераспределенная прибыль завода на конец 
прошлого года составила 37,089 млн грн. Согласно отчету, в 2019 году была произведена 
проволока из углеродистой стали в объеме 69,625 тыс. тонн (82,73% всей производимой 
продукции), гвозди стальные и фибра - 9,961 тыс. тонн (11,83%). Объем реализованной 
продукции: проволока из углеродистой стали - 55 тыс. 376,46 тонн (79,35%), гвозди 
стальные и фибра – 9 тыс. 860,63 тонн (14,13%). В отчетном периоде завод экспортировал 
26 тыс. 600,04 тонн продукции на общую сумму 567,460 млн грн, при этом доля экспорта в 
общем объеме продаж составила 34,80%. Как сообщалось, Антимонопольный комитет 
Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Agimant Limited украинского бизнесмена 
Сергея Тигипко приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd (г.Род-Таун, 
Британские Виргинские Острова), в собственности которого находятся 98,6578% акций 
ЧАО "Днепрометиз" - за соответствующее решение АМКУ проголосовал на заседании 8 
октября. АМКУ 25 апреля 2019 года рассмотрел вопрос относительно покупки группой 
"ТАС" предприятия "Днепрометиз" у подсанкционной "Северстали" и признал нарушения 
законодательства о защите экономической конкуренции в транзакции, наложив на группу 
"ТАС" штраф в 55 млн грн. Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного 
комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа и отказ в данной концентрации. 
"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность 
предприятия – 120 тыс. тонн в год. По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 
2018 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 
98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 
млн грн, номинал акции – 68,08 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Акционеры "Кременчугский сталелитейный завод" сменили  

руководителя предприятия и сократили набсовет 
12.10.2020 

Акционеры АО "Кременчугский сталелитейный завод" сменили 
руководителя предприятия, сократили наблюдательный совет до трех 
членов и преобразовали тип общества с ПАО в ЧАО.  

Согласно сообщениям компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такие 
решения приняло общее собрание акционеров 9 октября текущего года. При этом 
акционеры ликвидировали правление как орган управления во главе с Виктором 
Самусенко, ввели должность директора. На заседании обновленного наблюдательного 
совета директором сроком на три года назначен экс-член правления Ростислав Дубров. 
Акционеры переизбрали на три года членов набсовета Игоря Волокового и Вадима Лахно, 
доизбрали Юлию Бурхан – все трое как представители ООО "ФК "Финевровектор". На 
заседании НС в тот же день председателем совета переизбран на три года Игорь Волоковой. 
Кременчугский сталелитейный завод - ведущее предприятие литейного производства 
Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных 
автомобилей. По данным НКЦБФР, на второй квартал 2020 года зарегистрированная на 
Кипре Defano Investments Ltd владеет 48,4421% акций ПАО "КСЗ". Еще 24,5667% акций ПАО 
"КСЗ" принадлежит ООО "Финансовая компания "Финевровектор", и 22,7976% - 
финкомпании "Альфа Крос". Как сообщалось, год назад эти финкомпании заявили о 
намерении совокупно прибрести 49,5% акций ПАО. В то же время, в частности, пакет ООО 
"Акцент Продакшн", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, 
сократился с 25,7195% до 2,1% (на май 2020 года). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 
 
 

 
 
 

Дружковский завод металлический изделий закупит металопрокат 
 на сумму 200 млн российских рублей 

19.10.2020 

ЧАО "Дружковский завод металлический изделий" (Донецкая обл.) 
закупит у ООО "Тулачермет-Сталь" (РФ) металлопрокат на сумму 200 млн 
российских рублей, или на 72,198 млн грн в эквиваленте.  

Как сообщило предприятие в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку, 16 октября наблюдательным советом ЧАО принято решение о даче 
согласия на заключение данной крупной сделки. Набсовет также одобрил две сделки с ООО 
"Украинская промышленная группа Лтд" о поставках болтов с гайками и шайбами для 
железнодорожных путей на сумму 97,227 млн грн и 84,371 млн грн. Дружковский метизный 
завод выпускает машиностроительные и железнодорожные крепежи. По данным НДУ на ІІ 
кв. 2020 г., в собственности физлица Алексея Спиридонова находилось 14,9949% акций 
предприятия, Елены Рощенко – 13,0304%, Ирины Мищенко – 24,5167%, Сергея Попкова – 
5,8611%, Антона Маликова – 9,75%, Елены Маликовой – 8,25%, Валерия и Дмитрия 
Маликовых – по 9,774%. Уставный капитал предприятия составляет 3,323 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ТКК "Интерпайп" поставила первую партию  

железнодорожных колес в Таиланд 
22.10.2020 

Украинская промышленная компания "Интерпайп" поставила первую 
партию железнодорожных колес в Таиланд, сообщается на Facebook-
странице группы в четверг 22 октября. 

Таиланд - это не только песчаные пляжи и морские курорты, но и густонаселенные 
города, а значит и развитое железнодорожное сообщение. Мы пытались выйти на этот 
рынок давно, но местные ж/д операторы традиционно сотрудничали с японскими -
поставщиками. Больше года назад техническая делегация тайского клиента провела аудит 
"Интерпайп НТЗ", и сейчас произошел настоящий прорыв: "Интерпайп" сделал первую 
поставку пассажирских ж/д колес для скоростного наземного метро в Бангкоке", - 
констатируется в информации компании. При этом уточняется, что заказ достаточно 
сложен как в производстве (особые требования к сверловке), так и логистически – 
продукция должна быть надежно упакована, чтобы выдержать агрессивную морскую среду 
повышенной влажности более месяца. "Положительный опыт первой поставки послужит 
хорошей рекомендацией для государственных железных дорог Таиланда", - 
подчеркивается в информации "Интерпайпа". Как сообщалось ранее в октябре, 
"Интерпайп" вышел на турецкий рынок премиальных труб, поставив их нефтяной 
компании TPAO. "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 "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 
году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Антимонопольники позбавили "Інтерпайп" Пінчука  

права участі у тендерах 
29.10.2020 

Антимонопольний комітет оштрафував компанії "Інтерпайп 
Україна", "Рєтек", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром" на 
загальну суму у понад 70 мільйонів гривень за змову на торгах.  

Торги проводилися ще у 2018 році, повідомляє пресслужба АМКУ. Замовником 
виступали філії "Укрзалізниці", а загальна очікувана вартість по 42 процедурам закупівель 
суцільнокатаних коліс та чорнових бандажів становила майже 700 млн грн. Переможцем у 
всіх процедурах стало товариство "Інтерпайп Україна", що належить Віктору Пінчуку. "Але, 
як виявилося, боротьба була удаваною, а компанії-учасники пов’язані домовленостями та 
мають спільні інтереси. Такого висновку дійшов АМКУ, проаналізувавши зібрані докази", - 
йдеться у повідомленні. Окрім покарання у вигляді штрафу, рішення Комітету позбавляє 
порушників права участі в публічних закупівлях на 3 роки. У свою чергу "Інтерпайп" заявив, 
що не згоден з такими висновками АМКУ і має намір оскаржувати це рішення в судовому 
порядку. "Як національний виробник, ми вважаємо рішення АМКУ несправедливим і 
необґрунтованим, прийнятим не на підставі фактів, а на припущеннях. Ринок України є 
відкритим для виробників з інших країн, на ринку немає загороджувальних мит", - йдеться 
у відповіді виробника. На думку компанії, подаючи подібні скарги в АМКУ, "недобросовісні 
конкуренти намагаються дискредитувати національного виробника, щоб забезпечити 
поставку в Україну продукції російських виробників". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Компанія «Викант» поставить «Укрзалізниці»  
арматури на 2,9 млн грн 

12.10.2020 

Найбільший в Україні трейдер металопродукції «Викант» виграв 
тендер у системі Prozorro. Публічні закупівлі на поставку АТ «Укрзалізниця» 
175 т арматури на суму 2,9 млн грн. 

Тендерні пропозиції також подавали ТОВ «Сота Україна» і ПТК «Стальспецснаб». 
Зокрема, «Укрзалізниця» придбала: арматура А400/А500 – 10 мм ст. 3пс (сп) мірної 
довжини 11,6-12 м – 17 т; арматура А400/А500 – 12-16 мм ст. 3пс (сп) мірної довжини 11,6-
12 м – 35 т; арматура А400 (АІІІ) – 10 мм ст. 25Г2С мірної довжини 11,6-12 м – 35 т; арматура 
А400 (АІІІ) – 12-32 мм ст. 25Г2С мірної довжини 11,6-12 м – 78 т; арматура А240С – 8-10 мм 
ст. 3пс або ст. 3 сп в бунтах – 10 т. Відповідно до тендерної документації, поставка продукції 
буде здійснена до кінця 2020 року. Як повідомляв GMK Center, раніше «Укрзалізниці» не 
вдалося придбати в системі Prozorro.Публічні закупівлі 175 т арматури на 2,9 млн грн. 
Торги не відбулися через недостатню кількість учасників. Заявку на участь у торгах подало 
лише ТОВ «Метінвест-СМЦ». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 
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 В ЦІЛОМУ 
 

 
 

Украинские промышленники допускают остановку заводов  
из-за повышения тарифов на электроэнергию 

16.10.2020 

Повышение любых тарифов на электроэнергию в Украине приведет к 
остановке химических предприятий, выпускающих минеральные 
удобрения, что несет угрозу продовольственной безопасности страны.  

"Мы категорически против повышения тарифов на электроэнергию в любом 
варианте, будь то генерация, передача или распределение электроэнергии. Это приведет к 
остановке основных мощностей химзаводов, которые выпускают минеральные удобрения. 
А это в свою очередь повлечет за собой дефицит удобрений, неурожай и прочее, вплоть до 
появления угрозы продовольственной безопасности Украины", - подчеркнул он. По его 
словам, сейчас средняя рентабельность химпредприятий составляет 1,3%. "Предприятия 
балансируют на грани убыточности и могут остановиться в любой момент. Если это 
произойдет, то кому будет нужна эта дорогая электроэнергия?", - отметил президент Союза 
химиков Украины Алексей Голубов. При этом он считает, что постоянный рост тарифов на 
электроэнергию связан с завышенными ценами на "зеленую" э/э СЭС и ВЭС. "Государство 
не знает, как платить по этим "зеленым" тарифам. Почему это перекладывают на плечи 
промышленности, которая и так влачит жалкое существование? Любое повышение 
тарифов пагубно сказывается на всей промышленности", - констатировал президент Союза 
химиков. Ранее "Укрзализныця" и объединение предприятий "Укрметаллургпром" 
выступили против повышения тарифов на передачу электроэнергии. Крупнейшие 
ферросплавные заводы Украины инициировали введение моратория на повышение 
тарифов на передачу электроэнергии. НКРЭКУ 7 октября одобрила проект постановления о 
повышении на 30% на декабрь 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" - до 312,76 грн/МВт-ч. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 І ЗОКРЕМА 

UMG инвестировала $11 млн в комплекс в Кривом Роге 
"Украинские минеральные удобрения" 

13.10.2020 

Компания Recycling Solutions из портфеля инвесткомпании UMG 
Investments группы СКМ сообщила об открытии комплекса "Украинские 
минеральные удобрения". 

"Планировали и строили комплекс с нуля. Общий объем инвестиций составил более 
$11 млн. Компания создала 72 рабочих места", – приводится в релизе комментарий 
гендиректор UMG Investments Андрея Горохова. Согласно документу, производственные 
мощности нового производителя, работающего на основе технологии компактирования, 
позволяют обеспечить для украинских аграриев до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. 
Комплекс оснащен новым оборудованием японско-немецкого холдинга Hosokawa Alpine. 
Глава UMG Investments напомнил, что в этом году это уже второй проект портфеля 
переработки: в марте было объявлено о заключении соглашения с компанией 
"Эффективные инвестиции" Игоря Лиски о приобретении миноритарного пакета акций 
нового предприятия по производству высокопротеиновых кормовых добавок для 
сельскохозяйственных и домашних животных Feednova. Сейчас предприятие уже начало 
процесс размещения на строительной площадке оборудования первой очереди, и проект 
планируется к завершению до конца 2020 года. "Мы планируем дальнейшие инвестиции в 
направлении переработки и сейчас ищем партнеров и рассматриваем соответствующие 
проекты по переработке пластика", – отметил Горохов. Recycling Solutions — украинская 
компания по стратегическому управлению побочными продуктами и отходами для 
угольной, металлургической, теплоэнергетической и аграрной отраслей Украины. 
Направления деятельности: переработка и продажа золошлаковых материалов, 
металлургических шлаков, редких и технических газов, сульфата аммония, побочных 
продуктов животноводства; производство тепловой и электрической энергии из шахтного 
метана. Как пояснил генеральный директор Recycling Solutions Дмитрий Ануфриев, в 
течение многих лет кристаллический сульфат аммония — ценный побочный продукт 
металлургической отрасли, который можно превратить в удобрения, — экспортировался 
для переработки в такие страны, как Турция, Болгария или Сербия, а затем его после 
переработки импортировали назад в Украину. "Recycling Solutions создала локальное 
производство в Кривом Роге для переработки кристаллического сульфата аммония в 
готовый к употреблению гранулированный продукт", – отметил Ануфриев. За первое 
полугодие 2020 года Recycling Solutions продала более 825 тыс. тонн и 455 тыс. куб. м 
отходов и побочных продуктов отечественных предприятий. Компания получила 343,1 млн 
грн валового дохода и инвестировала в создание новых перерабатывающих предприятий 
12,2 млн грн, сообщается в релизе. Согласно ему, всего с момента своего основания 
Recycling Solutions привлекла более $15 млн инвестиций в развитие бизнеса и внедрение 
технологий переработки. В компании работает более 220 человек. UMG Investments — 
инвестиционная компания, которая специализируется на развитии портфельных бизнесов 
с высоким потенциалом роста. UMG Investments была основана СКМ Рината Ахметова в 
2006 г. как холдинг United Minerals Group для управления активами в сырьевых отраслях.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Совместное предприятие Ахметова и Коломойского по  
производству взрывчатки сменило руководство 

26.10.2020 

Наблюдательный совет ПАО "Промышленно-производственное 
объединение "Кривбассвзрывпром" обновил состав правления компании, в 
том числе уволив его председателя Дмитрия Бергента по его заявлению. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия НКЦБФР, набсовет принял 
соответствующие решения на своем заседании 28 сентября. При этом исполнять 
обязанности председателя правления до формирования нового состава правления 
предприятия поручено Андрею Гавруку, который до этого с июля 2017 года занимал 
должность директора в Днепровском макрорегионе ПАО "Укртелеком". Набсовет также 
уволил с должности первого заместителя председателя правления компании Александра 
Сосновского, поручив временно исполнять его обязанности главному инженеру 
Константину Евницкому. По данным госреестра, собственниками ПАО ППО 
"Кривбассвзрывпром" указаны кипрские компании Quartex Limited (46,58%) и Quartex LTD 
(46,58%), а конечными бенефициарами – Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Как указано 
на сайте предприятия, ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" основано в 1969 году и является 
одним из крупнейших предприятий по ведению специальных взрывных работ. В 
технологическую цепочку производственного процесса ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" 
входит: хранение, переработка, изготовление взрывчатых веществ с использованием 
смесительно-зарядных машин нового поколения, транспортировка и непосредственное 
производство массовых взрывов скважинных зарядов. АО "Кривбассвзрывпром" 
обеспечивает проведение взрывных работ в карьерах горнодобывающих предприятий 
Украины. Крупный производитель эмульсионных и неводостойких взрывчатых веществ. В 
технологическую цепочку работы предприятия входят хранение, переработка, 
транспортировка и непосредственно взрывные работы. 

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

 
 

Сєвєродонецький «Азот» відновить випуск  
медичного кисню 

27.10.2020 

На Сєвєродонецькому об’єднанні «Азот», що входить до групи 
підприємств азотного бізнесу Group DF, триває підготовка до випуску кисню 
медичної якості. Про це повідомляє прес-служба Group DF 

«Підприємство підготувало і подало до Державного експертного центру МОЗ пакет 
документації, необхідної для відновлення виробництва медичного кисню, – заявив Леонід 
Бугайов, Голова Правління ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», під час робочої 
наради з головою Луганської обласної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм. – Усі 
організаційні питання, пов’язані з дозволами, повинні бути вирішені максимально швидко. 
У регіоні непроста епідемічна ситуація з COVID-19. Медичний кисень сьогодні дуже 
потрібен лікарням та медичним центрам». Сєверодонецький «Азот» вже отримав ліцензію 
від Державної служби України з лікарських засобів на виробництво і продаж медичного 
кисню. Виробничі потужності цеху розділення повітря здатні виробляти 500 кубічних 
метрів на годину кисню медичної якості. За словами голови Луганської обласної державної 
адміністрації Сергія Гайдая, з відновленням на «Азоті» виробництва медичного кисню 
регіон буде повністю забезпечений необхідною кількістю балонів для лікування 
важкохворих COVID-19. Кисень є одним з побічних продуктів виробництва азотних добрив. 
Завдяки тому, що на Сєвєродонецькому «Азоті» навесні було відновлено повний 
виробничий цикл з випуску мінеральних добрив, сьогодні підприємство має технологічну 
можливість виробляти кисень медичної якості. Медичний кисень використовується при 
підготовці спеціальних збагачених дихальних газових сумішей. Вони застосовуються у 
медицині для лікування різних хвороб, що пов’язані з порушенням роботи органів дихання, 
а також низки патологій шлунково-кишкового тракту. Основні споживачі медичного кисню 
– лікарні, поліклініки, санаторії, інші медичні установи. Медичний кисень переважно 
зберігається у металевих газових балонах високого тиску різної ємності (для стиснених або 
зріджених газів). Також медичним киснем з балонів наповнюються так звані «кисневі 
подушки» (спеціальні прогумовані ємності) для індивідуального застосування. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Group DF 

 
У Житомирі будівлю цеху колишнього заводу хімволокна  

продано за 83 тисячі гривень 
28.10.2020 

Фонд держмайна провів аукціон з продажу будівлі цеху контрольно-
вимірювальних приладів і автоматики, який знаходиться на вул. 
Промислова, 1/154. Про це пише zhitomir-online.com 

Загальна площа триповерхової будівлі - 860,2 кв. м. Аукціон отримав лише одну 
пропозицію, житомирське ТОВ "Комісар Індастрі" запропонувало 69 тис. 541,50 грн, саме ця 
компанія й перемогла у торгах. 30 вересня 2020 року організатор торгів повідомив про 
укладений договір на суму 83 тис. 341 грн 80 коп. ТОВ "Комісар Індастрі" була 
зареєстрована у Житомирі в жовтні 2017 року, засновником є Комісарчук Дмитро Олегович, 
а статутний капітал компанії – 1 тисяча гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zhitomir-online.com 

 
АО "Азот" произвел 1,29 млн тонн  

азотных удобрений 
29.10.2020 

ПАО "Азот" (Черкассы), входящее в Group DF Дмитрия Фирташа, за 
январь-сентябрь нынешнего года произвел 1,29 млн тонн азотных 
удобрений, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

Товарной аммиачной селитры произведено 347,1 тыс. тонн, карбамида товарного – 
439,9 тыс. тонн, карбамидно-аммиачной смеси (КАС) – 493 тыс. тонн, аммиачной воды – 11 
тыс. тонн. "Показатели девяти месяцев 2020 года превысили аналогичный период 2019 
года на 10,4%. В частности, на 8,1% больше выработано аммиачной селитры, на 26,1% 
нарастили выработку КАС. Общее производство карбамида увеличилось на 4,4%, но не весь 
карбамид продавался. Часть использовалась для производства КАС, на который 
увеличивается спрос. Таким образом, предприятие реагирует на конъюнктуру рынка", – 
цитирует пресс-служба Group DF слова председателя правления предприятия Виталия 
Склярова. Предприятие также увеличило ассортимент продукции минеральных удобрений. 
Завод выпускает четыре вида карбамидно-аммиачной смеси: КАС - 32, КАС - 30, КАС - 28, 
КАС - S (в 2019 году выпускал только один вид – КАС- 32). На сегодня черкасский "Азот" 
работает на 100% нагрузке производственных мощностей. По словам Виталия Склярова, в 
таком темпе предприятие намерено работать и в дальнейшем, обеспечивая осеннюю 
посевную. Черкасское ПАО "Азот" – одно из крупнейших украинских химических 
предприятий. Занимается производством минеральных азотных удобрений. С 2011 года 
входит в группу Ostchem (предприятия азотного бизнеса Group DF). Проектная 
производственная мощность по выработке аммиака составляет 962,7 тыс. тонн в год, 
аммиачной селитры – 970 тыс. тонн в год, карбамида – 891,6 тыс. тонн, КАС – 1 млн тонн в 
год. По итогам 2019 года Черкасский "Азот" произвел 1 млн 567 тыс. тонн азотных 
минеральных удобрений. В частности, товарной аммиачной селитры было выработано 
467,8 тыс. тонн, товарного карбамида – 607,6 тыс. тонн, КАСС – 482,5 тыс. тонн, аммиачной 
воды – 9,6 тыс. тонн, аммиака – 808,6 тыс.тонн (в частности, товарного – 56,3 тыс. 
тонн).Также было выпущено 569,4 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты. 
Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой 
представлен в ряде стран Европы и Азии. Один из крупнейших на территории Восточной 
Европы инвесторов в химическую, титановую и портовую отрасли. Основатель и 
собственник Group DF – бизнесмен Фирташ. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
"Країна в заручниках": на цей раз хлор  

Коломойського і газ Фірташа 
29.10.2020 

Як українці стали заручниками боротьби монополій Ігоря 
Коломойського та Дмитра Фірташа за прибутки? Про це розповідає 
співзасновниця Ліги Антитрасту, державна уповноважена АМКУ у 2015-2019 
рр., Агія Загребельська 

Природний монополіст "Дніпропетровськгаз" Дмитра Фірташа намагається підняти 
тариф на розподіл газу та чекає схвалення від НКРЕКП. Неприродний монополіст 
"ДніпроАзот" Ігоря Коломойського, що є найбільшим споживачем послуг "Дніпропетровськ-
газу", погрожує зупиненням виробництва хлору, у разі підняття тарифу. Якщо наміри та 
погрози двох належних олігархам монополістів втіляться у життя, українці можуть 
залишитись в період пандемії без питної води. Чим це загрожує, думаю, пояснювати не 
варто. Бізнес-стратегія "Дніпропетровськгазу" – прагматична. З одного боку, чим більше 
тариф – тим більше прибутків. Адже "ДніпроАзот" каже, що тільки по відношенню до нього 
мова йде про додаткові 2,1 млрд грн на рік, а в цілому підвищення тарифу планується у 
більш ніж три рази: з 1,368 до 4,704 грн з ПДВ за розподіл одного кубічного метру газу. Ця 
інформація міститься у проєкті розрахунку тарифу на 2021 рік, який оприлюднив "Дніпро-
петровськгаз". Слід зазначити, що тарифи на розподіл газу природними монополіями 
встановлює Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тепер 

http://www.fixygen.ua/news/20201016/ukrainskie-promyshlenniki.html
http://www.fixygen.ua/news/20201013/umg-investirovala.html
https://biz.censor.net/news/3227119/sovmestnoe_predpriyatie_ahmetova_i_kolomoyiskogo_po_proizvodstvu_vzryvchatki_smenilo_rukovodstvo
https://groupdf.com/uk/pres-tsentr/novini/
https://zhitomir-online.com/2020/10/28/u-zhytomyri-budivlyu-cekhu-kolyshnogo-zavodu-khimvolokna-prodano-za-83-tysyachi-gryven.html
http://www.fixygen.ua/news/20201029/azot-proizvel.html
http://chemunion.org.ua/ru/
https://www.umginvestments.com/
https://kvvp.com.ua/
http://www.azot.lg.ua/
http://www.azot.cherkassy.net/
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Регулятор має розглянути розрахунки компанії і прийняти рішення щодо розміру тарифу. З 
іншого боку, "ДніпроАзот" є конкурентом добривного бізнесу того ж Дмитра Фірташа. А 
значить, можна зробити собівартість товару конкурента суттєво вищою, а свого, навпаки – 
нижчою. Важливим є й те, що основна частина підняття тарифу на розподіл, що лобіюється 
облгазом – це гроші для погашення боргів перед "Укртрансгазом", щодо яких досі жодне 
рішення з боку держави не прийнято. При цьому, якщо говорити об’єктивно, то 
звинувачувати у їх виникненні лише газорозподільчі компанії – несправедливо. Оскільки 
значна їх частина утворилась, в тому числі, завдяки неналежній роботі Регулятора в 
попередні роки та включення до тарифу на розподіл занижених обсягів виробничо-
технологічних втрат (ВТВ) газу по цінах нижче ринкових. І якщо держава не ділить з 
облгазами відповідальність за виникнення цього боргу, то останні, будучи природними 
монополістами, також не озираються на проблеми та потреби держави. І просто 
перекладають цю відповідальність на нас – кінцевих споживачів. Погрози "ДніпроАзоту" 
також зрозумілі та не нові. Схожу стратегію підприємство використовувало два роки тому, 
коли державна частина акціонерів "Укрнафти" зупинила поставки непристойно дешевого 
газу хлорному монополісту та підняло його ціну на 30%. Враховуючи те, що частка газу у 
собівартості виробництва рідкого хлору складає 80%, такий крок суттєво вплинув на 
прибутки підприємства у бік зменшення. Але все одно вони залишилась достатніми, бо 
хлор водоканалам "ДніпроАзот" не продавав напряму – в тендерах приймали участь 
прокладки. При цьому, їх ціна хлору була майже в два рази вищою, ніж та, яку сам 
"ДніпроАзот" називав економічно обґрунтованою з урахуванням 30% підвищення вартості 
газу. Отже, підприємство могло просто почати самостійно виходити на закупівлі та мати 
нормальну рентабельність бізнесу. В підсумку, тоді на кілька тижнів виробництво рідкого 
хлору було зупинено, а водоканали "в милі" бігали по владним коридорам та 
представникам іноземних постачальників, щоб хоч на якийсь період закрити проблему. 
Правда відмінність в тому, що в 2018 "Аульська хлоропереливна станція", що єдина в 
Україні пристосована до переливання імпортованого рідкого хлору для можливості його 
споживання на водоканалах, була у комунальній власності. А вже в 2019 її продали нікому 
невідомій компанії, що має зв’язки з іншим бізнесом того ж олігарха Коломойського в обхід 
Антимонопольного комітету. Отже тепер, якщо "Дніпроазот" зупинить виробництво з 
одночасною зупинкою роботи станції – імпортний хлор нам також буде недоступний та 
колапс – неминучий. І можна було б сказати, що ми маємо спір двох господарюючих 
суб’єктів, що мають між собою розібратись, якби не… Якби вони не були монополістами, 
якби ми не мали справу з вертикально-інтегрованими компаніями, якби цінову політику 
формував не державний Регулятор, якби їх власниками не були олігархи, та якби від того, 
як буде вирішено це питання, не залежало життя, здоров’я та добробут мільйонів українців. 
Ця ситуація як раз чудово демонструє безлад в регуляторній та антимонопольній політиці 
держави, та не спроможність НКРЕКП та АМКУ належним чином виконувати свої функції. 
Треба віддати належне НКРЕКП, яка в 2020 році почала рух в напрямку наближення 
тарифної політики щодо газорозподільчих компаній до реальних потреб та розумної 
економіки. Але проблема з боргами все одно залишилась не вирішеною, та наївно 
сподіватись, що вона якось сама собою зникне. НКРЕКП, звичайно, самостійно не може її 
вирішити. Для цього потрібно включення та щире бажання знайти справедливий та 
юридично коректний вихід з боку Нафтогазу, парламентарів та урядовців, чого немає. 
Комусь недостатньо знань та досвіду, хтось занадто захопився піаром та на подібні питання 
не залишилось часу та ресурсів, а хтось просто зайнятий лобіюванням інтересів окремих 
бізнес-груп. В підсумку, якщо проблема з боргами так і не буде вирішена, з високою долею 
ймовірності заплатимо в результаті їх ми – в складі нового підвищеного тарифу. Щодо 
Антимонопольного комітету ситуація значно гірше. По хлорному бізнесу відомство досі не 
завершило розслідування обставин зупинення виробництва хлору в 2018 та придбання 
переливної станції в 2019 роках. І навряд чи найближчим часом можна чекати від Комітету 
бодай якісь результати в цьому напрямку. Отже хлорний монополіст впевнений у 
безпорадності держави в цьому напрямку, та, будуючи свою стратегію вирішення проблеми 
з тарифами, не озиратиметься на антимонопольне законодавство. З іншого боку, АМКУ хоча 
однією рукою і намагається примусово поділити добривний бізнес Дмитра Фірташа, іншою 
– суттєво зменшує розмір штрафу та робить грубі помилки, що очікувано призводять до 
скасування рішення. Схоже і з газовим бізнесом олігарха, де комітет свідомо чи несвідомо 
грає "в піддавки". За щось штрафує, на щось закриває очі, та в результаті все одно 
обвинувальні рішення "зливаються" в судах. Тобто по жодному з монопольних бізнесів двох 
олігархів конкурентне відомство досі ні діагноз правильний не поставило, ні програму 
лікування ні сформувало, вже не кажучи про те, щоб почати її впровадження в життя. І 
говорячи відверто, Комітет в тому стані, в якому він перебував останні більш ніж десять 
років, не спроможний це зробити по багатьом причинам. В цій історії немає простих та 
швидких рішень. Олігархізація економіки та демонтаж регуляторного сектору держави 
тривали роками. Отже на відновлення також підуть роки. ... 
 

Читати повністю >>> 
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ТОВ “Київгума” взяла участь у 29-й міжнародній  
виставці PABLIC HEALTH 2020 

10.10.2020 

Не зважаючи на карантин та вируючу пандемію, з 7-го по 9-те жовтня 
на базі Міжнародного виставкового центру відбулася 29-та міжнародна 
виставка PABLIC HEALTH 2020. 

ТОВ «Київгума», разом із партнерами підприємствами «ТК МЕДЗАХИСТ» та «VENETO 
MED» взяла участь у виставці, де презентували свою медичну продукцію: багаторазові 
костюми 6-го рівня захисту; багаторазові халати 6-го рівня захисту; багаторазові 
комбінезони 6-го рівня захисту; рукавички медичні анатомічні тощо. Нагадаємо, на початку 
вересня ТОВ “Київгума” стало одним із засновників Громадської спілки «БіоМедЗахист». Мета 
цієї спілки – об’єднання зусиль для забезпечення біологічної та антиінфекційної безпеки 
українців. До складу спілки, крім  ТОВ “Київгума”, також увійшли: ТОВ “ТК-Медзахист”, ТОВ 
“Група Венето”, ТОВ “ОЛТЕКС”, ТОВ “Сангін”, ТОВ “ЮАСафеті”, ПрАТ “Трикотажна фабрика 
“РОЗА”. «Діяльність спілки “Біомедзахист” направлена на розбудову професійних зв’язків з 
лабораторіями, лікарями, експертами у сфері виробництва медичних виробів та засобів 
індивідуального захисту, – розповідає член правління ГС “Біомедзахист”, директор з 
продажів ТОВ “Київгума” Олександр Жученко. ТОВ «Київгума» – лідер ринку України з 
виробництва виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону. «Київгума» виробляє понад 3,5 
тис. найменувань продукції для всіх галузей народного господарства. Підприємство 
повного циклу, що дозволяє надавати послуги виробництва виробів, починаючи від 
розробки суміші та проектування оснастки до їх виготовлення. 

Читати повністю >>> 
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Скляне пакування: вибір №1 серед екологічно  
свідомих споживачів 

28.10.2020 

Останні дані європейської скловиробничої промисловості показують, 
що обізнаність споживачів у питаннях переробки відходів та екологічного 
впливу все більше позначається на щоденних рішеннях про покупку того чи 
іншого продукту. 

 

Майже 90% опитаних стверджують, що вони б порадили своїм друзям та рідним 
скло, як найкращий варіант пакування. Це на 11% більше порівняно з 2016 роком. 
Опитування споживачів, проведене організаціями Friends of Glass та Європейською 
федерацією виробників склотари (Feve), у якому взяли участь понад 10 000 споживачів з 13 
країн Європи, виявило, що люди зараз, як ніколи, надають перевагу склу: половина 
опитаних наразі купує більше продуктів у склі, ніж 3 роки тому. Такі результати зумовлені 
надзвичайно високими рециркуляційними можливостями скла та підвищеною увагою 
споживачів до екологічних характеристик матеріалу. Завдяки розгалуженій мережі 
місцевих установ, що займаються переробкою відходів, а також використанню у 
виробництві скляного пакування склобою та природної сировини (пісок, кальцинована 
сода, вапняк), скло на 100% піддається переробці незліченну кількість разів, тим самим 
сприяючи замкненню обігу сировини на міс-цевому рівні. Таким чином, використане скло є 
одним із основних ресурсів, необхідних для виробництва нової продукції. Насправді 40% 
усіх споживачів активно обирають скло, віддаючи йому перевагу перед іншими 
пакувальними матеріалами, оскільки скло краще піддається переробці.  

 

Екологічність має значення. Згідно з результатами опитування, вплив пакування 
на довкілля є одним із рушійних факторів прийняття рішення при купівлі продуктів 
харчування та напоїв. Більшість споживачів (75%) «глибоко занепокоєні» проблемою 
утилізації тари для харчових продуктів, а кожен третій опитаний стверджує, що у виборі 
продуктів передусім керується необхідністю максимально відмовитися від пакування, яке 
не піддається переробці. В той же час 46% європейців вважають, що вони значно скоротили 
споживання пластику аби запобігти забрудненню середовища. Як правило, скло вважається 
найбільш екологічно дружнім пакувальним матеріалом: переважно скло є лідером у аспекті 
боротьби із забрудненням середовища та екологічними проблемами, такими як харчові 
відходи (42% опитаних європейців визнають скло «найкращим у цьому відношенні 
матеріалом»), пакувальні відходи та кліматичні зміни (48% опитаних). Результати 
опитування показали, що переважна біль-шість споживачів сприяють переробці скляного 
пакування: 84% європейців сортують скло для подальшої переробки, з яких 80% роблять 
це правильно, заздалегідь відокремлюючи кришечки. У Європі відносити використане скло 
у сортувальний контейнер поблизу дому вважається найзручнішим способом його 
утилізації. Ці цифри вказують на те, що Європа робить правильні кроки у напрямку 
циркулярної економіки та реалізує важливі цілі сталого розвитку, зокрема, реальне 
досягнення усіма європейськими країнами показника збору використаного скла на рівні 
70% до 2025 року та 75% до 2030 року. 

 

Читати повністю >>> 
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Объем товарной продукции ККБК 
составил 4,1 млрд грн 

15.10.2020 

Объем товарной продукции ККБК в январе-сентябре 2020 г. составил 
4 млрд 165,4 млн грн, что на 0,6% выше аналогичного показателя за девять 
месяцев 2019 г., свидетельствует статистика ассоциации "УкрПапир".  

Как сообщалось, в январе-августе текущего года объем производства комбината был 
на 0,3% выше аналогичного прошлогоднего периода, январе-июле – на 0,8%. По статистике 
ассоциации, предоставленной агентству "Интерфакс-Украина", в натуральных показателях 
за девять месяцев комбинат немного (на 1,3%) нарастил выпуск гофротары – до 174,83 млн 
кв. м, сохраняя вторую позицию по ее выпуску в стране после Рубежанского КТК (совместно 
с Трипольским упаковочным комбинатом) с небольшим отставанием. Выпуск бумаги-
основы для санитарно-гигиенической продукции увеличился почти на 5% - до 64,1 тыс. 
тонн, немного замедлился прирост производства туалетной бумаги в рулончиках - до 1,4% 
(334,94 млн шт.) – по ее производству комбинат лидирует с большим отрывом от 
остальных производителей. Выпуск картона вырос на 2,8% - до 153,4 тыс. тонн, в том числе 
коробочного картона - на 24,2%, до 50,4 тыс. тонн, тогда как тарного (включая бумагу для 
гофрирования) сократился на 5,1% - до 103 тыс. тонн. По оценке ассоциации, в целом 
предприятия отрасли в январе-сентябре-2020 нарастили выпуск гофротары на 0,2% - до 
517,8 млн кв. м, бумаги и картона снизили на 1,2% - до 599,2 тыс. тонн, туалетной бумаги в 
рулончиках нарастили на 5,6% - до 534,26 млн шт. Киевский КБК - одно из крупнейших 
предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,2 тыс. 
чел. Продукция реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Как сообщалось, в 2019 году комбинат сократил объем товарной продукции … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Папір з опалого листя: Український RE-leaf PAPER випустив 
першу промислову партію у 1,5 тонни 

27.10.2020 

Український засновник проекту RE-leaf PAPER, що переробляє папір з 
опалого листя, випустив першу промислову партію паперу об’ємом 1,5 тонни. 
Про це пише ITC, передає investory.news 

Ще в 2019 р. український студент КНУ ім. Т. Шевченка Валентин Фречка повідомив, 
що створена ним технологія виготовлення паперу з опалого листя RE-leaf успішно пройшла 
випробування на спеціалізованому обладнанні й готова до роботи в “масштабних умовах”. 
Протягом декількох місяців Фречка довів свій проект до виробництва першої промислової 
партії переробленого паперу. Роботи проводилися на базі Житомирського картонного 
комбінату, а результатом стала партія паперу щільністю 90 г/м² і 100 г/ м², товщиною 0,2 
мм, зі значенням продавлювання 285 кПа. З цієї партії автори проекту збираються 
виготовити тестові зразки паперових пакетів і посуду, а також картону. З урахуванням 
складності процесу вдалося досягти ідеальних параметрів, які зображають весь спектр 
можливостей листяного волокна. Раніше Валентин Фречка завдяки своєму проекту RE-leaf 
PAPER отримав “золото” на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, 
а також став фіналістом фестивалю інновацій МОН. А от стартап Bolt Threads виробляє 
веганський матеріал Mylo, схожий на шкіру, з особливого виду волокна, зробленого з 
міцелію - вегетативне тіло грибів. Бренди Adidas і Lululemon оголосили про співпрацю з цим 
стартапом. Як писали раніше Investory News, американський стартап Cloud Paper, який 
виробляє туалетний папір з бамбука, залучив у раунді фінансування серії A $3 млн від 
венчурного фонду Greycroft Partners, а також Марка Кьюбана, Ештона Кучера, Роберта 
Дауні-молодшого й інших відомих підприємців та акторів. 

Читати повністю >>> 
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ПАТ «Одескабель» представив рішення у сфері сонячної  
енергетики на виставці CISOLAR&SEF 

22.10.2020 

У Виставковому центрі М82 21-22 жовтня 2020 року відбулась 
визначна галузева подія року - виставка сонячної енергетики CISOLAR&SEF. 
Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Одескабель» 

Найбільша виставка в Центральній та Східній Європі об'єднала ключових лідерів 
галузі, виробників, постачальників та підрядників з понад 30 країн світу. Понад 70 
провідних компаній представляли останні технологічні досягнення у сфері відновлюваної 
енергетики, обладнання, сервіси та бізнес-моделі співпраці з потенційними 
дистриб’юторами та партнерами, а також пропозиції для приватних клієнтів. ПАТ 
«Одескабель» представив комплексні кабельні рішення у сфері сонячної енергетики. 
Відзначимо, завод «ОДЕСКАБЕЛЬ» першим в Україні отримав європейський сертифікат на 
сімейство кабелів H1Z2Z2-K для фотоелектричних систем від однієї з провідних світових 
компаній з надання незалежних аудиторських, технічних і сертифікаційних послуг TUV 
RHEINLAND. Новий європейський стандарт EN 50618, прийнятий на зміну існуючої раніше 
специфікації 2 PFG 1169 / 08.07 (PV1-F), пред'являє більш жорсткі вимоги до «сонячного» 
кабелю. У відповідь на встановлені в ЄС більш суворі вимоги до кабельної продукції для 
фотоелектричних систем, кабельний завод «ОДЕСКАБЕЛЬ» розробив сімейство кабелів 
марок H1Z2Z2-K і першим в Україні успішно пройшов повні типові випробування на 
відповідність вимогам європейського стандарту EN 50618 в TUV RHEINLAND. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ПАТ «Одескабель» 
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ФГИ выставил на аукцион последний госпакет акций  
производителя батарей "Иста-Центр" 

01.10.2020 

ФГИ Украины выставил на аукцион последний госпакет акций 
производителя стартерных аккумуляторных батарей АО "Иста-Центр" 
(Днепр) в размере 21,552% уставного капитала (552 478 шт). 

"12 октября должен состояться онлайн-аукцион по продаже пакета акций 
(21,5524%), принадлежащих государству в уставном капитале АО "Иста-Центр". Именно тут 
в 1995 году выпустили первый в Украине аккумулятор, а сегодня предприятие – один из 
крупнейших производителей аккумуляторов в восточной Европе", - отмечается в 
сообщении на странице ФГИ в среду. Стартовая цена пакета – 37,7 млн грн (номинальная 
стоимость – 27,624 млн грн). По информации на сайте предприятия, заводы ISTA (Иста-
Центр и ДОЗ "Энергоавтоматика") имеют возможность выпускать около 5 -5,5 млн шт 
аккумуляторных батарей в год. Согласно данным ФГИ, АО "Иста-Центр" на предприятии 
работает 135 человек. В первом полугодии чистый доход предприятия составил 62,55 млн 
грн (за весь 2019 год – 249,32 млн грн), чистый убыток 2,35 млн грн (чистая прибыль 0,19 
млн грн). Просроченная кредиторская задолженность компании на 30 июня текущего года 
составляет 19,94 млн грн, текущая – 203,85 млн грн (в том числе по зарплате - 0,57 млн 
грн), суммарная дебиторская задолженность – 52,39 млн грн. Предприятие располагает 
земельным участком 4,57 га. Ранее ФГИ уже неоднократно выставлял этот пакет на 
продажу (в частности, в феврале 2018 года по стартовой цене 38,95 млн грн), но 
безрезультатно. Уставный капитал ЧАО "Иста-Центр" – 128,171 млн грн, номинал акции - 50 
грн. По данным НКЦБФР на второй квартал 2020 года 23,0476% акций АО "Иста-Центр" 
владеет зарегистрированное в Панаме Battery Investment Corp., 6,23% - Иста Интернейшнл 
Корпорейшн (Белиз), еще 40% принадлежит ООО "Оберон-центр" (Днепр), в котором, 
согласно госреестру, более 75% владеет зарегистрированный в Лондоне Виктор Потапов 
(через "Скотвинд Лимитед"). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Банкрутство "Росави" Жеваго: поліція розслідує передачу  
в оренду майна, яке в заставі НБУ 

15.10.2020 

Відповідно до ухвали Святошинського райсуду м. Києва від 
25.09.2020, слідчі Нацполіції в Київській області здійснюють досудове 
розслідування в кримінальному провадженні №12020110000000949 від 
23.09.2020. 

В рамках розслідуваня, як зазначається, встановлено, що “службові особи та 
засновники ПрАТ "Росава" умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, 
діючи за попередньою змовою групою осіб з ліквідатором вказаного підприємства, 
службовими особами та засновниками ТОВ "Преміорі", заволоділи майном та грошовими 
коштами ПрАТ "Росава" в особливо великих розмірах, в тому числі шляхом відчуження 
вказаного майна в ТОВ "Преміорі", а також шляхом внесення його до статутного капіталу 
вказаного підприємства”. Вв результаті цього була спричинена матеріальна шкода для ТОВ 
"Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста" (яке й подало заяву про вчинення кримінального 
правопорушення) та іншим кредиторам ПрАТ «Росава». Згідно з судовими матеріалами, в 
заяві ТОВ "Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста" вказувалося, що “з метою 
протиправного заволодіння активами (майном) ПрАТ «Росава» в особливо великому 
розмірі 50 млн грн” під виглядом передоплати за давальницьку сировину було здійснено 
“протиправне відчуження активів банкрута, які віднесені до ліквідаційної маси на користь 
підконтрольної (пов`язаної) юридичної особи - ТОВ «Преміорі» (цитата). “20.03.2020, в 
період дії ліквідаційної процедури [“Росави”] та задоволення вимог кредиторів виключно в 
порядку та у спосіб визначений Кодексом України з процедур банкрутства, була повернуто 
передплата за переробку давальницької сировини згідно договору №1667 від 29.12.2016 в 
розмірі 50 000 000,00 грн”, - йдеться в судових матеріалах. Зауважується, що як і «Росава», 
компанія «Преміорі» виробляє шини. У компаній спільна адреса, телефон бухгалтерії, 
торгова марка «PREMIORRI» розміщена на сайті «Росави». Зазначається, що в рамках 
ліквідаційної процедури між ТОВ «Преміорі» та ПрАТ «Росава» було укладено договір 
оренди майна №833 від 01.04.2020, за умовами якого ПрАТ «Росава» передало, а ТОВ 
«Преміорі» прийняло в тимчасове володіння та користування нежитлові будівлі та основні 
засоби ПрАТ «Росава», які перебувають у заставі третіх осіб - НБУ і ТОВ «ФК «Інвестохіллс 
Веста» (є визнаними заставними кредиторами у справі про банкрутство). При цьому 
наводиться інформація, що попереднім ліквідатором ПрАТ «Росава» не було погоджено 
укладення такого договору ані із заставними кредиторами, ані з комітетом кредиторів 
ПрАТ «Росава». Як додається, за договором оренди майна від 01.04.2020, все рухоме та 
нерухоме майно ПрАТ «Росава» передається в оренду ТОВ «Преміорі», а орендна плата за 
яке складає 932 тис грн (без ПДВ) за місяць. Водночас стверджується, що за період передачі 
майна в оренду жодних коштів на рахунки ПрАТ «Росава» не надходило. … 

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

 
“Слуга” Горбенко высаживается  

в Белой Церкви 
27.10.2020 

Фирма “слуги” и шинного магната Руслана Горбенко выкупила у 
“Сбербанка” долги Белоцерковского завода резинотехнических изделий. 
Об этом пишет Владислав Боровиков на портале oligarh.media 

ООО “Интершина плюс”, входящая в группу компаний “Интершина”, которой 
официально до избрания в Раду от “Слуги народа” владел Руслан Горбенко (сейчас его доля 
переписана на директора Сергея Васильченко), может обзавестись первым настоящим 
промышленным активом. 19 ноября было опубликовано постановление Верховного суда, 
который отклонил кассацию созданного на базе Белоцерковского завода 
резинотехнических изделий ООО “Интер-РТИ”. В ней ООО требовало отменить определение 
суда первой инстанции от июля 2020 года, заменившего взыскателя долгов с АО “Сбербанк” 
(дочка российского “Сбера”) на “Интершина плюс”. Речь идет о валютном кредите, 
выданном банком в 2011 году одной из крупнейших в стране групп по сбору лома черных 
металлов “Укрвторчермет” бизнесмена иранского происхождения Али Мохаммед Хани 
Омрана. После курсовых качель 2015 года договор пролонгировали, а за его надлежащее 
исполнение поручился имуществом принадлежащий Омрану завод “Интер-РТИ”. В  2016 
году “Сбер” начал в судах требовать вернуть долг, который на тот момент составил 14,6 
млн долларов США и 48,8 млн грн. С 2019 года вопрос возврата находился на контроле 
исполнительной службы, согласно приказа хозяйственного суда в деле №910/8794/17. А в 
феврале 2020 г. стало известно, что “Сбербанк” продал права на долг, который пол года 
назад, через ряд посредников, достался “Интершина плюс”. “Интершина” – один из 
крупнейших в стране шинных трейдеров и активный поставщик для государства. За 
последние пять лет суммарно группа выиграла тендеры на сумму около 800 млн грн. В 
2015 году Горбенко замахнулся на то, чтобы перейти от трейдинга к собственному 
производству, выкупив часть оборудования обанкротившегося днепропетровского завода 
“Днепрошина”, который со времен СССР был одним из двух заводов в Украине данного 
профиля и специализировался на выпуске крупногабаритных шин. Компания Горбенко 
перевезла его в Белую Церковь и договорилась о размещении на заводе Константина 
Жеваго “Росава” (сейчас ООО “Премиори”), который сам выпускает шины для легковых 
авто. Впрочем оказалось, что оборудование находилось в залоге у государственного 
“Укрэксимбанка”. “…На промышленных мощностях ЧАО “Росава”, по адресу: Киевская 
область, г. Белая Церковь, проведен обыск, по результатам которого выявлено 67 единиц 
технологического оборудования ЗАО “Интермикро Дельта Инк” (правопреемник ПАО 
“Днепрошина” – “ОЛИГАРХ”), являющееся предметом залога АО “Укрэксимбанк”: пресс-
формы для изготовления резиновых шин, сборочные барабаны, шаблоны для поддува 
камер и тому подобное”, – говорится в материалах уголовного производства № 
42015040000000917, которое с 2019 года расследует СБУ. Цепочка отчуждения выглядела 
так. В 2015 году в рамках процедуры банкротства и санации “Интермикро Дельта Инк” 
ликвидатор продал оборудование ООО “Днепростроймаш-ДБМ”, в 2016 году его купило ООО 
“Интершина УА” и в 2017 году передало в аренду своему ООО “Днепрошина”, которое в свою 
очередь перевезла его на “Росаву”. Новый ликвидатор “Интермикро Дельта Инк” и 
“Укрэксимбанк” в судах продолжают добиваться возврата имущества. А “Интершина”, 
которая тех пор на территории “Росавы” выпускает свою линейку шин под ТМ 
“Днепрошина”, называет себя добросовестным покупателем активов. Что касается группы 
“Укрвторчермет”, то для нее потеря “Интер-РТИ” вряд ли станет большим ударом. Она 
купила ставший не нужным экс-регионалу Александру Едину завод РТИ в 2009 году, когда 
Али Омран вынашивал идею построить в Белой Церкви с нуля электросталеплавильный 
завод стоимостью $600 млн. Для расположения местных жителей и властей, иранский 
бизнесмен активно инвестировал в благоустройство местной инфраструктуры, а завод 
РТИ, по данным СМИ, достался ему в виде “соцнагрузки”. Однако идею сталеплавильного 
завода еще на стадии проекта и землеотвода “убил” финансовый кризис 2008-2009 годов, 
после чего завод РТИ для нового владельца превратился в чемодан без ручки. 

Читать полностью >>>                                                                                   © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 
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ЧАО "ДАЗ" заявляет об отражении попытки  
захватить предприятие 

02.10.2020 

ЧАО "ДАЗ" (ранее – "Днепропетровский агрегатный завод") заявляет 
об отражении попытки захватить предприятие и рассчитывает на 
скорейшее завершение расследования этого инцидента. 

"Предприятию был нанесен ущерб в связи с невозможностью выполнения 
договорных обязательств. Производственно-коммерческая фирма "ТЕИС" пыталась 
осуществить рейдерский захват территории и оборудования агрегатного завода (…) Судя 
по всему, планы у них были глобальные: опечатать цеха, заблокировать работу нашего 
предприятия", – сообщил заместитель главы правления – главный инженер и акционер 
ДАЗ Андрей Яцуба. Он отметил, что ДАЗ направил обращения в адрес СНБО, МВД, 
Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции с просьбой принять меры по защите 
предприятия и недопущению его остановки. "Благодаря оперативным действиям СНБО, 
МВД, прокуратуры и Минюста действия рейдеров приостановлены, продолжается 
следствие", – сообщил замглавы правления. Он добавил, что профсоюз авиастроителей 
направил обращение к президенту, подписанное руководителями ведущих предприятий 
отрасли, с просьбой лично разобраться в ситуации. Яцуба подчеркнул, что попытка захвата 
поставила под угрозу формирование ВМС Украины в 2021 году трех дивизионов берегового 
ракетного комплекса "Нептун", некоторые агрегаты ракеты которого производит ДАЗ 
после 10 лет освоения и испытания этого вида продукции. Среди другой важной продукции 
завода Яцуба выделил линейку электрических турбогенераторов и стартер-генераторов 
для двигателей АИ9В, МС400, МС450, использующихся в пилотируемых и беспилотных 
летательных аппаратах ведущих стран мира: Израиля, Китая, Турции и других. По его 
словам, ДАЗ также поставляет Заводу им.Малышева топливные насосы и электродвига-
тели, Одесскому авиационному ремонтному заводу, Запорожскому государственному 
авиационному заводу "Мигремонт" и Львовскому авиационному ремонтному заводу 
топливные насосы и запасные части для авиационных двигателей и самолетов, АНТК 
им.Антонова – топливные и гидравлические системы самолетов типа Ан-148.  Замглавы 
правления добавил, что регулярное участие в тендерах на поставку изделий и запчастей 
для Су-30МКИ, МиГ-29, МиГ-21 и др. обеспечивает предприятие заказами для США, 
Израиля, ОАЭ, Индии, Пакистана, Вьетнама, Китая. Помимо того ДАЗ разработал 
перспективную систему электроснабжения вертолета (СЭС) для "Мотор-Сичи", а также 
стартер-генераторы, турбогенераторы, топливные и масляные насосы для Запорожского 
машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им.Ивченко. ДАЗ был основан в 
1927 году, выпускает изделия высокоточной механики, прецизионной гидравлики, 
специальные электроприводы для различных отраслей промышленности. На предприятии 
работает немногим больше тысячи специалистов. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Південмаш отримав 15 мільйонів від Держкосмосу  
за зберігання ракетного палива 

03.10.2020 

Державне космічне агентство України 25 вересня уклало угоду з ДП 
«ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» про зберігання 
компоненту некондиційного рідкого ракетного палива на 15,11 млн грн. 

Закупівлю провели без торгів за переговорною процедурою через відсутність 
конкуренції з технічних причин. У розформованій військовій частині А-2136 у селі 
Первомайське Шевченківського району Харківської області зберігалося 36,571 т гептилу. У 
2016 році його перевезли на «Південмаш» і розмістили у спеціально розроблених ємностях 
на потужностях спеціалізованого виробництва з випробування рідинних ракетних 
двигунів. «Державна цільова програма утилізації компонентів рідкого ракетного палива 
(гептилу) на період до 2020 р.» безальтернативно визначила «Південмаш» відповідальним 
за технічне обслуговування обладнання споруд і безпеку зберігання гептилу. В свою чергу, 
Держкосмос підтвердив відсутність конкуренції експертним висновком ТОВ «Харківський 
науковий центр військової екології» та Рішенням позачергового засідання 
Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій. Відтак, нинішня угода передбачає оплату послуг за другу половину 
2020 року. Їх перелік включає безперебійне зберігання гептилу, нейтралізацію 
промислових стоків та дренажних газів та дезактивацію споруд, предметів одягу. Зокрема 
повинні забезпечити цілодобове електро- та водопостачання складу, відновити 
громовідводи, поверхні та естакади складу, а також огорожу та освітлення охоронного 
периметру і трансформаторну підстанцію об’єкту. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dniprograd.org 

 
Завод ABM Technology переміг в номінації "Промисловість" в регіональному  

етапі рейтингу «Сумлінні платники податків - 2019» 
06.10.2020 

Завод-учасник корпорації "Алеф", ABM Technology, переміг в номінації 
"Промисловість" в рейтингу «Сумлінні платники податків - 2019» на 
регіональному рівні. 

Критеріями участі в рейтингу були: повнота і своєчасність сплати податків і зборів; 
податкова дисципліна; середня заробітна плата по підприємству; кількість робочих місць 
на підприємстві; благодійність; соціальний пакет роботодавця; членство в Асоціації 
платників податків України. Нагадаємо, що ABM Technology виробляє дентальні імплантати 
під торговою маркою Bauer`s Implants, а також високоточні вироби з біосумісних матеріалів 
для щелепно-лицевої, спінальної, кардіоваскулярної імплантології та нейрохірургії. Ще 
завод може виробляти дрібні деталі авіагалузі, автомобілебудування, галузі виробництва 
годинників. Ідея заснування підприємства полягала в створенні інноваційного заводу, 
здатного виробляти українські дентальні імплантати високої якості, які були б спроможні 
успішно конкурувати як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. Метою створення 
компанії було популяризувати українські медичні вироби в світі, а також довести, що в 
Україні можуть створюватися високотехнологічні вироби, які допомогли б країні уникнути 
статусу «сировинного придатка Європи». У 2018 році ABM Technology запатентував 
дентальний імплантат власної розробки Helix, а також два абатмента кутового і прямого 
типів. Проектна потужність заводу розрахована на 30 ЧПУ-верстатів, тому підприємство 
має великий потенціал свого розвитку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації "Алеф" 

 
Siemens в Украине планирует сохранить оборот  

на уровне 2020 фингода 
06.10.2020 

Siemens в Украине в 2021 финансовом году (октябрь 2020 – сентябрь 
2021 г.) планирует сохранить оборот на уровне 2020 фингода (завершился 
30 сентября-2020), но надеется на возможность роста. 

"План на 2021 год – на уровне 2020 года, но сегодня понятно, что будущее 
непредсказуемо, поэтому планы будем менять адаптивно и, надеюсь, будем увеличивать. В 
следующем году ожидаем роста во всех отраслях промышленности Украины (потребителях 
Siemens), потому что все они требуют модернизации, и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество в аграрном, фармацевтическом секторах, в горнодобывающей 
промышленности, металлургии, машиностроении, энергетике", - сообщил генеральный 
директор "Сименс Украина" Мачей Томаш Зелиньски на пресс-конференции на минувшей 
неделе. При этом он напомнил, что после Революции Достоинства и до вызванной 
коронавирусом пандемии бизнес Siemens в Украине ежегодно рос не менее чем на 30%. В то 
же врем, по его словам, под влиянием пандемии в 2020 финансовом году оборот компании 
в Украине сократился на 10%. "Учитывая серьезные обстоятельства в 2020 году, мы 
продемонстрировали хороший результат. Да, пандемия оказала влияние на финпоказатели, 
но не так значительно, как мы вначале опасались. Оборот снизился на 10%, если 
сравнивать бизнес к бизнесу. В 2019 у нас был рекорд – все бизнесы Siemens в Украине 
составили EUR90 млн, а с 2016 по 2019 год мы выросли более чем вдвое, и считаем, что 
падение на 10% - это не так много, и это временная корректировка", - отметил глава 
компании. Он уточнил, что такое снижение объемов, прежде всего, продемонстрировал 
продуктовый бизнес компании, тогда как в сфере цифровой промышленности оборот и 
поступление заказов сократилось, примерно, на 5%. "Помимо ключевых заказчиков – 
металлургии, пищевой, аграрной промышленности, машиностроения - в этом году мы 
успешно работали с фармацевтическими предприятиями, например, подписали контакт с 
компанией "Фармак" по разработке системы электронного трекинга рецептур (electronic 
batch records)", - сообщил Зелиньски. В то же время он уточнил, что аграрный и фармсектор 
продемонстрировали хорошие результаты, тогда как на таких традиционных рынках как 
горнодобывающая и металлургическая промышленность, помимо пандемии, на спрос 
влиял кризис на рынке металла. Касаясь основных реализованных компанией проектов в 
Украине в 2020 фингоду директор департамента "Интеллектуальная инфраструктура" 
Денис Мироненко сообщил о подписании контракта с "Укрэнерго" на модернизацию 
системы диспетчеризации управления энергосистемой Украины. "Это первый в Украине 
проект внедрения технологии Smart Grid (интеллектуальные сети). Бюджет проекта EUR8,2 
млн. Он будет реализован в течение следующих трех лет, сейчас ведутся проектные работы 
и сбор информации с 85 подстанций", - сообщил Мироненко. В числе крупных проектов по 
возобновляемой энергетике он также назвал открытую в октябре 2019 года Покровскую 
солнечную электростанцию мощностью 240 МВт, где Siemens был генподрядчиком. Siemens 
в 2020 фингоду также поставил системы комплексной противопожарной защиты, 
автоматизации и диспетчеризации систем вентиляции и кондиционирования для ТРЦ 
"Блокбастер Молл" и для компании "Фармак", а с традиционным партнером – компанией 
"Кернел" недавно подписан контракт на поставку низковольтного распределительного 
устройства для строительства нового элеватора в Староконстантинове. Кроме того, 
реализовывались проекты с традиционным партнером – "Метинвест", после локдауна были 
восстановлены работы по поставке оборудования для "АрселлорМиттал Кривой Рог". 
Зелиньски напомнил, что ушедший фингод был годом трансформации Siemens (в том числе 
в Украине) из конгломерата в три независимые компании – "Сименс Энергетика", "Сименс 
Медицина" и "Сименс", и сообщил, что "Сименс Украина" не сокращала работников и не 
уменьшала зарплаты в связи с пандемией. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Мобільний додаток Corum AR - інноваційний  
підхід у роботі з клієнтами 

09.10.2020 

3D-моделі інноваційного обладнання компанії Corum Group тепер 
доступні зі смартфона в мобільну додатку Corum AR. Про це повідомляє 
прес-служба компанії на своєму сайті. 

«Цифровізація або діджиталізація бізнес-процесів – це головний тренд нашої 
компанії вже декілька років. В умовах пандемії та соціального дистанціювання це особливо 
актуально, - каже Михайло Потапов, в.о. генерального директора Corum Group. – Corum AR 
дозволить клієнтам «оживити» очисну та прохідницьку техніку, роздивитися деталі під 
будь-яким кутом. Також розкласти обладнання на вузли та дізнатися про унікальні 
особливості кожного з них». В AR-форматі вже доступні кріплення ДМ, очисний комбайн 
CLS450 та прохідницький комбайн RH160 з установкою анкерного кріплення. Сьогодні ця 
техніка успішно працює в шахтах України, Росії та Польщі. Раніше можливість знайомитися 
з обладнанням Corum Group у 3D-форматі була лише у клієнтів, які відвідували наші стенди 
на профільних виставках. Для цього використовувались спеціальні окуляри віртуальної 
реальності. Тепер така можливість доступна кожному. Завантажити Corum AR користувачі 
можуть з Google Play Market та з App Store (під час завантаження мобільного додатку 
переконайтесь, що у вас є доступ до мережі Інтернет або Wi-Fi). Для роботи мобільного 
додатку необхідно встановити оновлення IOS до версії 11 або вище, а також пристрій має 
підтримувати технологію ARKit. Для смартфонів Android потрібна версія 7.0 або вище та 
підтримка технології ARCore. Встановлюйте додаток і знайомтесь з обладнанням Corum у 
світі доповненої реальності! 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Corum Group  

 
Жеваго збудує систему очищення сміттєспалювального  

заводу на Дарниці за 845 мільйонів 
21.10.2020 

КП «Київтеплоенерго» замовило ТОВ «Бердичівський машинобудівний 
завод «Прогрес» технічне переоснащення сміттєспалювального заводу 
«Енергія» на Дарниці за 845,37 млн грн.  

До кінця 2023 р. «Енергію» переоснастять за технологією «напівсухого» хімічного 
очищення газових викидів. Концентрації забруднюючих речовин після впровадження нової 
системи повинні будуть відповідати діючим нормативним документам України та 
директиві 2010/75/EU. Строк служби складає двадцять років, а гарантія на обладнання 
індивідуального виготовлення – п’ять років. Субпідрядники ТОВ «Сіті Енерджи» та ТОВ 
«Запорізький тепло-енерго проект» виконають роботи кожен менше ніж на 20% ціни. За 
підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, чотири рукавні фільтри з імпульсною 
регенерацією ФРIР-2700 виробництва ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» замовили по 29,56 
млн грн./к-т, а чотири димососи Reitz – по 13,58 млн грн./к-т. Основні несівні конструкції 
коштують 60-62 тис грн./т, гарячекатана арматурна сталь – 23-25 тис грн./т. Ціни бетону, 
щебеню, піску і цегли відповідають ринку або нижчі. Забезпечення виконання договору у 
вигляді депозиту становить 1%, або 8,45 млн грн. Вартість договору на 3% нижча від 
очікуваної вартості закупівлі у 874,23 млн грн. Єдиним конкурентом було створене в 1999 
році львівське ПрАТ «Техенерго», яке належить директору Володимиру Джало, Володимиру 
Борисюку та Юрію Флаку. Київське ТОВ «БМЗ «Прогрес» зареєстроване на колишнього 
голову наглядової ради бердичівського АТ «БМЗ «Прогрес» Артема Зайцева, а директором є 
Юрій Маркевич. За даними системи «YouControl», до 2018 року засновником ТОВ «БМЗ 
«Прогрес» було київське ТОВ «Українські машинобудівні заводи» Геннадія Руденка з 
Миргорода. У 2002-2006 рр. Руденко був нардепом від блоку «За єдину Україну!», а в 2004-
2005 роках – довіреною особою кандидата в президенти Віктора Януковича на окрузі на 
Полтавщині. Бердичівське АТ «БМЗ «Прогрес» відносять до групи «Фінанси та Кредит» екс-
нардепа Костянтина Жеваго. Акціонерами є ТОВ «Газотурбінні технології», ТОВ «Промінек», 
ТОВ «Міжрегіональна транспортна компанія», ТОВ «Міжгалузева машинобудівна 
корпорація», ТОВ «Перт», ТОВ «Гобарт»,ТОВ «Агрібізнес» і ТОВ «Укртехвуглець». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
В истории банкротства группы “Азовмаш”  

наступил переломный момент 
21.10.2020 

Крупнейший скупщик проблемных долгов в Украине – “Инвестохиллс” 
– продал купленные недавно у “Дельта Банка” долги группы “Азовмаш”. Речь 
идет о кредиторской задолженности в размере около 2,5 млрд грн. 

Из них 0,5 млрд должен входивший в группу “Азовмаш” Мариупольский 
термический завод, специализирующийся на выпуске оборудования для металлургов и 
химиков. Еще в 2016 году суды обязали вернуть банку долг, а летом 2020 года права на 
него у ФГВФЛ выкупила компания “Инвестохиллс” экс-главы “Альфа-Банка” Андрея 
Волкова. Волков сейчас воюет за активы трубного завода “Сентравис”, активы бизнес-
империи Константина Жеваго и солнечные электростанции с китайской CNBM, но в этом 
случае новый кредитор и ответчик быстро нашли общий язык. Договор о переводе долга 
между “Дельта Банком” и компанией Волкова был подписан 31 августа, а уже 1 сентября он 
был уступлен прописанной в Киеве малоизвестной фирме ООО “ФК Эксперт Инвест”. 100% 
ее капитала принадлежит Светлане Савчук – вдове покойного нардепа от Партии регионов 
и бывшего президента группы “Азовмаш”. 6 октября суд принял заявления сторон о замене 
главного кредитора в деле о банкротстве Мариупольского термического завода. Еще около 
2 млрд грн – солидарные долги других предприятий группы “Азовмаш”, пребывающих с 
2016 года в процедуре банкротства – Мариупольского завода тяжелого машиностроения, 
торгового дома “Азовобщемаш” и ЧАО “Азовобщемаш”. Они должны кредитором порядка 20 
млрд грн. Среди них в основном банки –  Сбербанк, Альфа-Банк,  Райффайзен Банк Аваль,  
Укрсоцбанк, ОТП Банк, Дельта банк и Укрэксимбанк. На последние два пришлось самые 
большие суммы – соответственно  5 и 2 млрд грн. С 2016 года между предприятиями 
группы “Азовмаш” и банками идут суды. Финучреждения добиваются, чтобы большая часть 
их гигантских требований относилась к конкурсной кредиторской задолженности (в таком 
случае они могут управлять комитетом кредиторов и распоряжаться судьбой должника), 
тогда как сторона Савчуков – чтобы  эти долги считались такими, которые обеспечены 
залогами (без права голоса). Банки апеллируют к тому, что залоги не стоят оцененных 
денег. Кроме того, они хотят, чтобы суд признал за ними текущие кредиторские 
требования –  проценты, начисленные после 2016 года, что для того же “Укрэксима”, 
например, является вопросом на 1 млрд грн. Пока стороны ломали копья в судах, компания 
Светланы Савчук – упомянутое “Эксперт Инвест” – в начале 2019 году тихо выкупила долги 
у “ОТП Банка” в размере около 0,5 млрд грн, а сейчас – через посредника-компанию Волкова 
– выкупила долги “Дельта Банка”, став таким образом официально вторым по значимости 
кредитором группы “Азовмаш” и по сумме сопоставимым с “Укрэксимом” (еще сотни 
миллионов “кредиторки” держат сами структуры Савчуков). 7 октября в процессе 
банкротства Мариупольского тяжмаша суд заменил “Дельта Банк” на нового кредитора – 
“Эксперт Инвест”. Аналогичное заявление подано в рамках процедуры банкротства  
“Азовобщемаша”. Очевидно, что о восстановлении былого величия группы “Азовмаш” речь 
не идет, как и о выводе предприятий группы из банкротства. Еще в 2016 году эстонская 
Kaizen Holding OU (Эстония), принадлежащая на 100% Светлане Савчук, заявила о “создании 
новой управляющей компании – корпоративного центра “Азовмаш”… 

Читать полностью >>>                                                                                   © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 
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https://abmt.com.ua/ua/novini/
https://w5.siemens.com/web/ua/uk/about/Pages/about.aspx
http://www.corum.com/
http://www.progress.ua/ru/
http://azovmash.com.ua/
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Сбербанк подав позов до державної оборонної  
компанії "Артем" майже на 500 млн грн 

26.10.2020 

Госпсуд м. Києва 22.10.2020 відкрив провадження в справі 
№910/15913/20 за позовом Сбербанку до Державної акціонерної холдингової 
компанії “Артем” про стягнення заборгованості. 

Мова йде про заборгованість в розмірі 10,2 млн дол та 203,8 млн грн (у т.ч. пеня за 
прострочення заборгованості за тілом кредиту - 153,6 млн грн та пеня за прострочення 
сплати процентів за користування кредитом - 50,2 млн грн). Згідно з судовими 
матеріалами, “дочка” російського держбанку свої позовні вимоги обгрунтовує “неналежним 
виконанням відповідачем зобов`язань за договором про відкриття кредитної лінії № 01-
В/14/62/КЛ-КБ від 20.01.2014 р., внаслідок чого у відповідача утворилася заборгованість 
перед позивачем за вказаним правочином”. Засновником ХК “Артем” є ДК “Укроборонпром”. 
За інформацією ДАХК “Артем”, він є лідером в сфері виробництва авіаційних керованих 
ракет класу «повітря-повітря», автоматизованих комплексів для підготовки і технічного 
обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а 
також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів. 

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

 
На АТ "Турбоатом" в роботі обладнання  

для Кременчуцької ГЕС 
26.10.2020 

В цехах АТ "Турбоатом" продовжуються роботи над обладнанням для 
гідравлічних турбін для Кременчуцької ГЕС (станційний № 4 і № 5). Про це 
повідомляє прес-служба компанії. 

Зокрема, для ст. № 4 гідротурбінний цех 83 завершив механообробку лопатей 
робочого колеса під збирання, а паротурбінний цех 53 продовжує роботи над його 
механізмами. В цілому, вже у листопаді заплановано підготовку всіх деталей під збирання. 
Стосовно напрямного апарату, всі деталі та вузли передані на механообробку в цехи заводу. 
Зокрема, цех 53 завершує остаточну механообробку регулювального кільця, а цех 
механообробного та зварювального виробництва 72 повністю завершив механообробку та 
фарбування опори підп'ятника. Цех 83 приступив до остаточної механообробки кришки 
турбіни. Ведуться роботи й по другій турбіні (ст. № 5) - виробничі цехи завершують 
заготівельні та зварювально-обрубні роботи та передають деталі на механообробку. Варто 
також відзначити, що закладні частини (камера робочого колеса) виготовлені для обох 
турбін. Контракт на реконструкцію поворотно-лопатевих агрегатів на Кременчуцькій ГЕС 
був укладений між "Турбоатомом" і "Укргідроенерго" 14 березня 2019 року. Предметом 
контракту є реконструкція двох турбін і двох генераторів гідроагрегатів ст. №№ 4, 5, 
включаючи проєктування, виготовлення, постачання обладнання, виконання демонтажно-
монтажних робіт і послуг інжинірингового супроводу. Відзначимо, на АТ "Турбоатом" 
продовжуються роботи над обладнанням для гідравлічної турбіни ПЛ 15-ГК-600 
(станційний № 20) для Канівської ГЕС. Наразі у виробництві знаходиться напрямний апарат, 
по якому гідротурбінний цех 83 завершив механообробку зовнішнього та внутрішнього 
кілець під збирання апарату. Лопатки напрямного апарату також підготовлені під 
збирання. Випробування та здача представникам замовника обладнання заплановано на 
поточний місяць. Також проводяться роботи з виробництва робочого колеса (станційний 
№ 19) - цех 83 приступив до його збирання та подальшої підготовки для приймання 
представниками замовника. Зокрема, корпус вже готовий під збирання, а механізми 
проходять остаточну механообробку. Раніше на станцію уже було відправлено нове та 
модернізоване обладнання для п'яти гідротурбін (ст. №№ 13, 14, 15, 16, 18). По шостій 
гідротурбіні (ст. № 20) залишилося відправити напрямний апарат. Згідно з контрактом, 
підписаним з ПрАТ "Укргідроенерго" у листопаді 2016 року, підприємство виготовить і 
поставить 7 гідравлічних турбін ПЛ 15-ГК-600 в повній комплектації для реконструкції 
двох енергоблоків Канівської ГЕС. Після реконструкції потужність гідроагрегату зросте з 
19,2 МВт до 23 МВт, а також підвищиться надійність і довговічність турбіни. Цей контракт 
став результатом першого спільної участі "Турбоатома", який виступив генпідрядником, і 
його партнерів - ДП "Завод "Електроважмаш" (поставка за контрактом семи генераторів) і 
Консорціуму "НВО Укргідроенергобуд" (поставка за контрактом восьми допоміжних систем 
гідроагрегатів та шефмонтаж обладнання). Угоду про співпрацю між партнерами було 
підписано у жовтні 2015 року. Контракт розрахований на кілька років, кінцевий термін 
поставки всього обладнання - кінець травня 2021 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ "Турбоатом" 

 
Завод «Электротяжмаш» завершил поставку оборудования  

на ст. № 18 Каневской ГЭС 
28.10.2020 

Завод «Электротяжмаш» отгрузил для гидрогенератора ст. № 18, 
который проходит реконструкцию, комплект вентиляторов низкого 
напряжения для одной капсулы.  

Таким образом, «Электротяжмаш» завершил поставку указанного в контракте 
гидрогенераторного оборудования для ст. № 18. Реконструкции подлежат семь 
гидрогенераторов Каневской ГЭС: ст. №№ 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. На сегодняшний день 
завод также полностью поставил заказчику гидрогенераторное оборудование на ст. №№ 
13, 14, 15, 16. Также «Электротяжмаш» отгрузил для гидрогенератора ст. № 14 ДнепроГЭС-2 
систему торможения и подъема ротора. Реконструкции подлежат два гидрогенератора 
ДнепроГЭС-2 — ст. №№ 14,16. На сегодняшний день завод полностью поставил заказчику 
гидрогенераторное оборудование на ст. № 16. Ранее «Электротяжмаш» отгрузил для 
гидрогенератора СГК3-538/160—70М ст. № 20 токопровод, кольцо бандажное, шины 
соединительные и выводные, плиты нажимные, полюса ротора, узлы и детали ротора … 

Читать полностью >>> 
По материалам Завода «Электротяжмаш» 

 
DCH и Skyrizon в третий раз обратились в АМКУ за разрешением  

на покупку акций «Мотор Сичи» 
28.10.2020 

Группа DCH и китайские инвесторы, представленные в Украине 
компанией Skyrizon, в третий раз подали заявку в АМКУ для получения 
разрешения на концентрацию путем приобретения акций ПАО "Мотор Сич". 

До этого АМКУ дважды возвращал подобные заявки от DCH и Skyrizon без 
рассмотрения по сути, говорится в сообщении. В начале августа с. г. представители DCH 
достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft 
Holdings Limited, совместно развивать "Мотор Сич". "Обе стороны будут вести всестороннее 
сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского 
авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cич", - говорилось в сообщении. 6 
августа АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия "Мотор Сич" на 
соответствие конкурентному законодательству. 4 сентября 2020 г. китайские инвесторы 
ПАО "Мотор Сич" подали в Министерство юстиции Украины претензионный документ – 
Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для 
взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей 
группы по доарбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrinform.ru 

 

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському"  
285 мільйонів 

29.10.2020 

Міністерство фінансів 28 жовтня здійснило чергові платежі в рамках 
виконання гарантійних зобов'язань по кредиту ПрАТ "Завод Кузня на 
Рибальському", загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень. 

Як свідчать данні веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, з 
державного бюджету кредитору заводу - "Укрексімбанку" - було перераховано 40,6 млн грн 
основної суми боргу і 3,9 млн грн - відсотків по кредиту. Нагадаємо, 29 грудня 2017 р. ПрАТ 
"Завод Кузня на Рибальському" для "підвищення обороноздатності і безпеки держави 
Україна" отримав в державному "Укрексімбанку" кредит на суму 528,98 млн грн. Держава, в 
особі уряду взяла на себе гарантії повернення коштів у випадку неможливості заводу 
повернути кредит. За рахунок коштів платників податків з початку 2020 р. Міністерством 
фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн 
у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума 
виплачених коштів складає 285 млн гривень. До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ 
"Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% 
Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС 
бізнесмен Сергій Тігіпко. Відзначимо, 07.10.2020 Київський апеляційний суд відмовився 
задовольнити апеляційні скарги ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", кіпрської компанії 
Ewins Limited, ТОВ "Буд-Реновація" та залишив без змін ухвалу Печерського райсуду м. 
Києва від 26.08.2020, якою в рамках кримінального провадження №62019000000000713 за 
клопотанням Офісу генпрокурора було: накладено арешт на 94% акцій ПрАТ “Завод “Кузня 
на Рибальському”, які належать компанії Ewins Limited (її власник - Сергій Тігіпко); 
арештовано низку об’єктів нерухомості ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” (загальною 
площею майже 20 тис кв м) і низку об’єктів нерухомого майна (загальною площею понад 
180 тис кв м), які належать ТОВ “Буд-Реновація” (його засновник - ПрАТ “Завод “Кузня на 
Рибальському”). Як повідомлялося, кримінальне провадження щодо продажу “Кузні на 
Рибальському” було відкрите за заявою Андрія Портнова - екс-заступника глави 
адміністрації президента часів Януковича; вважається близьким до Ігоря Коломойського. У 
вересні 2019 року Печерський райсуд м. Києва вже накладав арешт на 94% акцій заводу 
“Кузня на Рибальському” та згадану вище нерухомість у межах кримінального провадження 
№62019000000000713. Однак у листопаді 2019 року Київський апеляційний суд зняв цей 
арешт. Нагадаємо, Господарський суд м. Києва задовольнив позов військового прокурора 
Миколаївського гарнізону та зобов'язав завод "Кузня на Рибальському" виплатити ДП 
"Миколаївський суднобудівельний завод" 3,3 млн заборгованості за поставлену продукцію 
оборонного призначення. "Під час судового розгляду встановлено, що ДП "Миколаївський 
суднобудівельний завод" надало ЗАТ "Завод "Кузня на Рибальському" продукцію 
оборонного призначення. Проте впродовж 5 місяців "недобросовісне" акціонерне 
товариство за поставлену продукцію не розрахувалося, що в умовах особливого періоду 
поставило під загрозу виконання оборонним підприємством інших контрактів", - 
повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері 
Південного регіону. Суд постановив, окрім стягнення суми основної заборгованості 2,7 млн 
грн, притягнути "Кузню на Рибальському" до господарсько-правової відповідальності у 
вигляді штрафу та пені на суму 0,6 млн грн. Наразі військова прокуратура гарнізону вживає 
заходів для забезпечення реального виконання рішення суду. 

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

 
ПАО "Мотор Сич" за 9 мес.-2020 получила 930 млн грн  

чистой прибыли 
29.10.2020 

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в январе-сентябре 2020 года получило 
930,15 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2019 года 
оно завершило с чистым убытком 532,72 млн грн. 

Согласно промежуточному финансовому отчету "Мотор Сич" в системе раскрытия 
информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), 
размещенному в четверг, чистый доход за девять месяцев возрос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 
млн грн. Валовая прибыль предприятия увеличилась на 56% - до 3 млрд 195,6 млн грн, а от 
операционной деятельности получено 1 млрд 675,4 прибыли против убытка в размере 
561,67 млн грн годом ранее. Как сообщалось, по итогам января-июня 2020 года чистая 
прибыль предприятия составила 595,56 млн грн против убытка 428,58 млн грн за тот же 
период прошлого года, а чистый доход вырос на 16,3% - до 4 млрд 729 млн грн. Таким 
образом, ПАО "Мотор Сич" в третьем квартале 2020 года получило чистую прибыль в 
размере 334,6 млн грн по сравнению с убытком 104,15 млн грн за тот же период 2019 года, 
чистый доход увеличился на 27% - до 2 млрд 950,6 млн грн. ПАО "Мотор Сич" – один из 
крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также 
промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран 
мира. Несколько последних лет решением суда обращение акций "Мотор-Сичи" 
заблокировано в связи с расследованием СБУ покупки контрольного пакета акций 
китайскими акционерами, которые согласились часть акций (около 25%) уступить 
украинскому бизнесмену Александру Ярославскому. Параллельно Антимонопольный 
комитет рассматривает заявку на согласование этих сделок. "Вопросы, связанные с 
деятельностью "Мотор-Сичи", находятся в поле внимания правительства Украины, 
президента, потому что это стратегическое предприятие для нас и никоим образом не 
имеем права потерять такое предприятие и технологии", – заявил на минувшей неделе 
вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег 
Уруский. По его словам, предприятию нужен стратегический инвестор. "Находимся в 
поиске, есть определенные требования, этот процесс продолжается", – сказал вице-
премьер. В то же время он уточнил, что в деле согласования сделок Антимонопольным 
комитетом "пока ничего продвинулось". 
 

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

Читайте также: Суд перенес рассмотрение 
дела об аресте акций "Мотор Сич" >>> 
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Український завод відремонтував  
Мі-171 для Гани 

11.12.2020 

Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» відремонтував 
багатоцільовий вертоліт Мі-171 для Республіки Гана. Про це повідомляє 
Український Мілітарний Портал. 

Інформація щодо кількості бортів та обсяг робіт наразі не відома. Повітряні сили 
Гани отримали чотири Мі-171 у 2013 році поставлених з Росії. Вертольоти виробництва 
ВАТ «Улан-Уденський авіаційний завод» було поставлено за контрактом, укладеним Ганою 
з ВАТ «Рособоронекспорт» на початку 2012 року. Гана отримала вертольоти з бортовими 
номерами GHF-694, GHF-695, GHF-696 та GHF-697. Конотопський авіаремонтний завод 
«Авіакон» спеціалізується на капітально-відновлювальному ремонті вертольотів. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 
 

До України прибули перші два  
гелікоптери H145 

22.10.2020 

До Києва (Україна) із Донавюрта (Німеччина) 22 жовтня 2020 року 
здійснили переліт перші два нових гелікоптери Airbus Helicopters H145 для 
Управління авіації та поліції на воді. 

Борт 01 “синій” із тимчасовою заводською реєстрацією D-HMBF, заводський номер 
20331 та борт 02 “синій”  із тимчасовою заводською реєстрацією D-HCBT, заводський номер 
20346. Гелікоптери були побудовані в 2020 році. Та до цього часу в Німеччині на них 
здійснювалось навчання персоналу. Постачання інших 8 H145 має відбутися до серпня 2021 
р., як це передбачено умовами Контракту. Два борти обладнанні пошуковим прожектором 
та лебідкою, а також вони можуть залучатися до аеромедичної евакуації, про що свідчить 
розпізнавальний знак “червоний хрест”. Необхідність нанесення розпізнавального знаку 
“червноний хрест” передбачена п. 14 Положення про розпізнавальні знаки, які наносяться 
на повітряні судна державної авіації (державні повітряні судна, що використовуються як 
повітряні санітарно-транспортні засоби та які підпадають під дію відповідних міжнародних 
конвенцій, повинні мати обов’язковий додатковий розпізнавальний знак – “червоний 
хрест”, що наноситься поряд з національними кольорами). 

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

 
Туреччина може добудувати другий транспортний  

літак Ан-225 "Мрія" 
26.10.2020 

Туреччина може добудувати другий транспортний літак Ан-225 
"Мрія". Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на 
слова віце-прем'єра Олега Уруського.  

Турецька сторона висловила таку готовність на переговорах президентів двох країн 
у Анкарі. «Зовсім екзотичною для мене була ситуація, коли під час цього візиту ми 
торкнулися з президентом Туреччини питання добудови другої Мрії: навіть незважаючи на 
ту суму, скільки я сказав, це буде коштувати, турецька сторона сказала, що продовжимо 
обговорювати», — розповів Уруський. За його словами, очікуються переговори експертів із 
цього питання. «Руслани (Ан-125) добудувати не можемо, нові побудувати не в змозі. Мрію 
можемо добудувати і теоретично, і практично», — додав віце-прем'єр. Також Туреччина 
заявила, що зможе закупити в України стратегічний транспортний літак Ан-178. Раніше 
директор держкомпанії "Антонов" Олександр Лось в інтерв'ю "Економічній правді" 
розповідав про плани добудувати другу "Мрію". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 
Суд заборонив ДПС і ДКСУ стягувати з авіазаводу  

"Укроборонпрома" 106 млн грн 
28.10.2020 

Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження в справі 
№640/24600/20 за позовом держпідприємства "Завод 410 ЦА" до Офісу 
великих платників податків ДПС. Про це повідомляє finbalance.com.ua 

В позові позивач просить суд: визнати протиправним та скасувати податкову вимогу 
за формою "Ю" №236-10 від 25.05.2020; визнати протиправним та скасувати рішення про 
опис майна у податкову заставу від 26.05.2020 №19475/10/28-10-10-02-23; зобов`язати 
відповідача виключити дані з інтегрованих карток платника податків ДП "Завод 410 ЦА" 
про податковий борг з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних 
підприємств та їх об`єднань у розмірі 105,9 млн грн. 21.10.2020 суд задовольнив заяву ДП 
"Завод 410 ЦА" про забезпечення позову та заборонив управлінню Державної казначейської 
служби у Печерському районі м. Києва та Офісу великих платників податків ДПС 
здійснювати будь-які дії щодо стягнення з держпідприємства "Завод 410 ЦА" частини 
чистого прибутку в розмірі 105,9 млн грн. ДП “Завод 410 ЦА” - авіаремонтне підприємство. 
Входить в сферу управління держконцерну “Укроборонпром”. 

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

 
Повітряні сили ЗСУ озброять новими  

вітчизняними літаками 
29.10.2020 

Завершуються переговори з ДП «Антонов» на постачання Повітряним 
силам літаків АН-178 та АН-74. Про це, 28 жовтня під час брифінгу. Про це 
заявив віце-прем'єр-міністр України. 

«Ситуація із забезпеченням авіаційної технікою в наших Збройних силах є 
незадовільною. І це не секрет, що протягом всього періоду незалежності України ми не 
закупили жодного літака. Але це не означає, що ті літаки, які перебувають сьогодні на 
озброєнні, не можуть бути експлуатованими. Всі вони в умовах проведення ремонтів, 
модернізації, додержанням всіх правил, які мають здійснюватися у період експлуатації 
бойової техніки, можуть використовуватися в наших ЗСУ», - розповів Уруський. Він нагадав, 
що ВСУ тривалий час фінансували за залишковим принципом, що призвело до того стану, в 
якому зараз перебувають Повітряні сили. На даний момент уряд робить все можливе, щоб 
виправити ситуацію. «Можу доповісти, що вже сьогодні Міністерство оборони погоджує 
останні штрихи контракту з державним підприємством «Антонов» щодо закупівлі літаків 
АН-178, а наступного року плануємо закупити за контрактом також з нашими авіаторами 
літаки АН-74», - уточнив віце-прем'єр- міністр. Про перспективи закупівлі винищувачів для 
Повітряних сил за кордоном, Уруський підтвердив, що такі плани дійсно існують. Однак ці 
програми дорогі і без ґрунтовного аналізу, без розгляду цього питання урядом і на 
засіданні РНБО такі рішення прийматися не можуть. Він також зазначив, що закуповуючи 
техніку, потрібно аналізувати заздалегідь, які засоби боротьби протидіятимуть такій 
техніці. Зокрема, на даний момент зростає значення безпілотних літальних апаратів… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами lenta.ua 
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Миколаївський суднобудівний завод достроково відновив  
протидиверсійний катер ВМС 

01.10.2020 

ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного 
концерну "Укроборонпром", достроково закінчив ремонт протидиверсійного 
катеру Військово-Морських Сил ЗСУ "Гола Пристань". 

"Ми інтенсивно працювали і змогли закінчити усі роботи на місяць раніше 
запланованого. "Гола Пристань" успішно здійснила ходові випробування та вже передана 
замовнику", – повідомив директор "Миколаївського суднобудівного заводу" Валерій 
Калашніков. Протидиверсійний катер "Гола Пристань" зайшов до акваторії Миколаївського 
суднобудівного заводу для виконання планового ремонту наприкінці липня 2020 року. За 
два місяці роботи фахівці підприємства відновили конструкції та зовнішню обшивку 
корпусу, здійснили його фарбування, відремонтували гвинто-стерновий комплекс та 
валопровід, системи головного двигуна та дизель-генераторів, електромеханічну системи 
тощо. Нагадаємо, від початку року на підприємстві вже відремонтували та передали 
державним замовникам малі броньовані артилерійські катери "Вишгород", "Нікополь" та 
"Аккерман", а також десантний катер "Сватове". Наразі тривають роботи з відновлення 
МБАК "Бердянськ" та десантного корабля ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко". Також фахівці МСЗ 
здійснюють виїзні докові роботи у м. Маріуполь з ремонту МБАК "Лубни" ВМС ЗСУ. 

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

 
Визволений із російського полону буксир «Яни Капу»  

відремонтують за п'ять мільйонів 
02.10.2020 

Визволений із російського полону буксир "Яни Капу" буде 
відремонтований вдвічі дешевше, ніж було заявлено в тендерній 
документації, - за 4,99 млн грн.  

Переможцем визначено мале приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма 
"ТОС" із пропозицією 4,989 млн грн за стартової ціни 10,270 млн грн (з ПДВ) за доковий 
ремонт судна. Після обґрунтування переможцем аномально низької ціни "ТОС" було 
визнано таким, що перемогло у тендері. Згідно з тендерною документацією, торги 
відбулися 18 вересня 2020 року, а 30 вересня з переможцем укладено контракт. У тендері 
брали участь 8 приватних компаній. Державні підприємства пропозицій на тендер не 
подавали. Замовником тендеру виступила військова частина А0456. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Киевский судостроительный-судоремонтный завод  

по итогам 2019 года получил прибыль 
05.10.2020 

ПАО "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" (КССЗ) по 
итогам работы в 2019 году получил чистую прибыль в размере 4,564 млн грн 
против чистого убытка в 2018 году в размере 2,456 млн грн.  

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
чистый доход за этот период снизился на 24,5% - до 12,780 млн грн. Непогашенный убыток 
к концу 2019 года составил 131,861 млн грн. В 2020 году предприятие запланировало 
увеличить производство продукции машиностроения на 10%, нарастить чистый доход от 
реализации продукции и услуг до 19 млн грн. Перспективными являются проекты по 
возобновлению сотрудничества с предприятиями группы "Метинвест" - ЧАО "Ингулецкий 
ГОК" и ЧАО "Центральный ГОК", изготовление водовода для Днестровской ГАЭС, 
обеспечение диверсификации производства и освоение альтернативного направления по 
изготовлению общестроительных металлоконструкций. КССЗ производит суда различных 
типов, сложные металлоконструкции, оборудование для горно-обогатительной 
промышленности, ремонт дизельных двигателей. Хозяйственный суд Киева своим 
определением от 21 августа 2017г. возбудил производство по делу о банкротстве ПАО 
"КССЗ". По данным НДУ на второй квартал 2020 года, в собственности Mulready Ventures 
Limited (Великобритания) находится 24% акций ПАО, ООО "ДІ.ЕР.АЙ.", ООО "Гармоника", 
ООО "Укртехвуглець" (все три – Украина) – по 9,8%, Американо-украинское СП с 
иноинвестициями в виде ООО "Финансы и кредит лизинг" – 9%, у физлица Виктора Барсук 
– 12,1945%. Уставный капитал ПАО – 62,5 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
С Херсонской верфи для проведения достроечных работ  

в Нидерланды отправилось судно MONTEVERDI 
07.10.2020 

От причала Херсонской верфи Smart Maritime Group для проведения 
достроечных работ в Нидерланды отправилось судно MONTEVERDI. Об этом 
сообщает пресс-служба компании. 

Транспортировка осуществляется буксиром EEMS WRESTLER (флаг Нидерланды). 
Общее время перехода составит от 25 до 35 дней в зависимости от погодных условий. 
Пункт назначения – верфь в Веркендаме, где в течение последующих 6 месяцев судно будет 
полностью достроено, пройдет ходовые испытания и будет передано конечному 
судовладельцу. Как и прежние три судна серии MONTEVERDI будет поставлен внутренние 
водные маршруты Европы для перевозки нефтепродуктов и химических грузов. Танкер-
химовоз построен на Херсонской верфи по проекту CAVALLI. Дедвейт судна составляет 5000 
тонн. Длина – 110 м, ширина – 13,5 м, высота борта – 6,6 м. Напомним, компания Smart 
Maritime Group 11 сентября провела церемонию спуска очередного насыщенного корпуса 
танкера-химовоза построенного для нидерландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. – 
подразделения VEKA Group. Этот 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. 

Читать полностью >>> 
По материалам Smart Maritime Group 
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Судостроительный завод «Нибулон» вероятно будет  
производить ракетные катера для ВМСУ 

10.10.2020 

Судостроительный завод «Нибулон» скорее всего будет производить 
ракетные катера для ВМС ВСУ — в рамках меморандума с Британией. Про це 
повідомляє infonavigator.com.ua 

«Им, скорее всего, станет Судостроительный завод« Нибулон ». По крайней мере, у 
британцев по этому варианту возражений нет », — пишет «Европейская правда». Ранее в 
Великобритании в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали 
меморандум, который предусматривает переоснащение Военно-морских сил ВСУ и 
предоставление ракетных катеров, способных изменить баланс сил в Черном море. 
«Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей 
в Британии, параллельно с модернизацией собственного судновиробництва», — сказано в 
комментарии пресвиддилу дипмиссии. Далее производство, которое предусматривает сбор 
корпусов к оснащению кораблей вооружением будет происходить на территории Украины, 
на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной. 

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

 
Кілійський судобудівельний-судоремонтний завод  

спустив на воду нову сучасну баржу 
15.10.2020 

На «Кілійському суднобудівельно-судноремонтному заводі» відбулася 
офіційна здача замовнику новозбудованої баржі типу SLG №22. Про це 
повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.  

«Україна має величезний потенціал у розвитку внутрішніх водних шляхів та 
зростанні річкової галузі в цілому. В складних умовах пандемії наші профільні підприємства 
досягають позитивних результатів у роботі. Один із таких прикладів — „Кілійський 
суднобудівельно-судноремонтний завод“, який сьогодні офіційно передав замовнику 
новозбудовану баржу. Це вперше з 2017 року», — зауважив Владислав Криклій, міністр 
інфраструктури України. Крім того, «Кілійський судобудівельний-судоремонтний завод» 
завершив І півріччя 2020 року з прибутком у розмірі 4,1 млн грн. «Це найкращий результат 
підприємства за останні 10 років. Радий, що нове керівництво „Українського Дунайського 
пароплавства“ докладає максимум зусиль, щоб компанія всебічно розвивалася», — 
підкреслив міністр. Слід додати, що будівництво баржі здійснювалося на базі КСБСРЗ. Судно 
побудоване у відповідності до сучасних стандартів, правил та норм суднобудування. 
Планується, що збудована баржа типу SLG буде перевозити генеральні та насипні вантажі р. 
Дунай та р. Дніпро. «Ми пишаємося, що державне підприємство реалізувало цей проект в 
строк та на дуже якісному рівні. Це, в черговий раз, підтверджує, що суднобудування в 
Україні розвинене та відповідає сучасним як технічним вимогам, так і ефективності 
виробництва. КСБСРЗ може і має посісти провідне місце у національній програмі розвитку 
суднобудування для виконання стратегічних планів уряду в питанні розвитку внутрішніх 
водних шляхів», — наголосив Олексій Хомяков, в.о. голови правління ПрАТ «УДП». За 
словами Олександра Бондаренка, в.о. директора, КСБСРЗ — це підприємство яке готове 
реалізовувати масштабні та амбітні проекти, збудована баржа SLG №22 лише невелике 
підтвердження цьому факту. «Ми маємо як технічний потенціал, так і професійну команду, 
з залученням молодих спеціалістів. Немає сумніву, підприємство готове працювати на 
ринкових умовах та реалізовувати амбітні проекти, в тому числі з залученням іноземних 
спеціалістів та новітніх технологій», — підкреслив Бондаренко. Зауважимо, що сьогодні 
КСБСРЗ має замовлення не тільки від ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», а й від 
зовнішніх клієнтів, що також позитивно вплинуло на фінансові результати. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Суд відкрив справу про банкрутство ДП Миколаївський  

суднобудівний завод 
25.10.2020 

Госпсуд Миколаївської обл.. відкрив провадження в справі 
№915/1097/20 про банкрутство ДП “Миколаївський суднобудівний 
завод” за ініціативою самого ж заводу в порядку ч. 6 ст. 34 Кодексу 
України з процедур банкрутства. 

Відповідна норма передбачає, що боржник зобов`язаний у місячний строк 
звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, 
якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості 
виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами 
(загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених кодексом. За даними 
держреєстру, засновником держпідприємства “Миколаївський суднобудівний завод” є 
держконцерн “Укроборонпром”. У липні 2019 року повідомлялося, що “Укроборонпром” 
перерахував як фінансову допомогу 54,8 млн грн держпідприємству «Миколаївський 
суднобудівний завод» для погашення заборгованості із заробітної плати. Як зазначалося, 
ще було перераховано 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену 
зарплату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці. 

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

 
В плавдоке АСРЗ прошли обслуживание  

8 судов за 30 суток 
29.10.2020 

На Азовском судоремонтном заводе, на стапель-палубе 15-тысячного 
дока, за минувшие 30 суток успешно обслужены 8 судов (тремя группами) 
государственного технического флота. 

"Групповая постановка практикуется для увеличения эффективности эксплуатации 
плавдока при отсутствии заявок на ремонт соразмерных доку плавсредств", - говорится в 
сообщении. Также сообщается, что в кампании, стартовавшей 16 октября и рассчитанной 
на 15 суток, докование в АСРЗ проходят льяльщики "Сборщик - 387" (МФ АМПУ) и 
"Сборщик - 401" (БФ АМПУ), и плавкран "ПК - 179" (ГП ММТП). Всего с начала года на 
площадке АСРЗ отремонтировано порядка 20 судов предприятий морской отрасли региона 
разной формы собственности, в том числе государственных и силовых структур. Так, в 
предыдущих кампаниях закончили докование б/к "Лейтенант Шмидт" (БФ АМПУ); з\с 
"Меотида" (АМПУ); ледокол "Капитан Белоусов" (МФ АМПУ); освидетельствованы б/к 
"Александр Яковенко" (ММТП), "Сборщик - 335" и "Водолаз - 3059" (МФ АМПУ); 
подготовлен к разовому переходу в порт "Киев" ПК "СПК-1" (БФ АМПУ). Отмечается, что 
докование включает осмотр подводной части судна, ремонт рулевого и гребного 
комплекса, систем жизнеобеспечения, а также очистку/окраску корпуса. Напомним, ранее 
ЦТС сообщал, что со 2 апреля на Азовском судоремонтном заводе в Мариуполе выполнялся 
ремонт 138-метрового теплохода Alyosha Popovich, который был спущен на воду еще в 1975 
году. Ремонт занял 70 суток (40 суток в доке и 30 - у причала). 

Читать полностью >>> 
По материалам cfts.org.ua 
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Львівський завод до кінця року відремонтує  
6 локомотивів для УЗ 

02.10.2020 

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що до 
кінця року Львівський локомотиворемонтний завод відремонтує 6 
локомотивів. Про це пише epravda.com.ua 

"Завод тепер має кошти і замовлення на ремонт локомотивів – шість до кінця року", - 
написав Жмак в Telegram-каналі під час відрядження до Львова. Відзначимо, за даними 
пресслужби Управління СБУ у Львівській обл., посадовці ПрАТ «Львівський локомотиво-
ремонтний завод» розробили спеціальну схему, аби привласнити брухт кольорових та 
чорних металів, який накопичувався у результаті господарської діяльності та не 
відображався у бухгалтерському обліку. Аби приховати відходи, зловмисники підробляли 
юридичну та фінансову звітності. Згідно фіктивних документів, брухт повертали фірмам, 
що раніше на підприємстві технічно обслуговували і ремонтували техніку та рухомий 
склад. Насправді металобрухт вивозили задля реалізації. Лише за вивезені 22 тонни металу 
зловмисники отримали 1 мільйон гривень. Після інвентарізації СБУ виявили ще 891 тонну 
необлікованого металобрухту, що додатково поставили на баланс підприємства.  

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

 
Компанія "Укрзалізниця" планує відремонтувати  

двоповерхові потяги Skoda 
05.10.2020 

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) планує ремонт двоповерхових потягів Skoda і 
розширення мережі руху швидкісних потягів. Про це повідомляє служба 
новин агентства interfax.com.ua 

"Незабаром після тривалого простою, незважаючи на критичний дефіцит ресурсу, 
маємо запустити ремонт двоповерхових Skoda з кількома підприємствами в кооперації для 
здешевлення і прискорення", - написав на своїй сторінці у Facebook Олександр 
Перцовський, який має очолити напрям пасажирських перевезень "УЗ". Він також 
повідомив, що в компанії досліджують те, які технологічні й інфраструктурні обмеження 
необхідно здолати, щоб розширити географію швидкісного/денного залізничного 
сполучення. "Це не лише про те, щоб "купити ще десять потягів". Наприклад, цех 
капітальних ремонтів швидкісних потягів так і залишився "недобудовою", а стан колій на 
багатьох ділянках через пропущені ремонти такий, що швидкість доводиться зменшувати", 
- наголосив Перцовський. Він також зазначив, що сьогодні потяги категорії "Інтерсіті" через 
стан колій долають маршрути на півгодини повільніше, ніж на старті. Також Перцовський 
зазначив, що відновлений капітальним ремонтом швидкісний потяг моделі ЕКр-1 "Тарпан" 
виробництва Крюківського вагонобудівного заводу уже розпочинає виконання рейсів. 

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

 
У КВБЗ сподіваються отримати замовлення на 100  

пасажирських вагонів в наступному році 
12.10.2020 

Голова наглядової ради ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” 
Володимир Приходько розповів про очікування, що саме його підприємству 
нададуть анонсоване урядом замовлення пасажирських вагонів. 

Так, за словами Приходька, відповідне замовлення не має відійти закордонним 
виробникам рухомого складу. “В останні роки ми бачили приклади, коли в Україні 
оголошувалися відкриті тендери на поставку рухомого складу, взяти участь у яких міг хто 
завгодно. Більш того, прописувалися умови тендерів під польські, корейські потяги.” 
написав він. У КВБЗ же пропонують провести закупівлю по переговорній процедурі (без 
тендеру), яка передбачена Законом України “Про державні закупівлі”, і застосувати її до 
вітчизняного виробника. “КВБЗ готовий поставити пасажирські магістральні вагони в 
зазначеній кількості в 2021 році в разі своєчасного укладення відповідного договору, його 
безумовного виконання замовником в частині фінансування і приймання готової продукції. 
У КВБЗ та Укрзалізниці є досвід співпраці, коли поставлялося на рік понад 100 
пасажирських вагонів. Наприклад, у 2008 році було поставлено 107 одиниць. У 2014-му – 95 
одиниць вагонів для транспорту соціального призначення.”- пише керівник підприємства. 
Також, Володимир Приходько назвав фактори того, що останні 5 років підприємство майже 
не отримувало замовлення від УЗ. “Поставка, прямо скажемо, невеликої кількості вагонів 
вітчизняного виробництва для УЗ у 2015-2020 роках — це не вина підприємства, а наслідок 
ряду об’єктивних і суб’єктивних причин. Серед об’єктивних – “некерована” Кабінетом 
Міністрів України наглядова рада УЗ, хронічна відсутність багаторічної державної 
програми розвитку залізниці, припинення пасажирського залізничного сполучення в 
зв’язку з коронавірусом і введенням карантину. Серед суб’єктивних - часта зміна 
керівництва УЗ, відсутність політичної волі у попередніх керівників транспортного 
відомства у справі оновлення рухомого складу”. Пожалілись у КВБЗ й на те, що не 
виконується обіцяне Президентом Володимиром Зеленським розпорядження стосовно 
замовлення нових дизель-поїздів. “Що стосується 6 дизель-поїздів, то УЗ набула тільки 
один. Доля ще п’яти досі не вирішена, хоча є чітке розпорядження Президента України про 
закупівлю 3 дизель-поїздів у 2020 році, зроблене ним під час візиту на КВБЗ 6 березня 
поточного року. І ще двох поїздів - у 2021-му. Але воно не виконується.” – написав 
Приходько. ... Відзначимо, КВБЗ у січні-вересні скоротив виробництво вантажних вагонів на 
68,8% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 1290 одиниць. У вересні 
підприємство виробило лише 266 вагонів, повідомляє «Кременчуцька газета» з посиланням 
на дані підприємства. За сім місяців КВБЗ виробив 26 пасажирських вагонів. Тоді як у січні-
липні 2019 року – 6 одиниць. Локомотивів цього року завод не складав.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами railinsider.com.ua, gmk.center 
 

 
 

Запорожский электровозоремонтный завод передал два  
локомотива Приднепровской ж/д и ЮЗЖД 

13.10.2020 

С начала октября текущего года Запорожский электровозоремонтный 
завод (ЗЭРЗ) передал после капремонтов электровозы для Приднепровской 
и Юго-Западной железных дорог. 

Как пишет ЦТС со ссылкой на ЗЭРЗ, 3 октября после проведения капитального 
ремонта с продлением срока службы с завода был отправлен локомотив ЧС8 №011. Он 
будет работать в локомотивном депо Киев-Пассажирский ЮЗЖД. В Днепровское 
локомотивное депо Приднепровской ж/д 7 октября был отправлен электровоз ЧС7 №287. В 
августе ЦТС писал о передаче Запорожским электровозоремонтным заводом электровоза 
ЧС7 №130 в депо Харьков-Главный ЮЖД. Напомним, на минувшей неделе член правления 
АО УЗ Франтишек Буреш заявил о планах "Укрзализныци" реализовать пилотный проект 
по восстановлению электровозов серий ДС3 и ДЭ1. Для ремонтов и модернизации 
намерены задействовать производственные мощности Львовского локомотиворемонтного 
и Запорожского локомотиворемонтного заводов. 

Читать полностью >>> 
По материалам cfts.org.ua 
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Украина способна производить подвижной состав  
на уровне мировых стандартов 

22.10.2020 

Украинские предприятия способны производить подвижной состав на 
уровне мировых стандартов с выгодной экономической составляющей. Об 
этом, как пишет ЦТС, сообщил директор ООО "Николаевский 
тепловозоремонтный завод" Вячеслав Симченко по итогам международной 
выставки Rail Expo 2020. 

По словам В.Симченко, участники Rail Expo 2020 в очередной раз показали, что в 
Украине еще не все производство уничтожено. "Более того, и производственные мощности, 
и квалифицированные кадры, инженерный состав, конструкторы, - способны решать все 
существующие технические задачи на самом высоком уровне мировых стандартов, с 
выгодной экономической составляющей. И наше предприятие МТРЗ также находится в 
этом перечне передовых компаний", - заявил В.Симченко. Комментируя выступления 
европейских спикеров, директор НТРЗ подчеркнул, что у него сложилось впечатление, что 
о локализации европейского производства в Украине не стоит и думать. "Потому что мы 
папуасы и аттестацию никто не пройдет, и специалистов в Украине нет, и высокие 
европейские стандарты нам чужды, и вообще - мы не представляем, что такое технически 
сложное машиностроительное производство", - отметил он. "Хотелось спикерам 
напомнить, что пока нашими стратегическими предприятиями управляли мы сами, у нас 
были и тепловозы, и электровозы, и вагоны. И старые ремонтировали, и новые строили, и 
заводы работали, и новые технологии внедряли. Период правления европейских 
наблюдательных советов наших стратегических предприятий войдет в историю нашей 
страны, как период закрытия и разрушения производственных предприятий и всего 
технического потенциала", - подытожил В.Симченко. Ранее сообщалось, что в прошлом году 
на Николаевском тепловозоремонтном заводе (НТРЗ) провели глубокую модернизацию 
локомотива по заказу ArcelorMittal Кривой Рог. … 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

 
Siemens готов участвовать в локализации  

производства электровозов в Украине 
26.10.2020 

Немецкая компания Siemens готова к сотрудничеству с украинскими 
производителями комплектующих и компонентов в случае принятия 
соответствующего законопроекта.  

"Это (локализация – ред.) стандартный формат сотрудничества по всему миру. Он 
никого из производителей не удивляет и не пугает. Он просто требует четкой и понятной 
дефиниции, что имеется ввиду, и как это будет работать. Это также требует выполнения 
серьезной домашней работы (от украинских производителей – ред.) и конечно инвестиций. 
Но это не наши инвестиции, а внутренние вложения", - отметил Дмитрий Черненький, 
менеджер по работе с ключевыми клиентами Siemens Ukraine. У Siemens уже был опыт 
совместного производства электровозов ДС3 с Днепропетровским электровозостроитель-
ным заводом. "В проекте по ДС3 наша часть была 40%. Поэтому я не вижу проблем для 
высокой степени локализации в новых проектах. В частности, по тем позициям, на которые 
сейчас способна Украина и украинские производители. Вопрос не в нас", - заметил 
Д.Черненький. По его словам, с украинскими производителями возможны все варианты 
кооперации. "Местные заводы могут производить для нас любую продукцию, по которой 
они могут достичь определенного уровня качества. Речь идет и о механообработке, 
металлообработке, это могу быть и электронные компоненты", - отметил он, добавив, что 
Siemens уже ведет переговоры с рядом украинских компаний. 

Читать полностью >>> 
По материалам minprom.ua 

 
Зеленський обговорив із французькою ALSTOM  

перспективи співпраці у залізничній галузі 
27.10.2020 

Президент України зустрівся з генеральним виконавчим директором 
компанії ALSTOM Анрі Пупар-Лафаржем і обговорив із ним перспективи 
реалізації спільних проектів у залізничній сфері. 

"Попри коронакризу, яка триває в усьому світі, економіки країн мають розвиватися, і 
фундаментом для цього є спільні проекти. Для нас у пріоритеті проекти, орієнтовані на 
додану вартість та збільшення кількості робочих місць. Саме тому інфраструктурні проекти 
є важливими для України", - зазначив Зеленський. Він наголосив, що в Україні у 2020 році 
активно реалізовується програма будівництва автошляхів та водного транспорту. Окремо 
він відзначив і українську мережу залізниць, яка є однією з найбільших в Європі і має 
загальну протяжність майже 22 тис. км. Пупар-Лафарж, у свою чергу, наголосив, що 
компанія розглядає співпрацю не лише в частині модернізації рухомого складу української 
залізниці, а й як тривале співробітництво для технічного обслуговування парку 
локомотивів та створення в Україні робочих місць. Забезпечення локалізації частини 
виробництва в Україні дасть змогу не лише стимулювати розвиток вітчизняного 
промислового потенціалу, а й допоможе українським виробникам з виходом на експортні 
ринки через включення у глобальні ланцюги постачання. Зеленський зазначив, що такі 
проекти дуже важливі. Французька машинобудівна компанія ALSTOM є одним зі світових 
лідерів у виробництві енергетичного устаткування та залізничного транспорту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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В «Екополісі ХТЗ» починають розробляти  
харківський трамвай 

13.10.2020 

Презентація проєкту харківського трамвая відбулася 13 жовтня біля 
майбутнього цеху фінального складання на території заводу «ХТЗ». Про це 
повідомляє портал city.kharkov.ua 

У заході взяли участь перший заступник міського голови Ігор Терехов, президент 
групи «DCH» Олександр Ярославський, гендиректор ХТЗ Андрій Коваль та директор ТОВ 
«Екополіс Харків» Віталій Баранніков. За оцінками експертів, рухомий склад трамваїв в 
Україні серйозно застарів: понад 90% вагонів - старше 20 років, понад 50% - потребують 
термінової заміни. Як зазначив гендиректор ХТЗ Андрій Коваль, нове виробництво 
сучасних низькопольних трамваїв дозволить закрити потреби не тільки Харкова, але і всієї 
України. Для цього будуть залучені сучасні технології, компетенції та технічні рішення. 
«Для проєкту «Харківський трамвай» ми залучили інжинірингову компанію з Чехії і вже 
готові до старту робіт. У нас є конструкторська, будівельна та виробнича стадії, які будуть 
реалізовуватися паралельно. Думаю, дослідний зразок ми покажемо за півтора-два роки і 
після цього зможемо забезпечувати місто серійною продукцією. Поки що розрахунок на 50 
вагонів на рік, але, якщо ємність ринку збільшиться, зможемо наростити потужності. 
Виробництво основних компонентів проводитиметься на площах ХТЗ», - повідомив Андрій 
Коваль. У свою чергу Олександр Ярославський розповів, що з пропозицією організувати 
виробництво харківського трамвая до нього звернулися мер міста Геннадій Кернес … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами city.kharkov.ua  
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Производство автомобилей выросло в сентябре  
до максимума с начала года 

07.10.2020 

В сентябре в Украине собрано 861 единиц автотранспортных средств, 
что является наибольшим показателем за девять месяцев с начала года, но 
все же на 18% меньше показателя сентября 2019 года. 

В частности, сообщает объединение "Укравтопром", после возобновления выпуска 
легковых автомобилей в сентябре Запорожский автозавод за месяц произвел 248 машин. 
На "Еврокаре" за месяц собрали 536 легковых автомобилей. В результате, производство 
легковых автомобилей в сентябре составило 784 штук, что на 18,3% меньше прошлого 
года. Производство коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал 
раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) в сентябре составило 4 
штуки, все они были изготовлены на заводе "Черкасский автобус". Впрочем в сентябре 
2019 года был собран только 1 коммерческий автомобиль. Кроме того, в течение месяца на 
пяти предприятиях было сделано 73 автобуса. В том числе 32 штуки выпустил "Черкасский 
автобус", 20 шт. – Черниговский автозавод, 11 автобусов произвел "Богдан", на ЗАЗе 
выпустили 6 штук и 4 автобуса собрал Часовоярский завод. Всего с начала 2020 году в 
Украине было выпущено 3104 ед. автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за 
первые 9 мес. 2019 г. В том числе легковых автомобилей – 2 605 штук (-43%), коммерческих 
– 32 шт. (-61%), автобусов – 467 шт. (-25%). Как сообщалось, в сентябре стало известно, что 
Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, 
которые поставляются с Московского завода группы Renault. Кроме того, на линии ЗАЗа 
будут собираться автомобили под брендом Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Минобороны обвинило "АвтоКрАЗ" Жеваго  
в срыве поставок техники 

06.10.2020 

Минобороны вместе с другими силовыми ведомствами и 
предприятиями ищут замену ЧАО "АвтоКрАЗ" в качестве поставщика 
грузовых автомобилей повышенной проходи мости. 

Соответствующее письмо в Минобороны подготовили в ответ на жалобы 
руководства "АвтоКрАЗ" в адрес Кабмина на отсутствие государственного заказа на 
производство продукции оборонного назначения, несвоевременную выплату заработной 
платы и сокращение рабочих дней рабочих. В Министерстве обороны указывают, что в 
2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 г. предприятием "АвтоКрАЗ" систематически не выполнялись 
условия государственных контрактов. По данным министерства, задержки поставок 
составляли до пяти месяцев, что крайне негативно влияло на обеспеченность Вооруженных 
Сил автотехникой. В письме Минобороны также отдельно обращает внимание на 
ненадлежащее качество продукции, которую производит "АвтоКрАЗ", ссылаясь на 
многочисленные обращения военных частей ВСУ. В Минобороны отмечают, что несмотря 
на неоднократные обращения со стороны военного министерства по устранению 
указанных недостатков, руководством "АвтоКрАЗ" так и не были приняты действенные 
меры по исправлению ситуации. В то же время, в Минобороны отмечают, что министерство 
готово к сотрудничеству с ЧАО "АвтоКрАЗ" в вопросах закупки продукции предприятия, в 
рамках выполнения действующего государственного оборонного заказа в 2020 г. между 
Минобороны и заводом был заключен государственный контракт на закупку седельных 
тягачей повышенной проходимости. ПАО "АвтоКрАЗ" входит в состав группы "Финансы и 
кредит", подконтрольной Константину Жеваго. Компания выпускает 33 базовые модели, 
более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во 
всех отраслях экономики и Вооруженных силах Украины. 

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

 

Корпорація "Богдан" банкротить свого поручителя по боргу  
перед Укрексімбанком на 1,3 млрд грн 

19.10.2020 

Госпсуд Дніпропетровської області розглядає справу №904/3924/20 
про визнання банкрутом ТОВ “Мегатерм” (до 18.06.2020 називалося ТОВ 
“Мега Авто Логістик”). Відповідне провадження було відкрите ухвалою суду 
від 06.08.2020 за ініціативою ТОВ "Хюндай Мотор Україна". 

Обидві ці структури пов’язані з корпорацією “Богдан” Олега Гладковського (був 
першим заступником секретаря РНБО за часів президентства Петра Порошенка; 
О.Гладковський і П.Порошенко - давні бізнес-партнери; як мінімум раніше П.Порошенко був 
співвласником корпорації “Богдан”). У держреєстрі засновником ТОВ “Мегатерм” наразі 
значиться Олексій Гаврилюк. Ця компанія - один з поручителів по борговим зобов’язанням 
корпорації “Богдан” перед Укрексімбанком на 1,3 млрд грн. 08.10.2020 Госпсуд 
Дніпропетровської області в рамках справи про банкрутство ТОВ “Мегатерм” визнав вимоги 
низки кредиторів, у т.ч. вимоги Укрексімбанку - на 1,27 млрд грн (забезпечені заставою), АТ 
"Міжнародний інвестиційний банк" (мажоритарний акціонер - П.Порошенко, серед 
міноритаріїв - родичі О.Гладковського) - на 105,9 млн грн (4 черга), а також вимоги ще 
групи компаній, пов’язаних з корпорацією “Богдан”, зокрема, ПрАТ "Автомобільна компанія 
"Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 черга), Дочірнього підприємства "Автоскладальний 
завод №2" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 черга), ТОВ 
"Хюндай Мотор Україна" - на 11,2 млн грн (4 черга), а ще ТОВ "Автомобільна Група "Богдан" 
- 17,1 млн грн (4 черга), ТОВ "Богдан-Індустрія" - 12,5 млн грн (4 черга). Як писав Finbalance, 
27.12.2019 Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/18605/19 за позовом 
заступника генпрокурора (в інтересах Кабміну та Укрексімбанку) до ПрАТ "Автомобільна 
компанія "Богдан Моторс" про визнання недійсним договору від 21.06.2018 щодо 
реструктуризації зобов’язань відповідача перед Укрексімбанком. Згідно з судовими 
матеріалами, угода передбачала заміну старих боргових зобов’язань (за кредитними 
договорами та облігаціями 2005-2009 років) на нові зобов’язання в розмірі 1,3 млрд грн та 
їх погашення до 25 грудня 2031 року за такими ставками: у період з 01.06.2018 по 
31.12.2018 - 0,46% річних, з 01.01.2019 по 31.12.2019 - 0,96% річних, з 01.01.2020 по 
31.12.2020 - 1,46% річних, з 01.01.2021 по 31.12.2021 - 2,46% річних, з 01.01.2022 по 
31.12.2022 - 5,46% річних, з 01.01.2023 по 31.12.2023 - 12,46% річних, з 01.01.2024 по 
31.12.2024 - 15,46% річних, з 01.01.2025 по 25.12.2031 - 17,46% річних. Реструктуризація 
боргів корпорації “Богдан” за часів попереднього глави правління Укрексімбанку - 
Олександра Гриценка, який вважався близьким до П. Порошенка. Торік детективи НАБУ 
здійснювали досудове розслідування в кримінальному провадженні №52019000000000521 
від 21.06.2019 за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем службових 
осіб Укрексімбанку в ході цивільно- правових відносин з АТ “АК “Богдан Моторс”, зокрема, 
при укладанні кредитних та інших договорів та додаткових угод до них, “надаючи 
останньому незаконні переваги, чим спричинили тяжкі наслідки АТ “Укрексімбанк” (цитата 
з матеріалів Вищого антикорупційного суду від 23.10.2019). …  

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Львів сприятиме виділенню ділянки у промзоні «Сигнівка»  
для виробництва електромобілів 

22.10.2020 

Міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення напрацювати 
рішення щодо сприяння міста у виділенні ділянки у промзоні «Сигнівка» 
для виробництва електромобілів. 

«Фактично, більшість питань мешканців до міста — зробити дорогу, зробити хідник 
чи щось поремонтувати — все це потребує коштів. Для того, аби кошти були, важливо, щоб 
збільшувався промисловий потенціал. У мене є пропозиція. Дуже позитивно сприймається 
мешканцями Львова співпраця міста із підприємством «Електрон». Те, що «Електрон» 
сьогодні взяв в роботу виготовлення 250 електробусів — дуже великий плюс. Але, я 
вважаю, що нам і далі потрібно тримати лідерство, зокрема у виробництві електромобілів. 
Я пропоную на одне з наступних засідань виконавчого комітету винести рішення щодо 
сприяння міста по виділенню ділянок у промзоні «Сигнівка» для виробництва 
електромобілів. Ми маємо напрацювати рішення, яке би дало можливість всім, хто має 
бажання виробляти автомобілі, зокрема світовим лідерам, отримати інформацію, що місто 
Львів готовий надавати ділянку з мережами, з комунікаціями, по пільговій оплаті, можна 
через приватно-публічне партнерство, щоб ми залучили когось із виробників сюди. Маючи 
електробуси, паралельно мати поруч виробництво автомобілів — дуже великий плюс. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами city-adm.lviv.ua 

 
ЗАЗ представил новое авто  

на базе "Славуты" 
23.10.2020 

Автомобиль нового поколения ZAZ Slavuta Nova был представлен на 
выставке "Столичное автошоу" в Киеве. Хэтчбек может поступить в 
продажу не раньше, чем через полтора года. 

Новая модель автомобиля создана на платформе популярного китайского хэтчбека 
Chery M11. Под капотом разместился 1,6-литровый бензиновый мотор, мощность которого 
составляет 93 л.с. Вместе с тем он имеет пятиступенчатую механическую коробку передач. 
В своей первой генерации Slavuta, созданная на основе "Таврии", выпускалась с 1999 по 
2011 г. ЗАЗ принадлежит корпорации "УкрАвто" Тариэла Васадзе. С 2019 года завод не 
производит легковых автомобилей. В 2019 году ЗАЗ выпустил 151 легкий коммерческий 
автомобиль Lanos Cargo, а также на заказ были сделаны 15 автомобилей ЗАЗ С70101. Это 
автомобили спецназначения для выполнения функций передвижного мобильного офиса. 
Также на мощностях Запорожского завода выпускаются автобусы и грузовые автомобили. 
Как сообщалось, Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из 
комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Спрос на коммерческие авто в Украине стал 
рекордным за этот год 

02.10.2020 

В сентябре на украинском рынке новых коммерческих автомобилей 
было реализовано 1350 машин. Это лучший результат за девять месяцев 
2020 года, пишет biz.censor.net 

По сравнению с прошлогодним показателем спрос на технику в этом сегменте 
автомобильного рынка увеличился на 28%, сообщает "Укравтопром". Наилучший 
результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая почти в три раза увеличила 
реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года - до 
351 авто. Renault в сентябрьском рейтинге марок заняла второе место потеряв в продажах 
41%, закончив месяц с показателем 136 зарегистрированных машин. На третьем месте 
марка Citroen, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился в три раза и 
составил 134 единицы. Четвертое место у Volkswagen, регистрации автомобилей этой 
марки выросли в годовом исчислении в 2,5 раза, до 94 штук. Замыкают топ-5 рынка новых 
коммерческих авто прошедшего месяца сразу две марки: MAN и Mercedes-Benz, в зачете 
которых по 74 авто. В то же время потери Mercedes-Benz от показателя годичной давности 
составляли 6%, а МАN отстал на 3%. Всего с января по сентябрь 2020 украинский парк 
грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,7 тыс. новых машин, что почти на 12% меньше, 
чем за тот же период прошлого года. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Завод "Часовоярские автобусы" выкупит  
и аннулирует 37,5% акций 

19.10.2020 

АО "Завод "Часовоярские автобусы" (Донецкая обл..) выкупит у 
акционеров 37,5% акций, в том числе весь пакет в 20,9181% у 
зарегистрированного в Донецке ООО "Группа "Инвестиционный стандарт". 

Как говорится в информации в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку Украины, такое решение приняло общее собрание акционеров 
компании 16 октября. Акции в дальнейшем будут аннулированы. Период выкупа акций – с 
19 октября по 19 декабря 2020 года, цена выкупа – 10,65 грн за акцию номиналом 0,25 грн. 
Планируется также выкупить по 8,29% акций у Алексея и Александра Полосухиных 
(соответственно директор завода и глава набсовета), которые в настоящее время владеют 
по 32,088% акций предприятия. Завод "Часовоярские автобусы" основан в 1958 году, 
первоначально специализировался на капитальном ремонте автомобилей ГАЗ и ЗИЛ. В 
1995 году освоил выпуск микроавтобусов на шасси ГАЗ, а с 2003 года начал выпуск 
автобусов "Рута" на удлиненном шасси "ГАЗели". В конце 2016 года завод освоил выпуск 
новой модели автобуса вагонной компоновки на шасси индийской Ashok Leyland, а в 2017 
году представил первый 24-местный автобус на шасси Ford Transit. Как сообщалось, в 2019 
году завод сократил выпуск автобусов на 12% – до 94 ед. (при приросте общеукраинского 
производства автобусов всех классов на 5% до 875 единиц), а за январь-сентябрь текущего 
года выпустил 46 машин против 62 за тот же период 2019 года. 

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

 
 
 
 

 
 

Автобусы ЗАЗ получают сертификаты экологических  
стандартов Евро-5 и Евро-6 

20.10.2020 

Запорожский Автомобилестроительный Завод (ЗАЗ) сертифицирует 
новую модификацию автобуса ЗАЗ А10 «городской» по новейшему 
экологическому стандарту Евро-6. 

Это означает, что вскоре в европейских городах на линиях общественного 
транспорта появятся автобусы украинского производства. На ЗАЗе сообщают, что 
производство сертифицированной по Евро-6 модификации 10-метрового низкопольного 
А10 стартует в ближайшее время. Как отмечает Председатель Правления ЗАЗ Николай 
Евдокименко, решение о сертификации автобусной техники согласно стандарту Евро-6 
связано с планами расширения присутствия продукции завода на внешних рынках, в том 
числе стран Европейского Союза. По словам Евдокименко, завод последовательно 
расширяет модельный ряд автобусов. Так, кроме техники нового экологического стандарта 
в течение ближайшего месяца начнется производство автобуса ЗАЗ А09, предназначенного 
для обслуживания пригородных маршрутов в Украине. Автобус будет соответствовать 
экологическому стандарту Евро-5 и комплектоваться двигателем и трансмиссией 
Mercedes-Benz. Параллельно ведется работа над расширением ассортимента автобусов 
малого класса - до конца месяца получим сертификацию на модель ЗАЗ А08 «город». 
Напомним, что ЗАЗ - единственное в Украине предприятие, обладающее мощностями для 
полного цикла производства автомобилей, в 2020 году на заводе налажено производство 
автобусов. На данный момент в автобусное портфолио предприятия входят автобусы 
малого класса ЗАЗ А08 «пригород» и ЗАЗ А08 «школьный». Оба продукта отлично 
зарекомендовали себя в эксплуатации и пользуются стабильным спросом в регионах 
Украины. До конца года линейку А08 пополнит модификация «город». 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 
Столиця отримала 50 нових сучасних автобусів.  

До кінця року надійдуть іще 150 
20.10.2020 

Київ отримав 50 новеньких автобусів виробництва білоруського 
заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто 
придбало на умовах лізингу. Про це мер Києва Віталій Кличко. 

Мер зазначив, що столиця стрімко розвивається, збільшується кількість її 
мешканців. І тому необхідно продовжувати розвивати систему громадського транспорту. 
«Хочу наголосити, що навіть у цей непростий час – коли триває боротьба з пандемією, 
економічна криза, війна на сході України – столиця змогла закупити за останні кілька років 
139 нових тролейбусів, 65 сучасних трамваїв та загалом 307 нових автобусів. 200 з них на 
умовах лізингу ми отримаємо до кінця цього року. І сьогодні мені дуже приємно 
представити вам першу партію з цих двох сотень – 50 новеньких автобусів виробництва 
білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть ще 150 таких машин», – наголосив мер 
Києва. За його словами, сьогодні в міста є велика потреба в таких автобусах. Адже значна 
кількість рухомого складу «Київпастрансу» складають автобуси, термін експлуатації яких – 
понад 10 років. Нові ж автобуси мають низьку підлогу, пандуси та спеціальні місця в салоні 
для людей з інвалідністю. Автобуси обладнані системою відеоспостереження та навігації. 
Кабіна водія та пасажирський салон оснащені кондиціонерами. Ці машини відповідають 
екологічному стандарту «Євро-5». Із нових 200 автобусів 120 – довжиною 12 метрів та 
пасажиромісткістю 106 людей. 80 автобусів – довжиною майже 19 метрів на 176 місць. ... 

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

 
Харків отримав перший з 49-ти тролейбусів  

за кредитом ЄІБ 
22.10.2020 

Харків отримав перший низькопідлоговий, односекційний тролейбус 
з 49-ти комфортабельних тролейбусів «Богдан», закуплених за кредитні 
кошти від Європейського інвестиційного банку.  

Це стало можливим завдяки участі Харкова у проекті «Міський громадський 
транспорт України» (UUPTP), що є рамковим кредитом від ЄІБ. В межах проекту місто 
отримало 10 млн євро кредиту на оновлення тролейбусного парку – повідомляє Урядовий 
портал. «Спільно з Європейським інвестиційним банком та активною міською владою ми 
продовжуємо реалізацію проекту “Міський громадський транспорт України І”, завдяки 
якому по всій країні зараз оновлюються тролейбусні, трамвайні та автобусні парки, 
замінюється застарілий громадський транспорт на новий – більш зручний, екологічний та 
сучасний. Харків став одним з 11-ти міст-учасників, і сьогодні вже отримав перший 
низькопідлоговий тролейбус із 49-ти. Вже до кінця року ми сподіваємось укласти угоду з 
ЄІБ щодо реалізації другої частини проекту – Міський громадський транспорт ІІ”, який 
передбачатиме закупівлю лише екологічного транспорту. Щиро вдячний нашим партнерам 
з ЄІБ, які підтримують нас як і в реалізації, так і в продовженні цього важливого проекту 
для міст», – відмічає Міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Окрім кредиту ЄІБ 
на придбання нових тролейбусів, профінансована Європейським Союзом технічна 
підтримка (3.5 млн євро) у межах цього проекту допомагає Міністерству інфраструктури й 
містам-учасникам у впровадженні європейських стандартів для підтримки сталої міської 
мобільності. «Харків є одним із 11-ти міст, де оновлюється рухомий склад завдяки 
залученим коштам від ЄІБ. Ми раді, що спільними зусиллями разом із нашими 
європейськими партнерами ми можемо поліпшити щоденні умови життя харків’ян. 
Удосконалення громадського транспорту міста робить його сучасним, екологічним, 
доступним для людей з інвалідністю», – говорить Наталія Форсюк, заступниця Міністра 
інфраструктури України. Тролейбус для Харкова виготовило дочірнє підприємство 
«Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». Згідно з 
графіком поставки, 49 одиниць тролейбусів прибуватимуть до Харкова до кінця 2021 року. 
Вся партія включатиме 12 двосекційних та 37 односекційних тролейбусів. ... Відзначимо, 21 
жовтня 2020 року два тролейбуси «Богдан Т70117» із замовленої партії 29 одиниць 
вирушили з ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» до Луцького 
підприємства електротранспорту і вже незабаром лучани переконаються, що нові 
«Богдани» – це якість і комфорт.Нагадаємо, 29 та 30 вересня 2020 р. до Полтави вирушили 
ще два тролейбуси «Богдан Т70117» із замовленої партії 40 одиниць. ДП «Автоскладальний 
завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» відправляє тролейбуси з випередженням термінів 
поставки, які були узгоджені при підписанні контракту. Перші 10 тролейбусів були 
відправлені 12 серпня 2020 року, а тим часом на заводі продовжуються роботи із складання 
наступної партії тролейбусів для Полтави. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації «Богдан» 
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В Украине выпустили отечественный 
бульдозер UTRAK DM7 

12.10.2020 

На выставке MiningWorld Ukraine 2020 дебютирует первый тяжелый 
украинский бульдозер UTRAK DM7 на гусеничном ходу, производство 
которого освоила компания "Ассоль" (г. Васильевка). 

Украинский бульдозер создавался с учетом современных тенденций подобной 
техники и укомплектован управлением джойстиками, что повышает точность управления 
и снижает утомляемость оператора. Украинский бульдозер UTRAK DM7 укомплектован 
двигателем Д-180 мощностью - 132 кВт (180 л.с.). Масса с бульдозерным и рыхлительным 
оборудованием - 21 700 кг. Вместительность отвала - 4,75-6,5м3. Трансмиссия — 
механическая, электрогидравлическое управление. Управление — джойстиками. Как 
сообщили в ЧМПКП "Ассоль", эргономичный и маневренный бульдозер с низкой 
стоимостью владения для выполнения широкого спектра землеройных работ 
разрабатывался предприятием специально под потребности украинского рынка. В нем 
производитель постарался учесть мировой опыт подобной техники и выдержать баланс 
цены и качества. UTRAK DM7 имеет удлиненную тележку с вынесенной осью качания для 
снижения износа бортовых редукторов, также на нем установлена шестигранная кабина 
для повышения обзорности. Тот факт, что бульдозер UTRAK DM7 выпускается в Украине, 
дает возможность оптимального выбора модификации и навесного оборудования в 
зависимости от условий и видов работ. 

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

 
Шведська автокомпанія може втратити  

в Україні понад 100 млн грн. 
21.10.2020 

Шведський виробник вантажних автомобілів Scania CV AB може 
втратити в Україні більш ніж 120 млн грн. Про це повідомляє офіційний 
дістрібутор компанії Сканія Україна. 

«Господарський суд Київської області задовольнив безпідставний позов до компанії 
щодо стягнення понад 123 млн. грн», — повідомляє офіційний дістрібутор компанії Сканія 
Україна, назвавши рішення суду незаконним. В повідомленні наголошується, що в 
2016?2017 рр. за ініціативою Scania було припинено співробітництво з одним із дилерів — 
ТОВ Фірма Журавлина через те, що діяльність компанії не відповідала стандартам ведення 
бізнесу Scania CV AB та вимогам договорів. Після цього Фірма Журавлина подала «позов 
щодо стягнення з компанії Scania нібито упущеної вигоди та вигаданого боргу зі сплати 
сервісної винагороди за надання дилерських послуг за період 2012?2017 рр.». Зокрема, 
дилер просив суд стягнути сервісну винагороду за завищеною ставкою та за контрактами, 
до укладення яких не мав жодного відношення, вважає автовиробник. Також були заявлені 
вимоги щодо відшкодування упущеної вигоди, оскільки інші дилери Scania здійснювали 
продаж продукції на територіях, які Фірма Журавлина вважає «своїми», хоча жодних умов 
ексклюзивності договори не містили. Господарський суд Київської області задовільнив 
позов у повному обсязі - стягнув з дистриб’ютора Scania кошти у розмірі понад 123 млн. грн. 
«Ситуація на українському ринку, що склалася навколо такого великого міжнародного 
інвестора, як Scania, є показником очевидної токсичності інвестиційного клімату в Україні», 
— наголошують в Scania. Шведська компанія має намір звернутися в апеляційну інстанцію. 
Scania CV AB (Швеція) є складовою частиною групи Volkswagen, до якої входять 12 брендів 
легкових та комерційних автомобілів із семи європейських країн. На території України 
Scania CV AB діє з 1990-х років через офіційного дистриб’ютора (афілійовану українську 
компанію ТОВ Сканія Україна) та мережу дилерів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
Украинские спасатели получили 80 аварийно- 

спасательных автомобилей 
27.10.2020 

Мининфраструктуры Украины и Государственное агентство 
инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") передали 80 
аварийно-спасательных машин легкого типа Государственной службе по 
чрезвычайным ситуациям.  

Спецавтомобили на сумму 279,8 млн грн переданы в рамках Госпрограммы 
повышения уровня безопасности дорожного движения. Как рассказали ЦТС в 
"Укринфрапроекте", аварийно-спасательные машины оснащены оборудованием, 
изготовленным по европейским стандартам, чтобы у спасателей было все необходимое, 
чтобы извлечь пострадавшего из машины. Специальные аварийно-спасательные машины 
легкого типа (CАРМ-Л) созданы на базе автомобилей Ford Ranger и могут нести более 
тонны дополнительной нагрузки. В них могут перемещаться до 5 спасателей. Машины 
укомплектованы гидравлическим спасательным оборудованием (аккумуляторный 
домкрат, маслостанция в наборе с резаком, разжимом и домкратом), системой 
стабилизации, автомобильной радиостанцией, сверхмощными ранцевыми 
огнетушителями, бензопилой, которая может разрезать бетон, комплектом 
пневматических подъемных подушек грузоподъемностью 20 т. "В каждой машине есть 
планшет с оффлайн программой схем легковых машин для использования во время ДТП. То 
есть спасатель открывает программу, вводит марку любой машины, в том числе и 
электрокаров, и видит, в каких местах машину можно разрезать, где находится 
электробатарея и как ее отключить", - сообщил глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков. 
Сообщается, что до этого Госагентство передало спасателям ГСЧС 47 аварийно-
спасательных машин среднего типа. Всего до конца 2020 года ГСЧС будет поставлено 139 
спасательных авто легкого типа и 58 - среднего. Служба безопасности дорожного движения 
получит 10 автомобилей для сопровождения больших колон и механизированной техники. 
Напомним, в конце 2019 года правительство Китая передало Государственной службе по 
чрезвычайным ситуациям 52 аварийно-спасательные машины. Тогда же Министерство 
инфраструктуры Украины передало ГСЧС 31 аварийно-спасательную машину легкого типа, 
еще 40 машин спасатели получили в сентябре прошлого года. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам cfts.org.ua 
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"ХТЗ" Ярославського не домігся списання боргу  
перед державою на 401 млн грн 

26.10.2020 

Харківський окружний адмінсуд відмовився задовольнити позов 
ПрАТ "Харківський тракторний завод" (ХТЗ) до Міністерства фінансів (у 
справі №520/8279/2020). Про це повідомляє finbalance.com.ua 

Мова йде про зобов’язання Мінфіну списати заборгованість ХТЗ перед державою за 
кредитними угодами №11/16-169 від 05.02.1998 і №11/17-182 від 30.11.1998, які були 
укладені під держгарантії. Крім того, суд скасував ухвалу від 03.07.2020, якою було 
зупинено стягнення на підставі виконавчого листа №820/5225/15, виданого 14.12.2015 про 
стягнення на користь Офісу великих платників податків ДПС заборгованості у розмірі 401 
млн грн. Згідно з судовими матеріалами, у 1998 році Кабмін надав держгарантію для 
залучення кредитів Укрексімбанком кредитів у консорціуму банків KPW на фінансування 
проекту організації виробництва сільськогосподарських тракторів ХТЗ-17021 з двигунами 
німецької фірми «Дойц АГ» на «Харківському тракторному заводі імені С. Орджонікідзе». За 
рахунок відповідної позики Укрексімбанк надав кредит для ХТЗ. Як зазначається, на 
01.04.2020 прострочений борг ХТЗ становив 16,05 млн євро. 05.04.2016 Вищий адмінсуд 
ухвалив рішення в справі №820/5225/15 про стягнення з ХТЗ на користь держави 401 млн 
грн. Додамо, що 15.09.2020 Східний апеляційний госпсуд відкрив апеляційне провадження 
за апеляційною скаргою Головного управління ДПС у Харківській області на ухвалу 
Госпсуду Харківської області від 03.08.2020 (у справі №922/2071/20), якою було 
задоволено клопотання ПрАТ "Харківський тракторний завод" та затверджено план санації 
підприємства (до відкриття провадження у справі про банкрутство), який був схвалений 
рішенням зборів кредиторів (оформлено протоколом від 30.06.2020, терміном дії 24 місяці). 
При цьому суд скасував мораторій на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану 
санації ПрАТ "Харківський тракторний завод" (був введений ухвалою суду від 03.07.2020 у 
цій справі - №922/2071/20). Згідно з судовими матеріалами, Офіс великих платників 
податків ДПС, який заявляє про вимоги до ХТЗ на 401 млн грн (непогашена заборгованість 
за кредитами, наданими під держгарантії), висловлював думку, що умови санації 
“призведуть до негативних наслідків для інтересів держави”, що в плані санації “не вказано 
конкретних заходів, які сприятимуть відновленню платоспроможності підприємства, 
оскільки плановий перелік заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності 
боржника, має узагальнений характер і не містить чіткого переліку дій, які мають на меті 
вивести підприємство з фінансової кризи та подальшого його розвитку як суб`єкта 
господарювання” (цитата). ПрАТ "Харківський тракторний завод" зазначало, що включення 
заборгованості до плану санації не означає її реструктуризацію, оскільки законодавчі 
визначення не дають підстав для ототожнення цих понять. Як зауважував боржник, 
заборгованість перед державою є податковим боргом в силу положень абз.1 ч.9 ст.17 
Бюджетного кодексу України, стягнення якого здійснюється органами ДПС України шляхом 
звернення до суду з відповідним позовом, “а тому виконання постанови Харківського 
апеляційного суду від 08.12.2015 у справі №820/5225/15, яка є рішенням про стягнення 
податкового боргу, може бути відстрочене” (цитата). … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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ДК "Укроборонпром" презентував віце-прем'єру стратегію  
трансформації в 7 галузевих холдингів 

01.10.2020 

Команда держконцерну "Укроборонпром" представила віце-прем'єру - 
міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському 
комплексну стратегію трансформації та розвитку концерну до 2030 р. 

Стратегія передбачає реорганізацію 60 підприємств концерну в сім галузевих 
холдингів: "авіаремонт", "бронетехніка", "високоточне озброєння", "боєприпаси та 
спеціальна хімія", "радарні системи", "морські системи" та "спецекспорт". "Узгодження 
стратегії з Мінстратпромом є важливим кроком для перетворення "Укроборонпрому" на 
якісно нову холдингову компанію - "Оборонні системи України", - наведено в релізі 
держконцерну слова першого заступника генерального директора Романа Бондаря. За його 
словами, стратегія будується на чотирьох "китах": підвищення якості продукції, залучення 
інженерних талантів і підвищення соціальних стандартів; пошук інвестицій та створення 
спільних підприємств; розвиток нових технологій і розробка нових конкурентних 
продуктових платформ для стимулювання експорту. Документ описує цільову модель нової 
оборонної холдингової компанії з функціями фінансового та корпоративного центру з 
управління галузевими об'єднаннями. Концепцію трансформації, згідно зі статутом 
компанії, має затвердити наглядова рада концерну, після чого її буде передано на розгляд 
та остаточне твердження Кабінету Міністрів. "Укроборонпром" нагадує, що спочатку в 
травні пропонував реорганізувати 50 підприємств і об'єднати 38 учасників концерну, на 
яких припадає 88% доходу, в шість холдингів, і зазначає, що запропонована концепція 
враховує всі коментарі та пропозиції віце-прем'єра Уруського, отримані протягом липня-
вересня поточного року. "Решта підприємств буде передана в управління іншим органам, 
зокрема до Фонду державного майна", - йдеться в повідомленні. Згідно з ним, до складу 
майбутнього оборонного холдингу також пропонують не включати деякі авіабудівні 
підприємства концерну, які мають відійти до самостійних об'єднань в аерокосмічній галузі. 
А низку підприємств, включно з концерном, у процесі трансформації пропонується 
ліквідувати. Кінцевий перелік підприємств, що підлягають реорганізації, має затвердити 
наглядова рада і Мінстратпром. До складу створеного в 2010 році указом президента 
"Укроборонпрому" на сьогодні входять близько 112 підприємств українського ОПК, 
включно з держкомпанією "Укрспецекспорт" та її дочірніми підприємствама. Ще 21 
підприємство держконцерну розташоване на тимчасово окупованій території Криму і на не 
підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Відповідно до 
ухваленого ВР у червні 2011 року закону, "Укроборонпром" спільно з урядом забезпечує 
управління об'єктами держвласності в ОПК. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Підприємства "Укроборонпрому" реорганізують  
у 9 галузевих холдингів 

15.10.2020 

Понад 60 підприємств держконцерну "Укроборонпром" (УОП) у 
процесі трансформації можуть бути реорганізовані в дев'ять холдингових 
компаній. Про це повідомляє interfax.com.ua 

Як повідомляється: шість увійдуть до складу майбутнього холдингу "Оборонні 
системи України", три - до "Аерокосмічних систем", повідомила прес-служба концерну з 
посиланням на віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега 
Уруського. "Немає ніякої битви між "Укроборонпромом" і Мінстратегпромом, яке відповідає 
за держполітику оборонно-промислового комплексу. Усі розуміють, що УОП потрібно 
реформувати: частину підприємств, які втратили зв'язок з оборонною промисловістю, 
потрібно передати на приватизацію до Фонду держмайна, решта складуть основу дев’яти 
холдингових компаній за напрямами: шість із них увійдуть до складу майбутнього 
холдингу під робочою назвою "Оборонні системи України ", а три - до " Аерокосмічних 
систем", - сказав Уруський під час представлення в. о. голови держконцерну Ігоря Фоменка. 
Віце-прем'єр висловив сподівання, що процес трансформації буде запущено без чекання на 
ухвалення відповідного законопроекту, який стане додатковим фактором втілення 
реформи. "За рік-півтора ми маємо побачити нове обличчя оборонної промисловості 
України. У цьому контексті багато часу забере процес трансформації державних 
підприємств в акціонерні товариства", - зазначив віце-прем'єр. Уруський подякував 
колективу концерну за виконану роботу і зазначив, що нова команда "Укроборонпрому" 
зробила багато хорошого, і всі її напрацювання буде обов'язково використано, йдеться в 
релізі. Згідно з ним, в. о. гендиректора ДК "Укроборонпром" Ігор Фоменко відзначив три 
ключові пріоритети роботи "Укроборонпрому". "По-перше, це своєчасне забезпечення сил 
безпеки та оборони якісним озброєнням і військовою технікою та повне і своєчасне 
виконання держоборонзамовлення-2020, експортних контрактів, а також збільшення 
обсягів та підвищення якості продукції і послуг. По-друге, розвиток та модернізація 
підприємств оборонної галузі шляхом корпоратизації і трансформації в співпраці з 
Мінстратегпромром. По-третє, зробити підприємства концерну привабливим роботодавцем 
для залучення інженерних талантів та молодих конструкторів", - наводить слова Фоменка 
прес-служба. Як повідомлялося, 1 жовтня команда "Укроборонпрому" представила 
Уруському комплексну стратегію трансформації та розвитку концерну до 2030 року, яка 
передбачає реорганізацію підприємств концерну в сім галузевих холдингів: "авіаремонт", 
"бронетехніка", "високоточне озброєння", "боєприпаси та спеціальна хімія", "радарні 
системи", "морські системи" та "спецекспорт". У свою чергу Уруський у середині серпня 
говорив про те, що холдингова компанія "Аерокосмічні системи України", в яку буде 
виведено підприємства авіабудування та об'єднано з аерокосмічними, складатиметься з 
двох холдингів - "Антонов" та ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть усі 
вже корпоратизовані підприємства ДКАУ. 

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

 
 

 АВТО & БРОНЕТЕХНІКА 

 
Завод ім.Малишева відвантажив армійцям чергову 

 партію модернізованих БМ "Булат" 
05.10.2020 

В рамках державного замовлення ДП "Завод імені В.О. Малишева" 
відремонтував і модернізував чергову партію бойових машин "Булат", що 
надійшла з зони проведення операції об’єднаних сил на сході держави. 

Як повідомив генеральний директор "Заводу імені В.О. Малишева" Василь Крилас, 
фахівці "ЗІМ" усунули всі пошкодження бойових машин, а також провели їх модернізацію з 
заміною комплектуючих: "Булати" пройшли ремонт і складання за повним технологічним 
циклом. В танках встановлені нові засоби зв’язку і навігаційна апаратура, замінені деякі 
деталі", – зазначив директор підприємства. Відновлені "Булати" "на відмінно" пройшли 
випробування у полігонних умовах: здійснили пробіг на 100 кілометрів, під час якого 
фахівці проаналізували роботу танків, а також пройшли перевірку стрільбами, в ході яких 
протестовані потужність та точність гармати і кулемету бойових машин. "Після 
проходження модернізації танки стали більш сучасними з покращеною координацією 
зв’язку, приладами прицілювання та системою спостереження. Наші фахівці вже 
приступили до ремонту наступної партії "Булатів" для наших військових", – додав Василь 
Крилас. Державне підприємство "Завод ім. В.О. Малишева" (м. Харків) спеціалізується на 
виробництві та модернізації важкої і легкої бронетехніки для Міністерства оборони 
України та іноземних замовників. Серед основної продукції та послуг підприємства – БМ 
"Оплот", модернізація танка Т-64 до виду БМ "Булат", бронетранспортери БТР-3, БТР-4, 
модернізація бронетранспортерів БТР-50. 

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

 
СБУ вновь пришла с обысками на Житомирский  

бронетанковый завод 
07.10.2020 

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией провела 
обыски на "Житомирском бронетанковом заводе" по делу о закупке 
некачественных материалов для ремонта бронетехники. 

Как сообщает пресс-центр СБУ, должностных лиц оборонного завода подозревают в 
злоупотреблении с государственными средствами, что привело к некачественному 
ремонту бронированной техники для украинских Вооруженных Сил. По данным 
предварительного следствия, материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения 
Государственного оборонного заказа Минобороны были закуплены у частного 
предприятия из Киева. При этом, вопреки действующему законодательству, надлежащего 
государственного сертификата качества товара не было предоставлено. "По результатам 
химического исследования установлено, что приобретенная продукция не соответствует 
предусмотренным Государственным стандартом требованиям, что напрямую влияет на 
качество сварки бронированных частей корпуса техники. По оценкам профильных 
специалистов, это представляет угрозу жизни и здоровью экипажа боевой машины", – 
сказано в сообщении СБУ. Во время следственных действий на госпредприятии и по месту 
регистрации фирмы-поставщика в Киеве правоохранители изъяли некачественный 
продукт для сварки, соответствующую техническую документацию, результаты 
химических анализов и другие материалы, которые могут быть доказательствами 
противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 
(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным 
положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. В СБУ 
подчеркивают, что использование некачественного сварочного материала на предприятии 
приостановлено. Как сообщалось, в июле СБУ уже проводила обыски на "Житомирском 
бронетанковом заводе" по делу о хищении 2,5 млн грн на ремонте приборов радиационной 
и химической разведки. В марте СБУ проводила обыски на заводе по делу о завышении 
сотрудниками предприятий цен при закупке запчастей для ремонта техники. 

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

 
 
 

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
Перспективную украинскую военную технику уже  

начали проектировать на шасси МАЗ 
23.10.2020 

Украинские предприятия-производители армейской спецтехники, 
которые входят в концерн «Укроборонпром», начали закладывать уже на 
этапе разработки новые шасси, вместо КрАЗ.  

Так, по имеющейся информации, КП НПК «Искра», в качестве шасси-носителя для 
мобильной станции помех «Мандат» запроектировало МАЗ-6317. К такому решению завод 
подтолкнуло банкротство «КрАЗа» и неопределенный статус украинского производителя 
грузовиков. СПЗР «Мандат» — мобильная станция постановки помех средствам радиосвязи. 
В процессе работы станция способна обеспечивать решение многих функциональных задач. 
Станция обеспечивает создание прицельных по частоте и времени радиопомех, проводит 
поиск, пеленгования (опционально), прослушивания, анализ и запись характеристик 
выявленных средств радиосвязи. Так, как «Мандат» должен работать в районе боевых 
действий, то требование к надежности шасси предъявляются довольно высокие. Это 
слишком дорогой и уникальный спецавтомобиль, и он должен 100% быть на ходу в любой 
момент, чтобы покинуть место работы. Задачи «Мандата» — выявление, пеленгования 
(опционально) и постановка радиопомех (ПРП), РЭС радиосвязи тактического звена 
управления; базовых и мобильных станций транкинговой связи в диапазоне частот 30-
6000 МГц; базовых и мобильных станций (абонентских терминалов) систем сотовой связи 
всех имеющихся стандартов, а также ПРП многоканальным системам передачи 
информации, использующих современные виды модуляции; сигналы с импульсно-кодовой 
модуляцией; сигналы многоканальных систем передачи информации с частотным FDMA, 
временным TDMA, кодовым CDMA разделением каналов, а также ортогональным 
частотным разделением каналов OFDM. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам autotheme.info 
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Україна ініціювала створення космічного  
агентства ГУАМ 

06.10.2020 

Голова Державного космічного агентства України Володимир Усов 
взяв участь у засіданні Організації за демократію та економічний розвиток – 
ГУАМ робочої підгрупи з науки та інновацій Робочої групи з науки та освіти. 

Під час засідання українська сторона надала пропозиції щодо започаткування 
співробітництва у рамках ГУАМ у сфері космічної діяльності. Володимир Усов наголосив на 
доцільності об’єднання зусиль у космічній сфері на регіональному рівні з метою 
розширення потенціалу та підвищення ефективності. Одне із ключових питань, яке 
розглядалося під час засідання – ініціатива Голови Державного космічного агентства 
України щодо створення космічного агентства ГУАМ зі штаб-квартирою в Києві. 
Пропозиція Української сторони була позитивно сприйнята делегаціями держав-членів 
ГУАМ та прийнято рішення про створення робочої групи для підготовки реалізації 
створення космічного агентства ГУАМ. Основні цілі ініціативи Української сторони: захист 
національних та економічних інтересів країн-учасниць; створення незалежного доступу до 
космосу для країн-учасниць; створення регіонального супутникового угруповання; спільна 
участь в глобальних проєктах освоєння космосу. Космічне агентство ГУАМ повинно 
створити умови для максимально ефективного використання ресурсів кожної з країн-
учасниць і отримання максимального ефекту, як для національних програм, так і в рамках 
майбутніх спільних проєктів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НКАУ 

 
Україна та Китай підписали нову п'ятирічну Програму  

співробітництва в космічній галузі 
22.10.2020 

Програма Українсько-Китайського співробітництва в галузі космосу 
– основний документ, згідно з яким здійснюється спільна діяльність 
України та Китаю в напрямку дослідження космічного простору в 
середньостроковій перспективі. 

Засідання Українсько-Китайської Підкомісії з питань співробітництва в галузі 
космосу Комісії з питань співробітництва між Урядом України та Урядом КНР відбулось 22 
жовтня Українську сторону очолив Голова Державного космічного агентства Володимир 
Усов, китайську - Керівник Китайської національної космічної адміністрації (КНКА) Чжан 
Кецзянь. Засідання проходило в режимі відеоконференції і тривало понад три години. 
Володимир Усов наголосив на важливості для України співпраці з Китаєм у сфері 
дослідження і використання космічного простору в мирних цілях. Він відмітив, що 
українсько-китайське співробітництво розглядається як пріоритетний напрям 
міжнародних зв'язків, а реалізації спільної Програми співробітництва приділяється велика 
увага з боку Уряду України. Сторони детально обговорили нову п’ятирічну Програму 
співробітництва на 2021-2025 роки. Результатом засідання стало: підписання Програми 
Українсько-Китайського співробітництва в галузі космосу на 2021-2025 роки, яка 
складається з 69 спільних проектів на загальну суму контрактів більш ніж 70 млн доларів; 
підписання Договору про створення спільної лабораторії космічної науки; домовленість 
зміцнювати обмін інформацією про космічну діяльність двох країн і своєчасно інформувати 
одна одну про стан виконання тем програми співпраці, вирішувати проблеми, що 
виникають в процесі реалізації програми з метою забезпечення її виконання. На засіданні 
також були присутні представники української науки і промисловості: ДП «КБ «Південне», 
КП СПБ «Арсенал», НЦАОМ, НВП «Хартрон-Аркос», НЦУВКЗ, НТУУ «КПІ», ДЗЗУ ІЕЗ ім. Є.О. 
Патона. Наступне засідання Українсько-Китайської Підкомісії з питань співробітництва в 
галузі космосу буде проведено в 2021 році в Китаї. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nkau.gov.ua 
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 АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

В Україні буде створений Державний 
аграрний реєстр 

03.10.2020 

Державну підтримку сільського господарства України невдовзі 
пропонують здійснювати лише після реєстрації суб’єктів господарювання у 
новому Державному аграрному реєстрі. 

Відповідні положення прописані у проекті Закону про внесення змін до Закону 
України «Про державну підтримку сільського господарства України» та інших законів 
Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної 
підтримки виробників сільськогосподарської продукції» (реєстр. № 3295 від 30.03.2020), 
який Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики рекомендує 
парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому. На думку законодавців, зазначений 
законопроект удосконалює функціонування системи державної підтримки сільського 
господарства, усуває адміністративні перепони та додаткові витрати для 
сільськогосподарських товаровиробників при отриманні державної допомоги. Крім того, 
впровадження Державного аграрного реєстру дозволить державі: здійснювати прозоре 
адміністрування, спрямування та розподіл коштів державної підтримки в аграрній галузі за 
допомогою електронних засобів; вести облік аграріїв-отримувачів державної допомоги; 
надавати зручні електронні сервіси аграріям; отримувати статистичну інформацію для 
органів державної влади та місцевого самоврядування тощо. Важливою зміною, за словами 
голови підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому 
комплексі Артема Чорноморова, є також розширення кола отримувачів державної 
допомоги. До нього долучили сімейні фермерські господарства. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sud.ua 
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В госбюджете заложили 3,3 миллиарда на выплаты  
по китайскому кредиту для ГПЗКУ 

06.10.2020 

Проектом закона о госбюджете на 2021г. предусматриваются расходы, 
связанные с выполнением государством гарантийных обязательств, в 
частности по кредиту  АО "ГПЗКУ", в размере 3,3 млрд грн. 

Как говорится в отчете Министерства финансов "О фискальных рисках и их влиянии 
на показатели госбюджета в 2021 году", деятельность ГПЗКУ, начиная с 2013 года, является 
убыточной. По основному виду деятельности (оптовая торговля зерном на внутреннем и 
внешнем рынках) выполнение ГПЗКУ плана по объемам из года в год составляет 
ориентировочно 50%. В 2019 г. чистый доход от реализации всех видов продукции и услуг 
выполнен на 44,5% по сравнению с запланированным уровнем. "При существующих 
объемах реализации продукции и услуг на рынке зерновых, независимо от рассмотренных 
в модели сценариев, деятельность АО "ГПЗКУ" в 2020-2023 годах также будет убыточной", – 
указали в министерстве. Так, базовый сценарий предусматривает, что чистый убыток 
ГПЗКУ в 2020 г. составит 1,28 млрд грн (в 2019 г. – 1,55 млрд грн), в 2021 – 1,33 млрд грн, в 
2022 – 1,36 млрд грн, в 2023 году – 1,28 млрд грн. Значение показателя коэффициента 
задолженности ГПЗКУ в течение 2018-2021 гг. свидетельствует, что деятельность 
госкомпании финансируется исключительно за счет заемного капитала. В Минфине 
напомнили, что в 2012г. между госкорпорацией и Эксимбанком Китая заключен кредитный 
договор на сумму $1,5 млрд (действует до 2027 г.) для финансирования поставок зерновых 
китайскому партнеру в лице China National Complete Engineering Corporation, CNCEC. С 2018 
г. кроме процентов ГПЗКУ осуществляет погашение и тела кредита. По результатам 
деятельности госкорпорации, в 2019 г. обязательства превысили активы почти в 1,5 раза, 
отрицательное значение собственного капитала достигло 9,6 млрд грн. Как пояснили в 
Минфине, высокое значение показателя текущей ликвидности АО "ГПЗКУ" в 2020 г. 
объясняется значительным остатком кредитных средств, однако уже с 2021 г. показатель 
текущей ликвидности существенно снизится. "В случае сохранения действующей доли АО 
"ГПЗКУ" на рынке зерновых и убыточной деятельности в 2020-2023 годах, в условиях 
базового и стрессового сценариев в 2021 и независимо от сценариев в 2022-2023 гг., 
государственная компания не сможет выполнять обязательства по гарантированному 
государством кредитному договору и возникнет необходимость в осуществлении 
соответствующих выплат из государственного бюджета", – заметили в Минфине. ... 
 

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

Читайте также: Государственная зерновая 
корпорация получила 2 млрд. убытка >>>  

 
Справа про банкрутство "Райз": кредитори заявили  

про вимоги на понад 28 млрд грн 
07.10.2020 

Господарський суд м. Києва розглядає справу №910/628/20 про 
банкрутство ПрАТ "Компанія "Райз" (пов’язане з агрохолдингом 
“Укрлендфармінг”). Про це повідомляє finbalance.com.ua 

Згідно з судовими матеріалами, провадження у цій справі було відкрите ухвалою 
суду від 26.02.2020 за ініціативою Альфа-Банку (як правонаступника Укрсоцбанку). Обсяг 
його кредиторських вимог, визнаних судом, - 202 млн грн. Уповноважена особа акціонерів 
ПрАТ "Компанія "Райз" подавала апеляційну скаргу на вказану ухвалу Госпсуду м. Києва від 
26.02.2020 з проханням скасувати цю ухвалу. Однак зрештою апеляційна скарга була 
відкликана, а 09.06.2020 Північний апеляційний госпсуд закрив відповідне апеляційне 
провадження. Госпсуд м. Києва 02.10.2020 прийняв до розгляду заяви низки структур з 
кредиторськими вимогами до ПрАТ "Компанія "Райз", у т.ч.: заяву "Дойче Трасті Компані 
лімітед" - на 20,4 млрд грн.; заяву Експортно-Імпортного Банку Сполучених Штатів - на 1,9 
млрд грн; заяву Ощадбанку - на 1,5 млрд грн; заяву ТОВ "Сільськогосподарське товариство 
"Нива" - на 2,77 млрд грн; заяву ПрАТ “Райз-Максимко” - на 1,8 млрд грн. Згідно з судовими 
матеріалами, в межах цієї справи в т.ч. НБУ заявляв, що є забезпеченим кредитором (обсяг 
його вимог поки що не уточнювався). Нагадаємо, в листопаді 2019 року група міжнародних 
кредиторів холдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" (теж належить Олегу Бахматюку) 
заявляла, що загальна сума тіла боргових зобов`язань групи ULF становить близько $1,65 
млрд і складається з близько $1,25 млрд боргових зобов`язань перед міжнародними 
кредиторами та близько $400 млн - перед українськими банками (зокрема державними 
Укрексімбанком, Ощадбанком). У свою чергу борг перед міжнародними кредиторами 
складається з близько $775 млн у вигляді єврооблігацій і $475 млн у вигляді кредитної 
заборгованості перед європейськими й американськими банками (та їхніми відповідними 
страховиками кредитного ризику). Раніше Нацбанк наводив інформацію про поруку О. 
Бахматюка по зобов’язанням ВіЕйБі Банку на 4,55 млрд грн, а по зобов’язанням банку 
“Фінансова ініціатива” - на 4 млрд грн. За даними НБУ, на початок листопада 2019 року борг 
ВіЕйБі Банку та банку “Фінансова ініціатива” по рефінансу становив 10,6 млрд грн. … 

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

 

 
 

Агрохолдинг KSG Agro представит собственный  
бренд мясной продукции 

08.10.2020 

Агрохолдинг KSG Agro намерен представить на рынке собственный 
бренд мясной продукции, и думает над запуском "пилотного" магазина-кафе 
в 2021 году. Об этом сообщает fixygen.ua 

"Последнее время на рынке Украины открывается большое количество различных 
мясных супермаркетов, это востребовано. С рядом таких сетей сотрудничает наш 
мясокомбинат, как поставщик. Мы работаем сегодня над развитием собственного бренда 
мясной продукции. В ближайшее время мы его выведем на рынок. Нами уже приобретена 
линия по вакуумной упаковке мясной продукции", - сообщил глава Совета директоров 
агрохолдинга KSG Agro Сергей Касьянов в ходе онлайн-встречи в четверг. Кроме того, 
компания также думает над разработкой пилотного проекта магазина-кафе. "Мы не 
собираемся их делать много, но пилотный проект, возможно, в следующем году сделаем и 
попробуем получить по нему хорошую экономику. Если выйдет, мы будем предлагать это 
как франчайзинговый проект, чтобы эти магазины люди могли развивать как собственный 
бизнес, а мы поставлять им продукцию", - отметил Касьянов. Отвечая на вопрос о планах по 
развитию органического направления, глава Совета директоров KSG Agro отметил, что 
компания изучает данный вопрос и находится в переговорах со своим стратегическим 
партнером "Сильпо". "Нам нужно знать, что люди готовы за это платить", - пояснил он. 
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством и 
производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур. По 
состоянию на 30 июня 2020 года земельный банк холдинга в Украине составлял около 21 
тыс. га. Собственником и председателем совета директоров KSG Agro является Сергей 
Касьянов. Агрохолдинг KSG Agro в первом полугодии 2020 года получил $0,29 млн чистой 
прибыли против $5,48 млн за аналогичный период прошлого года, его выручка за этот 
период сократилась на 8% – до $7,74 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
"Росток-Холдинг" вложила $2 млн в реконструкцию 

собственного элеватора в Глухове 
12.10.2020 

Согласно сообщению в Facebook, как сообщает fixygen.ua, Группа 
компаний "Росток-Холдинг" вложила $2 млн в реконструкцию собственного 
элеватора в Глухове (Сумской обл.).  

В результате строительства трех дополнительных сооружений для хранения 
зерновых общий объем хранения элеватора увеличен на 27 тыс. тонн - до 73 тыс. тонн. 
"Элеватор уже находится в эксплуатации и используется для хранения зерна, собранного в 
хозяйствах группы в ходе летней уборочной кампании. Это позволит холдингу снизить 
расходы и избежать потери качества при хранении продукции в мешках", - отметили в 
"Росток-Холдинге". Компания "Росток-Холдинг" – вертикально-интегрированная 
агропромышленная группа, созданная в 2010 году и специализирующаяся на выращивании 
и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока.  Под 
управлением группы в Украине около 35 тыс. га в Черниговской и Сумской области.  
Основными бенефициарами выступают Яков Грибов и Виктор Купавцев, владеющие по 
49,9% акций компании, 0,2% — у Виктора Кияновского. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Компанія "Астарта" за 9 міс. збільшила продажі цукру на 3%, 

пшениці на 11%, скоротила кукурудзи на 29% 
15.10.2020 

Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в 
Україні, в січні-вересні 2020 року збільшив його продажі на 3% у порівнянні 
з аналогічним періодом 2019 року - до 247,32 тис. тонн. 

Згідно з повідомленням компанії на Варшавській фондовій біржі в четвер, продажі 
пшениці за дев'ять місяців цього року зросли на 11% - до 258,27 тис. тонн, ячменю - в 2,2 
раза, до 22,51 тис. тонн. Продажі соняшнику становили 51,15 тис. тонн - на рівні 9 місяців 
минулого року. Водночас, продажі кукурудзи "Астартою" скоротилися на 29% - до 335,66 
тис. тонн, соєвої олії - 11%, до 31,44 тис. тонн, соєвого шроту - на 17%, до 102,15 тис. тонн, 
молока – на 6%, до 68,18 тис. тонн. Середня ціна реалізації цукру за січень-вересень 2020 
року зросла на 1% у порівнянні з тим же періодом роком раніше - до 10,15 тис. грн / тонн, 
пшениці - 19%, до 5,24 тис. грн / тонн, соняшнику - на 16%, до 10,07 тис. грн / тонн, соєвої 
олії - на 9%, до 18,82 тис. грн / тонн, молока - на 8%, до 9,9 тис. грн / тонн. Утім, ціна 
продажу кукурудзи за 9 місяців нинішнього року впала на 3% - до 4,49 тис. грн / тонн, 
ячменю - на 6%, до 4,61 тис. грн / тонн. Ціна реалізації соєвого шроту залишилася на рівні 
січня-вересня 2019 року - 9,68 тис. грн / тонн. У третьому кварталі 2020 року продажі 
"Астартою" цукру зросли на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 
95,77 тис. тонн, пшениці - на 17%, до 253,84 тис. тонн., ячменю - 3,2 рази, до 21,7 тис. тонн, 
соняшнику - на 52%, до 51,05 тис. тонн, соєвої олії - 32%, до 12,02 тис. тонн, молока - на 2%, 
до 22,06 тис. тонн. Разом із тим, реалізація кукурудзи скоротилася в 13 разів - до 211 тонн, 
соєвого шроту - на 35%, до 19,18 тис. тонн. "Астарта" - вертикально інтегрований 
агропромисловий холдинг, який здійснює діяльність у восьми областях України. До його 
складу входять вісім цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 243 тис. га і 
молочні ферми з 25 тис. голів великої рогатої худоби, сім елеваторів, біогазовий комплекс і 
завод із переробки сої в Полтавській області (ТОВ "Глобинський переробний завод"). 
"Астарта" в 2019 році отримала EUR1,69 млн чистого прибутку проти EUR18,26 млн чистого 
збитку в 2018 році. Її виручка зросла на 20,4% - до EUR448,01 млн. 

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

 
Компанія "Прометей" відкриває на своїх елеваторах  

мережу агросупермаркетів 
15.10.2020 

Другий рік на елеваторах компанії "Прометей" працюють міні-маркети, 
в яких аграрії мають можливість придбати потрібні їм товари. Про це 
повідомляє портал proagro.com.ua 

Клієнти привозять зерно, а додому можуть привезти посівний матеріал, мінеральні 
добрива, ЗЗР. При цьому компанія пропонує систему знижок і можливості обміну товару або 
покупки в кредит. У маркетах можна отримати безкоштовну консультацію досвідчених 
агрономів-консультантів, які підкажуть, яке насіння або добрива обрати, щоб вони були 
ефективними. Наразі у планах компанії "Прометей" - відкриття на базі елеваторів мережі 
супермаркетів "Агромаркет". Процес реалізації проєкту вже запущений, повідомила прес-
служба компанії. "На всіх елеваторах будемо розширювати спектр послуг. Це буде потужна 
пропозиція для фермерів, яким більше не потрібно буде далеко їхати від свого будинку. Всі 
свої потреби вони зможуть закрити в одній точці. Аграрій має можливість рости, заробляти 
і багатіти разом з компанією "Прометей", - розповів власник компанії Рафаель Гороян. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами proagro.com.ua 
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Компания «Эпицентр Агро» планирует увеличить мощности  
по хранению зерна до 2-2,2 млн тонн 

15.10.2020 

Агрохолдинг «Эпицентр Агро» продолжает реализацию масштабного 
производственного проекта по развитию собственного элеваторного 
хозяйства. Об этом пишет agroperspectiva.com  

В следующем маркетинговом году компания планирует увеличить мощности по 
единовременному хранению зерна до 2–2,2 млн тонн, говорится в пресс-релизе компании. 
«Планируем строительство новых элеваторов в тех регионах, в которых агрохолдинг 
занимается обработкой с/х земель, прежде всего, в Полонном и Антонинах на 
Хмельниччине, и еще нескольких элеваторов в Винницкой области», - цитируется владелец 
агрохолдинга «Эпицентр Агро» Александр Герега во время технологического запуска 
крупнейшего маршрутного элеваторного хаба на Закупнянском ХПП в Хмельницкой 
области (Чемеровецкий район). В течение последних двух лет - 2018–2020 - элеваторные 
мощности компании увеличились в 5 раз. "Сейчас «Эпицентр Агро» имеет мощности по 
хранению зерна в пределах 1,5 млн тонн. Однако это - не предел. Мы начинаем проектные 
работы и строительство на 5 элеваторных объектах агрохолдинга. И если в следующем 
сезоне не произойдет каких-то существенных катаклизмов, планируем построить наше 
элеваторное хозяйство по доработке, хранению и транспортировке зерна еще на 700 тыс 
тонн", - сказал Герега. «В Украине не хватает современных элеваторных комплексов. При 
этом именно качественная доработка и хранение зерна должны быть первым шагом к 
развитию дальнейшей переработки сырья. Имея достаточные возможности по хранению 
различных сельскохозяйственных культур, можно начинать широкомасштабную работу по 
привлечению инвестора в украинский АПК - в направление развития переработки 
растениеводческой продукции», - отмечает Герега. В 2020/2021 маркетинговом году на 
новых элеваторах «Эпицентр Агро», осуществляющих приемку и доработку зерна 
посторонних поклажедателей, действуют специальные условия для фермеров и мелких 
агропроизводителей - услуги элеватора, а именно, приемка зерна, обойдется им менее 1 
гривны за тонну. «Эпицентр Агро» входит в топ-7 крупнейших агрохолдингов Украины и 
обрабатывает 160 тыс. га в Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, 
Черкасской и Киевской областях. В структуре «Эпицентр Агро» 20 животноводческих ферм 
и 14 элеваторных комплексов общей мощностью хранения более 1 500 000 тонн. 

Читать полностью >>>  
По материалам agroperspectiva.com 

 
A.G.R. Group планирует увеличить зембанк  

до 50 тыс. га в этом году 
23.10.2020 

Агрохолдинг A.G.R. Group Мисака Хидиряна до конца 2020 года 
планирует нарастить зембанк до 50 тыс. га. Об этом рассказал операционный 
директор агрохолдинга A.G.R. Group Давид Ананян. 

«До конца этого года мы должны увеличить земельный банк как минимум до 50 тыс. 
га. Работаем над этим, ведем переговоры», — объяснил Давид Ананян. Агрохолдинг A.G.R. 
Group развивает растениеводство В Черниговской области на 5,2 тыс. га в Новгород-
Северском и Семеновском районах, в Киевской области поля (около 6 тыс. га) расположены 
в основном в Броварском районе. Также в Полтавской земли A.G.R. Group охватывают 
Гребенковский, Пирятинский, Лохвицкий районы. «Всего холдинг обрабатывает 28,8 тыс. 
га земли. Выращиваем кукурузу (21 тыс. га) и сою (7 тыс. га)», - уточнил Давид Ананян. 
Также, Давид Ананян отметил, что обрабатывать имеющуюся землю в Полтавской 
области сложно, когда нет своего элеватора. Пока у компании имеются три площадки для 
строительства объектов для хранения зерна в Сумской, Киевской и Полтавской областях. И 
в этом году в A.G.R. Group планируют закончить проектные работы, оформление 
документов, чтобы в следующем приступить к строительству. По словам Давида Ананяна, 
сроки реализации будут зависеть от того, как скоро будут привлечены инвестиции. Сейчас 
агрохолдинг A.G.R. Group ведет переговоры с партнерами, фондами, иностранными 
банками для финансирования проекта. К слову, новый элеваторный комплекс в г. 
Середина-Буда на севере Сумской области компания строила за собственные средства. 
Напомним, что в начале июля 2020 г. агрохолдинг A.G.R. Group Мисака Хидиряна запустил в 
эксплуатацию первую линию нового элеваторного комплекса в г. Середина-Буда на севере 
Сумской области. В первую очередь нового элеватора в A.G.R. Group инвестировали около 
$17 млн, на вторую и третью очереди необходимо около $24 млн. 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 

 
АМКУ оштрафував французьку компанію, яка  

придбала агропідприємства в Україні 
26.10.2020 

АМКУ оштрафував французьку компанію SAS Investcompagnie, яка 
придбала кілька сільгосппідприємств в Україні у 2020 році, на 135,9 тис. 
гривень. Про це повідомляє agravery.com 

«Оштрафовано компанію SAS Investcompagnie (м. Париж, Франція) на загальну суму 
135,9 тис. гривень (по 45,3 тис. грн) за вчинення трьох порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбачених пунктом 15 статті 50 Закону України „Про захист 
економічної конкуренції“, у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному 
комітету України у заявах №15?01/43-ЕКк, №15?01/44-ЕКк, №15?01/45-ЕКк від 26 лютого 
2020 року», — йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Компанія «Каргілл ЕН» не поділяє панічних настроїв  

стосовно галузі тваринництва 
27.10.2020 

У компанії «Каргілл ЕН» не поділяють панічних настроїв стосовно 
скорочення поголів’я великої рогатої худоби. На цьому наголосив 
генеральний директор «Каргілл ЕН» Ігор Бежук. 

«Насправді змін, які відбуваються в Україні, зазнали багато країн світу, зокрема 
східноєвропейського регіону, – зазначив він. – Посилення ефективності в діяльності 
виробників тваринницької продукції впливає на співвідношення між тими, хто робить це 
краще, й тими, хто відстає». Так, у птахівництві є підприємства, що мають високі стандарти 
виробництва, ефективно конкурують на міжнародному ринку, і їм притаманні всі світові 
тренди, що спостерігаються у цій індустрії на глобальному рівні. На свинарство, з одного 
боку, негативно вплинули спалахи АЧС, з іншого – низка внутрішніх і зовнішніх чинників, 
як-от спад споживання м’яса через зменшення населення та зниження його платоспромож-
ності, глобальний тренд до зменшення споживання м’яса тощо. «Проте ми бачимо всі 
передумови до того, щоб за якийсь час Україна стала глобальним гравцем і на ринку 
свинини», – додав він. Вітчизняна молочна продукція неконкурентна на світовому ринку, 
зокрема, через вищу собівартість виробництва, як порівняти хоча б із Польщею. Хоча є 
приклади успішних господарств, які за останні роки наростили поголів’я, поліпшують 
селекцію, інвестують у технології. На думку Ігоря Бежука, за кілька років в Україні 
з’являться господарства, які за розміром і веденням діяльності будуть ефективніші, ніж 
польські. Натомість передумов для зростання виробництва яловичини не спостерігається. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 
 

Posco впервые импортировала пшеницу с собственного  
терминала в Николаеве 

27.10.2020 

Корейская компания Posco International отправила первую партию 
фуражной пшеницы из Украины. Это первый импорт фуражного зерна с 
зарубежного терминала, принадлежащего Posco. 

Было отгружено 68 тыс. т зерновой, из которых 41 тыс. т — с собственного 
терминала «Николаевский КХП» в Николаевском морпорту. «В условиях растущей 
волатильности на мировом зерновом рынке компания стремится развивать 
продовольственный бизнес как новый двигатель роста компании и намерена создать 
стабильную систему закупок продовольствия для обеспечения продовольственной 
безопасности страны», — заявил президент и главный исполнительный директор Posco 
International Джу Си-Бо. Корея потребляет 3,43 млн т пшеницы ежегодно. Производство 
зерновой в стране достигает только 20 тыс. т, что составляет менее 1% потребности. По 
информации корейского издания, сейчас Posco намерена стать универсальным 
поставщиком продовольственных ресурсов, а не просто торговым предприятием. Для этого 
компания выстраивает комплексные цепочки поставок продовольствия и стремится 
развивать инфраструктуру за рубежом. 

Читать полностью >>>  
По материалам elevatorist.com 

 
Кернел випустив євробонди  

на $300 млн 
29.10.2020 

Компанія Кернел оголосила про випуск облігацій на $300 млн зі 
ставкою купона 6,75% і терміном погашення в 2027 р. Про це 
повідомляється на сайті Варшавської фондової біржі. 

Відзначається, що облігації мають рейтинги BB- від Fitch і B + від S&P, на два і один 
щабель вище суверенного рейтингу України відповідно. Організатори випуску - JPMorgan, 
Credit Agricole і Natixis. Паралельно «Кернел» оголосив про викуп євробондів-2022 на суму 
до $350 млн. Відзначимо, компанія "Кернел", одна з найбільших українських аграрних груп, 
завершила 2020 фінансовий рік (ФР, липень-2019 - червень-2020) з чистим прибутком $ 123 
млн, що на 31% менше, ніж у 2019 ФР. Згідно з річним звітом холдингової компанії групи 
Kernel Holding SA (Люксембург) у понеділок, її виручка за цей період зросла на 4% - до $ 4,11 
млрд, EBITDA - на 28%, до $ 443 млн, EBITDA margin - на 2,1 п. п., до 10,8%. Валовий 
прибуток "Кернел" у 2020 ФР збільшився на 38% - до $ 462 млн, операційний - на 25%, до $ 
337 млн. Чистий борг компанії за підсумками 2020 ФР виріс на 41% - до $ 980 млн. 
Співвідношення чистого боргу до EBITDA склало 2,2х (в 2019 ФР цей показник дорівнював 
2,0х). Рада директорів "Кернел" з огляду на результати за 2020 фінансовий рік і план 
капітальних вкладень на поточний рік пропонує акціонерам затвердити виплату 
дивідендів в розмірі $ 0,25 на акцію. "Диверсифікація нашої бізнес-моделі знову окупилася в 
цьому році: відносна слабкість сільськогосподарського бізнесу була компенсована 
видатними показниками в сегментах переробки олійних культур, інфраструктури і 
торгівлі", - цитується в звіті голова ради директорів "Кернел" Андрій Веревський. За його 
словами, всі зовнішні чинники мали підтримку бізнесу компанії з переробки олійних 
культур в 2020 фінансовому році. Обсяг продажів соняшникової олії склав 1,5 млн тонн, а 
EBITDA сегмента в 2020 фінансовому році $ 152 млн, що на 39% більше в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року. "Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни 
на соняшникову олію в 2020 ФР були вищими, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на 
прибуток українських фермерів і переробників. А враховуючи рекордний урожай насіння 
соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн у поєднанні з незначним зростанням потужностей з 
переробки, конкуренція між переробниками олійних насіння знизилася, що дозволило 
"Кернел" забезпечити високу рентабельність з EBITDA у розмірі $ 100 на тонну проданої 
соняшникової олії", - зазначив Веревський. "Кернел" у 2020 ФР в сегменті інфраструктури і 
торгівлі подвоїв EBITDA в порівнянні з 2019 фінансовим роком, досягнувши історичного 
максимуму в $ 216 млн. "Ми збільшили обсяги експорту зерна з України на 30% г / г до 7,9 
млн тонн в 2020 фінансовому році, зміцнивши наші позиції як найбільшого експортера 
зерна з України і поставили на 67% більше, ніж у найближчого конкурента", - зазначив 
голова ради директорів компанії. Крім того, термінали "Кернел" обробили 6,7 млн тонн 
зерна, що на 45% більше, ніж у минулому році, чому сприяв запуск нового терміналу 
TransGrainTerminal. Також компанія отримала прибуток від торішніх інвестицій в вагони-
зерновози. "Перегрів" ринку дозволив нам заощадити $ 38 млн на транспортних витратах, 
що повністю виправдовує наші вкладення в вагонобудівний бізнес у минулому році", - 
зауважив Веревський. Він наголосив, що сильні результати продемонструвала і дочірня 
компанія Avere, яка перетворила збиток минулого року в прибуток в FY2020, забезпечивши 
значну частку зростання EBITDA сегмента. EBITDA сільськогосподарського сегмента в 
звітному сезоні впала до $ 134 млн, що на 26,4% менше в порівнянні з 2019 ФР (або $ 83 млн 
без урахування впливу МСФЗ 16, що на 54% менше в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року). Ключовими факторами зниження стали нормалізація врожайності 
кукурудзи, зниження цін на зерно за контрактами, зростання виробничих витрат, посилене 
підвищенням курсу української гривні щодо долара США, і збиток у розмірі $ 21 млн, 
визнаний при переоцінці біологічних активів. "Кернел" у 2020 ФР продовжив оптимізацію, 
так у березні 2020 року продали 50% частку в Таманському зерновому терміналі в Росії за $ 
68 млн (компанія вже якийсь час не експлуатувала цей актив, передавши свою квоту на 
перевалку третій стороні). Крім того, продав п'ять елеваторів і одне фермерське 
господарство в Україні. Як зазначив глава голова ради директорів компанії, "Кернел" - одна 
з компаній, які не сильно постраждали від пандемії COVID-19. Незважаючи на всі 
побоювання, протягом квітня-червня 2020 року компанія поставляла на експортні ринки 
рекордні квартальні обсяги соняшникової олії. "Наші операції і логістика працювали досить 
гладко і без збоїв, якщо не брати до уваги затримки з нашою програмою капітальних 
витрат. Водночас ми уважно стежимо за розвитком COVID19 і оцінюємо можливий вплив, 
який він може надати на наш бізнес", - наголосив Веревський. Він зазначив, що компанія 
планує інвестувати $ 270 млн у проекти з розширення і технічного обслуговування для 
введення в експлуатацію нового заводу з переробки олійних культур в Західній Україні і 
активів поновлюваних джерел енергії, а також у збільшення пропускної спроможності 
експортного зернового терміналу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами inventure.com.ua, interfax.com.ua 
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Французская AgroGeneration получила €5,46 млн  
чистого убытка 

29.10.2020 

Французская группа AgroGeneration с активами в Украине в первом 
полугодии 2020 года получила EUR5,46 млн чистого убытка, что в 3,2 раза 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Согласно отчету на сайте группы, выручка в отчетном периоде сократилась на 13% - 
до EUR9,47 млн. AgroGeneration в январе-июне 2020 года получила EUR2,48 млн валовой 
прибыли против EUR5,57 млн валового убытка за аналогичный период годом ранее. 
Компания снизила операционный убыток с EUR10,76 млн в первом полугодии 2019 до 
EUR0,34 млн в январе-июне 2020. EBITDA в первом полугодии 2020 была положительной и 
составила EUR2,83 млн против EUR7,77 млн отрицательной в январе-июне 2019 года. 
Чистая задолженность группы по состоянию на 30 июня 2020 года составила EUR37,18 млн 
против EUR50,78 млн на аналогичную дату прошлого года. В компании отметили, что с 
начала года AgroGeneration реализовала весь урожай, оставшийся в запасах с сезона 2019 
года. На дату выхода отчета компания завершила уборку урожая 2020 года, в том числе 
100% ранних культур, в основном озимой пшеницы, и 100% поздних культур, 
представленных только подсолнечником. В 2020 году компания собрала 167,79 тыс. тонн 
зерна с 56,04 тыс. га (167,43 тыс. тонн с 56 тыс. га в 2019 году), в частности: 114,3 тыс. тонн 
пшеницы с площади 26,05 тыс. га (102,88 тыс. тонн 25,91 тыс. га в 2019 году), 51,46 тыс. 
тонн подсолнечника с 28,7 тыс. га (36,89 тыс. тонн с 19,02 тыс. га), других культур – 2,04 
тыс. тонн с 1,29 тыс. га. Так, улучшение урожая озимой пшеницы вместе с ростом цен на 
сырьевые товары улучшило финансовые показатели AgroGeneration за первое полугодие 
2020 года. В 2021 году AgroGeneration планирует повторить свою производственную 
стратегию 2020 года с основным упором на пшеницу и подсолнечник и выделить 
небольшие площади под другие культуры, ввиду дополнительной диверсификации. Кроме 
того, компания завершила посев озимой пшеницы под урожай 2021 года на 28 тыс. га и 
планирует засеять еще 28 тыс. га яровыми культурами. AgroGeneration также продолжила 
реализацию инициатив по оптимизации затрат, объявленных в конце 2019 года. Первые 
положительные эффекты стали заметны в финансовом результате за первое полугодие 
2020 года, в первую очередь за счет сокращения общих и административных расходов. Это 
включает снижение заработной платы из-за оптимизации структуры головного офиса, а 
также сокращение расходов на управление, листинг, аудит и юридические услуги. Для 
дальнейшего укрепления своего финансового положения и операционных показателей на 
оставшуюся часть 2020 года и на следующий производственный сезон компания 
продолжит вносить изменения в структуру затрат. Так, к 2021 году AgroGeneration 
планирует снизить уровень административных расходов вдвое по сравнению с уровнем 
2019 года за счет: оптимизации затрат на заработную плату; снижения стоимости аренды 
офиса (в мае 2020 года киевский офис группы сменил помещение – экономия на общей 
стоимости аренды офиса в 4 раза, а в октябре 2020 года парижский офис был переведен на 
новый адрес с двукратной экономией средств); снижение затрат на аудит (компания 
находится в процессе смены внешних аудиторов для значительного сокращения затрат, 
новые внешние аудиторы должны быть назначены в 2020 году). Помимо этого, компания 
планирует заняться оптимизацией производственных затрат. Компания планирует 
оптимизировать общепроизводственные расходы за счет пересмотра заработной платы 
основного производственного персонала и оптимизации загрузки работ. Снижение затрат 
на охрану за счет оптимизации количества пунктов пропуска на полях с последующим 
сокращением средней продолжительности рабочего времени охранных служб на 1 га. 
Кроме того в планах и другие инициативы по оптимизации, связанные с 
внутрихозяйственной инфраструктурой, путем продажи неэффективных активов. 
AgroGeneration основана в 2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и 
масличных культур, входит в пятерку крупнейших производителей зерна и масличных 
культур в Украине. Земельный банк компании – 58 тыс. га. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Ristone Holdings завершает юридическую  

консолидацию активов 
29.10.2020 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение 
агрохолдингу Ristone Holdings на приобретение доли в уставном капитале 
четырех агропредприятий. 

В частности, АМКУ разрешил Ristone Holdings приобрести долю в уставном капитале, 
что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления таких компаний: 
«Агрофирма Орельская» (Киев); «Агроальянс» (Киев); «Агротандем-Плюс» (Киев); 
«Агрофирма им. Горького» (Киев). Отметим, Ristone Holdings ровно в указанный срок провела 
погашение 100% векселей, полученных в АО «Первом Украинском Международном Банке» 
(ПУМБ). Ristone Holdings весной текущего года получила 40,6 млн грн под закупку товарно-
материальных ценностей. Ristone Holdings — вертикально интегрированный холдинг, в 
состав которого входят: мелькомбинат, четыре хлебозавода, три элеватора, 
свиноводческие хозяйства и фермы по разведению крупного рогатого скота молочных 
пород. Сельхозпредприятия группы используют для производства около 60 тыс. га 
земельных угодий в Днепропетровской области. Как сообщалось, в 2011 году глава 
набсовета агрохолдинга Ristone Holdings Вадим Нестеренко «Днепромлын» и «Хлебозавод 
№10» приобрел у известного бизнесмена Константина Паршина. По словам участника 
мукомольного рынка, эта сделка прошла при посредничестве Александра Вилкула, после 
которой он решил инвестировать в холдинг Нестеренко. По договоренностям, Александр 
Вилкул обещал инвестировать около $25 млн в Ristone Holdings. «Нестеренко для всех был 
управляющим и акционером. Александр Вилкул нигде не фигурировал, его фронтменом 
был Максим Романенко», — рассказывает местный политик. Согласно материалу, 
Александр Вилкул привел с собой команду юристов и финансистов, которые стали топ-
менеджерами предприятий «Днепромлын» и «Хлебозавод №10». В интервью изданию 
«Корреспондент» Вадим Нестеренко заявил, «по неосторожности» переписал на них часть 
корпоративных прав. «Наши собеседники рассказывают, что аграрное направление бизнеса 
практически не приносило доходов. В итоге Романенко и менеджеры хлебокомбинатов, 
которых он привел из местной политики, выражали свое недовольство. В то же время «их 
активы» якобы приносили дивиденды. В интервью Latifundist.com Нестеренко уверял в 
прибыльности мукомольного направления: «Сегодня входим в тройку самых крупных 
производителей (муки — прим. ред.) в Украине. Если до сих пор не закрылись, значит 
производство рентабельно. Дотировать не будем». Хотя, как увидим позже, уже в разгар 
конфликта, позиция бизнесмена по части доходности мукомолки поменяется», — 
говорится в материале. После ряда переговоров Вадим Нестеренко и Александр Вилкул 
решили разделить активы Ristone Holding. Согласно материалу, Вадим Нестеренко 
пообещал Максиму Романенко и партнерам помочь в продаже мельницы и хлебозавода 
известному кировоградскому бизнесмену Александру Табалову. Одним из условий 
перемирия было обнуление долгов мельницы и хлебозавода на сумму около 600 млн грн 
перед агропредприятиями Ristone Holdings. Однако, якобы Вадим Нестеренко не подписал 
этот пункт в разделительном балансе. «В то же время, по нашей информации, стороны 
договорились не о разделе, а о выкупе Вадимом Нестеренко активов через рассрочку 
платежа. Эту версию подтверждают ряд наших источников. На первом этапе он должен был 
выплатить $7 млн — этот транш предназначался на выкуп агропредприятий. Как говорят 
наши инсайдеры, эта сумма была уплачена стороне Вилкула. … 
 

Читать полностью >>>  
По материалам latifundist.com 
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Уряд дав старт залученню інвестицій у сферу  
зрошення та дренажу 

21.10.2020 

Уряд на своєму засіданні розглянув та затвердив План заходів з 
реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року. 
Про це повідомляє служба новин порталу kmu.gov.ua 

Як повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман 
Абрамовський, план заходів було попередньо розглянуто та погоджено Координаційною 
радою з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем. «Затвердження 
Плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року – 
амбітна задача, яка дозволить виправити радянські помилки і здійснити ревіталізацію тих 
земель, що вже давно не потребують осушення. Це перемога, яка відкриває дорогу 
інвестиціям у сферу меліорації та закладає інституціональну основу в сталому управлінні 
системами зрошення та дренажу», - зазначив Роман Абрамовський. Основними елементами 
впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу на період до 2030 
року є прийняття законодавчих змін, якими буде передбачено: організацію об’єднань 
водокористувачів, яким можна буде передати управління гідротехнічною 
інфраструктурою; створення національного оператора зрошувальних систем, як суб’єкта 
господарювання, для ефективного управління інфраструктурою та залучення кредитних та 
інших коштів; модернізацію наявних систем та будівництво нових; ренатуралізацію земель, 
які наразі через зміни клімату потребують відновлення і, можливо, будуть повернуті до 
певного екологічно доброго потенціалу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Форвардні контракти, як дзеркало довіри з боку  
інвесторів та партнерів 

23.10.2020 

Бажання швидкої наживи в окремих учасників ринку зерна через 
зростання ціни на ринку може відкинути цілу галузь на десятки років назад 
через втрату довіри до українського ринку у міжнародних партнерів. 

Це призведе до дефіциту фінансів та ліквідності в першу чергу у самих 
агровиробників, та значного падіння виробництва та експорту зернових, олійних та 
продукції з них. Збитки галузі можуть сягнути мільярдів. Україна сьогодні забезпечує 
продовольством 150 млн. людей у світі, ми постачаємо в інші країни в двічі більше зерна, 
аніж споживаємо самі. Україна входить до ТОП-5 експортерів зерна у світі і до сьогодні 
сформувала імідж надійного постачальника, зокрема й тому, що не запроваджувала ніяких 
обмежень на експорт зерна під час пандемії коронавірусу, на відміну від інших країн. 
Сьогодні Україна вирощує майже вдвічі більше зерна, аніж 20 чи навіть 10 років тому. Як це 
стало можливим? Майже 30 років тому, сільське господарство було в стагнації, в аграріїв не 
було ні фінансів, ні сучасних засобів для того, щоб вирощувати зерно та розвиватися. Вихід 
був знайдений через прогресивно-компромісний механізм фінансування аграріїв 
покупцями зерна. Це дозволило залучити необхідні фінанси в галузь, а згодом підключити 
фінансування з боку банків. З того часу, з’явилося багато сильних компаній – виробників 
зерна, середніх та малих фермерських господарств. Проте покупці зерна, експортери, 
залишаються головними джерелами для фінансування аграріїв. Сьогодні вони 
забезпечують близько третини необхідних коштів для проведення посівної аграріями, та 
гарантовано купують весь надлишок, просовуючи українське збіжжя по всьому світу. Весь 
цей доволі складний механізм фінансування галузі може бути зруйнований. Причина – 
недобросовісне бажання деяких учасників зернового ринку – не виконувати укладені 
раніше контракти на постачання зерна через стрімке зростання цін. 

Проблема на зерновому ринку. Ситуація на зерновому ринку України непроста. 
Свій внесок зробила як пандемія та карантинні обмеження, так і кліматичні умови. Через 
примхи погоди врожай цьогоріч буде менший від показника минулого року, але його 
загальний обсяг понад 87 млн т не викликає занепокоєння. Звісно, є регіони в Україні, де 
аграрії постраждали і майже втратили весь врожай через сувору засуху – це переважно 
південні області України. Інші ж регіони не зазнали значних втрат. Зменшення показників 
врожайності та високий попит на зерно на світовому ринку спричинило зростання цін на 
зернові та олійні культури на українському. За таких умов багато українських учасників 
ринку зернових (як виробників, так і локальних трейдерів) вирішили скористатися 
ситуацією та хочуть відмовитися від виконання укладених раніше цього року форвардних 
контрактів на постачання продукції. Ці контракти, як вже було зазначено, традиційно 
укладаються виробниками продукції та покупцями зерна заздалегідь, і фактично є 
джерелом фінансування посівної кампанії – закупівлі насіння, пального, засобів захисту 
рослин та мінеральних добрив, та виступають суттєвим інструментом, запобігаючи 
ризикам падіння цін на протязі декількох місяців. І найбільше прикро те, що основний 
мотив тих, хто відмовляється від виконання укладених контрактів не менша врожайність 
та загалом врожай, а вища ціна на ринку сьогодні у порівнянні з ціною укладених 
контрактів. Ба більше, абсолютна більшість з тих, хто намагається уникнути виконання 
форвардних контрактів, не є представниками постраждалих регіонів Півдня України. 

Наслідки для дефолтерів та галузі. За оцінками УЗА, виробники зерна навесні 
уклали контракти на продаж не більше 30% свого потенційного врожаю по фіксованій ціні. 
І сьогодні, навіть якщо вони не отримали прогнозованого обсягу врожаю, скажімо 
отримали на 20-30% менший, вони цілком здатні виконати підписані форвардні контракти 
та отримати додатковий дохід від продажу решти врожаю за поточними цінами на ринку. 
Звісно, якщо фермер чи агрогосподарство на півдні втратило врожай майже повністю і не 
може виконати форвардний контракт, то в такому випадку, вони сідають за стіл 
переговорів і домовляються з покупцем, яким чином можна вирішити проблему в рамках 
контрактних зобов’язань. Це ділові і партнерські відносини, які будуються на роки чи 
навіть десятиліття. В такому випадку і виробник, і покупець знаходять спільні точки 
дотику і продовжують співпрацю далі. Зовсім інша ситуація, коли виробники зерна, 
побачивши значно вищі ціни сьогодні на ринку відмовляються постачати зерно за 
укладеними весною форвардними контрактами, щоб реалізувати вже законтрактоване 
зерно комусь іншому за вищими цінами та отримати надприбуток сьогодні. В такому 
випадку покупці зерна за форвардними контрактами, які згодом повинні експортувати 
його, несуть прямі збитки. Ці втрати дорівнюють різниці в ціні, по якій вони купляли зерно 
весною у виробників та поточній ціні на ринку. Варто зазначити, що експортери 
відповідають за значно більші фізичні обсяги поставок і вони не можуть компенсувати свої 
збитки за рахунок реалізації незаконтрактованих обсягів зерна, як це можуть зробити 
виробники. Окрім того, такий покупець не може відмовитися виконувати свій експортний 
контракт і йому доведеться купити необхідний обсяг зерна на ринку по значно вищій ціні. 
За оцінками аналітиків УЗА, на ринку весною форвардами було законтрактовано близько 6 
млн. т кукурудзи по ціні $150-160 за тонну. … 

Читати повністю >>>                            © Микола Горбачьов, Президент Української Зернової Асоціації 
За матеріалами biz.censor.net 
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ЄС у 2019/20 сезоні зайняв 67% обсягу експорту 
плодоовочевої продукції з України 

01.10.2020 

Головним ринком реалізації для плодоовочевої продукції 
українського виробництва в сезоні 2019/20 років були країни ЄС, на які 
припадає 67% обсягу експорту фруктів, ягід, овочів і горіхів із країни. 

"Ще 14% припадає на поставки плодоовочевої продукції українського виробництва в 
країни Близького Сходу, і лише близько 7% - в Білорусь, яка, частково, реекспортує 
українську плодоовочеву продукцію на російський ринок", - написала директор з розвитку 
Української плодоовочевої асоціації, міжнародний консультант ФАО ООН Катерина Звєрєва 
в колонці агентству "Інтерфакс-Україна". За її словами, за роки дій російського ембарго на 
постачання плодоовочевої продукції на ринок РФ українські садівники і городники 
повністю позбулися залежності від цього ринку і навіть наростили обсяги експорту. "Ще у 
сезоні 2012/13 років Росія була основним ринком збуту плодоовочевої продукції з України. 
У цю країну прямувало понад 29% всього плодоовочевого експорту на суму близько $75 
млн. Ще близько 3% експорту українських овочів, фруктів, ягід і горіхів прямувало в 
Білорусь. За 7 років залежність українського плодоовочевого бізнесу від поставок на ринок 
РФ скоротилася приблизно в сім разів, а Росія вперше випала з десятки основних країн-
покупців української плодоовочевої продукції за підсумками сезону 2019/20", - повідомила 
Звєрєва. Директор з розвитку УПОА зазначила, що українські виробники шукають 
можливості заробити більше на європейських ринках. Водночас, зазначила вона, на ринку 
стала типовою ситуація, коли українську, наприклад, ягоду поставляють до Польщі, потім 
упаковують і повертають до країни вже як продукцію з високою доданою вартістю. "У цій 
ситуації треба шукати якісь шляхи перемовин з країнами, бачити, де можна заробити 
більше і де створюється саме та додана вартість. Якщо ми говоримо про якісь європейські 
моделі, які можна адаптувати в Україні, то це, все ж таки, підтримка малого фермерства та 
малого виробника. Наприклад, в Швейцарії дуже цінують свого виробника. І зовсім не 
просто зайти на цей ринок з високоякісною продукцією сторонньому гравцю ринку, адже 
він досить захищений. Отже, нам потрібно йти таким самим шляхом", - вважає Звєрєва. 

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

 
Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку  

промислового картоплярства на період до 2025 року 
21.10.2020 

На засіданні Уряду було схвалено Концепцію Державної цільової 
програми розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року, 
мета якої – наростити промислове виробництво та забезпечити товарний 
ринок вітчизняною продукцією.  

Концепцію розроблено Мінекономіки за дорученням Президента України після 
робочої поїздки на Херсонщину. «На основі Концепції буде розроблено Державну цільову 
програму розвитку промислового картоплярства на період до 2025 року. Реалізація 
програми не тільки наситить Україну якісною сировиною, але і забезпечить подальший 
розвиток ринкової інфраструктури, будівництва та модернізації картоплесховищ, нових 
переробних потужностей. Це сприятиме збільшенню обсягів виробництва продукції з 
високою доданою вартістю, посиленню присутності України на світовому ринку с/г 
продукції та продовольства», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України Ігор Петрашко. Реалізація Державної цільової програми 
розвитку промислового картоплярства дозволить до 2025 р: Наростити обсяг виробництва 
високоякісної насіннєвої та продовольчої картоплі на промислових площах у 
сільськогосподарських підприємствах, зокрема у насіннєвій картоплі в межах 456 тис. тонн 
та столовій картоплі і сировині картоплі на переробку в межах 1430 тис. тонн. Поліпшити 
матеріально-технічну базу сільськогосподарських підприємств, що забезпечить просування 
картоплі, вирощеної в промислових підприємствах на організований торгівельний ринок за 
стабільними цінами. Збільшити частку підприємств, що займаються виробництвом 
картоплі, в тому числі сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських 
кооперативів і спеціалізованих підприємств, що займаються виробництвом органічної 
продукції, а також створити відповідні спеціалізовані кластери. Забезпечити ефективний 
розвиток вітчизняної аграрної науки. Напрацювання Концепції відбувалося у тісній 
співпраці з профільними аграрними асоціаціями, науковцями та учасниками ринку на запит 
українських сільгоспвиробників. 

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

 
Уряд схвалив концепцію державної програми розвитку  

овочівництва до 2025 року 
27.10.2020 

Уряд схвалив концепцію державної цільової програми розвитку 
овочівництва до 2025 р, яка спрямована на розвиток галузі овочівництва та 
забезпечення населення високоякісною овочевою продукцією. 

 «Програма розвитку овочівництва до 2025 року, яка буде розроблена на основі 
схваленої Концепції, стане важливою ланкою на шляху створення організаційно-
економічних умов для підвищення ефективності та конкурентоспроможності галузі 
овочівництва. Збільшення обсягів виробництва якісної продукції з доданою вартістю 
сприятиме розвитку підприємництва на селі та реалізації експортного потенціалу країни», 
–  зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. 
Реалізація Державної цільової програми розвитку овочівництва дозволить до 2025 року: 
підвищити ефективність та конкурентну спроможність овочівництва шляхом забезпечення 
в повному обсязі населення високоякісною, доступною за ціною продукцією; збільшити 
частку підприємств, що займаються виробництвом овочів, у тому числі сімейних 
фермерських господарств і сільськогосподарських кооперативів, а також створити 
відповідні спеціалізовані кластери; забезпечити ефективний розвиток вітчизняної аграрної 
науки. Розробка Концепції відбувалася у тісній співпраці з профільними аграрними 
асоціаціями, науковцями та учасниками ринку на запит українських сільгоспвиробників. 
Відзначимо, валове виробництво картоплі в 2020 р. очікується на рівні 20 млн тонн, овочів – 
на рівні 9 млн тонн. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і 
сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що на 
розгляд Кабінету міністрів спрямовані: концепція програми розвитку промислового 
картоплярства на 2021-2025 р. та концепція розвитку овочівництва до 2025 р., які згодом 
будуть винесені на засідання уряду. Також на зустрічі робочої групи з розвитку картопляр-
ства та овочівництва обговорювалася можливість впровадження пілотного проекту зі 
зрошення на польових посадках картоплі на Чернігівщині. «У 2021 р. передбачається 
введення державної фінансової підтримки на установку систем крапельного зрошення та 
придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт. Також буде введена окрема 
програма з підтримки галузі картоплярства в Україні», – написав Висоцький. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 
 

 
 

 
 

Український сервіс доставки овочів OVO залучив  
інвестиції від Fedoriv Group 

29.10.2020 

Український сервіс доставки овочів і фруктів OVO, який займається 
замовленнями по Києву та 25-ти кілометровій зоні за містом, залучив 
ангельські інвестиції від компанії Fedoriv Group, повідомляє AIN.ua. 

Видання зазначає, що наразі сума інвестицій не розголошується. За словами 
представників OVO, участь Fedoriv Group у раді компанії допомогла розробити новий стиль 
і дати старт широкомасштабній рекламній кампанії. На момент створення сервіс мав назву 
“Київ Овочі” та був заснований Романом Мелкумовим і Степаном Зіняковим 22 квітня 2020 
року, коли в Україні вже діяли карантинні обмеження. “Роман і Степан провели 
дослідження ринку, прорахували декілька бізнес-моделей і за 2 тижні, вклавши $55, 
запустили MVP сервісу (мінімальний життєздатний продукт)”, – зазначає видання. Fedoriv 
Group, як інвестор, зайшов у проєкт у липні 2020 року. Інвестиції були спрямовані на 
побудову нового бренду (OVO), перезапуск IT-інфраструктури та старт широкомасштабної 
рекламної кампанії. Як зазначає видання, у травні “Київ Овочі” встигли взяти участь в 
проєкті Гаріка Корогодського та Петра Чернишова “Сиди Вдома” та за неповний місяць 
доставили понад 4 тонн овочів і фруктів для одиноких людей похилого віку. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами investory.news 

 

 
 САДІВНИЦТВО 
 

 
 

HarvEast розширив горіхові сади  
на 11,5 гектарів 

06.10.2020 

Агрохолдинг HarvEast збільшив горіхові сади в Донецькій області на 
11,5 га. Про це повідомив Руслан Мазуренко, директор компанії «Ілліч-Агро 
Донбас», що входить до складу HarvEast, на своїй сторінці у Facebook.  

«11,5 га і понад 1,7 тис. саджанців — ось на стільки виріс цієї осені наш горіховий 
сад! Причому виключно за рахунок саджанців власного виробництва», — написав 
Мазуренко. Фахівець додає, що посадити саджанці — це тільки початок. Тепер їм потрібно 
буде забезпечувати полив і правильний догляд, захист від холодів, гризунів і хвороб. «Вже 
через кілька років саджанці почнуть плодоносити», — підкреслив директор компанії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
В Україні зростає кількість промислових  

вишневих садів 
14.10.2020 

В Україні висадили одразу три нових промислових вишневих садка на 
Закарпатті, в Харківській та Вінницькій областях площею до 40 га кожен. 
Про це повідомляє портал agravery.com 

«Дуже багато садівників України почали займатися вишнею. Але це продукт для 
зберігання не в свіжому вигляді, а швидше в замороженому. Свіжою вишня продається 
малими партіями, тоді як в замороженому вигляді ця ягода дуже затребувана», — розповів 
Анатолій Богдан, директор «Інсолар-Холод», компанії, що займається проектуванням, 
постачанням і монтажем устаткування для зберігання овочів і фруктів. Так, за словами 
директора «Інсолар-Холод», вишня — хороший експортний варіант, але і на внутрішньому 
ринку попит на неї чималий, ця ягода дуже популярна в кондитерському виробництві. «Як і 
грушевих, таких садів зовсім мало. Деякі садівники продовжують закладку молодих 
вишневих садів. Мені відомо про висадку одразу трьох садів: на Закарпатті, в Харківській та 
Вінницькій областях, площею до 40 га кожен», — додав Анатолій Богдан. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
На Херсонщині аграрії завершили збір  

врoжаю баштанних 
13.10.2020 

У Херсонській області аграрії вже завершили збір врoжаю баштанних. 
Про це повідомляє он-лайн портал khersonci.com.ua, передає служба новин 
видання agravery.com 

«Навіть незважаючи на засуху, сезон виявився відмінним. За даними Департаменту 
розвитку сільського господарства і зрошення ОДА з 19,3 тис. га баштанів зібрали 170,5 тис. 
тонн кавунів (в 2019 році - 163,5 тис. тонн), з 3,2 тис. га - 20,3 тис. тонн динь (в минулому 
році - 20,27 тис. тонн)», - йдеться в повідомленні. Разом з тим, подекуди кавуни пізніх сортів 
так і залишилися гнити на полі, так як через низький попит на них не знайшлося покупців, 
а вивозити кавуни у великі міста на продаж виявилося нікому. Слід додати, що за 
цьогорічний сезон по Дніпру до Києва відправилася лише одна баржа з кавунами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

 
 
 ПРОМИСЛОВА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН 
 НАСІННЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
Українське насіння зернових культур визнане  

на європейському ринку 
26.10.2020 

Відповідно до рішення Європейського Парламенту система 
сертифікації насіння, яка діє в Україні, отримала визнання країнами ЄС. Про 
це повідомляє служба новин порталу kmu.gov.ua 

Таким чином, Україну внесено до переліку країн не членів ЄС, які мають право 
експорту насіння зернових, таких як овес, ячмінь, рис, жито, пшениця, трітікале, кукурудза 
та сорго на європейський ринок. Відповідне рішення опубліковано сьогодні в Офіційному 
віснику ЄС: Рішення Європейського Парламенту 2020/1544 від 21 жовтня 2020 року про 
внесення змін до Рішення Ради ЄС 2003/17/ЄС стосовно еквівалентності польового 
інспектування, що проводиться в Україні, щодо насіння зернових культур та щодо 
еквівалентності насіння зернових, виробленого в Україні, яке набирає чинності через 20 
днів. Нагадаємо, Україна є учасником міжнародних організацій галузі насінництва, зокрема, 
Насіннєвих схем Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР) по зерновим, 
олійним культурам, кукурудзі, сорго, бурякам. Впровадження в Україні сортової 
сертифікації насіння за схемами ОЕСР, яка розповсюджується на всі держави-члени цієї 
організації, та видання єдиних сортових документів на насіння дозволяє нашій країні 
повноправно брати участь в міжнародній торгівлі насінням. 

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

 
 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/692123.html
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Крупнейший производитель молока на Хмельнитчине  
увеличивает показатели надоев 

14.10.2020 

В этом году на 5-ти молочно-товарных фермах предприятия «Оболонь 
Агро» увеличили надои, по сравнению с показателями прошлого года, на 
670 л в год на 1 фуражную корову. 

 «На Хмельнитчине наш агрохолдинг «Эпицентр Агро» является крупнейшим 
производителем молока — в сутки надои составляют 80 т. В приоритете — довести 
показатель надоев до 7 тыс. л на 1 корову, на сегодня имеем уже 5,6 тыс. л», — сообщил 
Михаил Драпатый, руководитель предприятия «Оболонь Агро», входящего в состав 
агрохолдинга «Эпицентр Агро». По его словам, на 5-ти фермах предприятия установлены 
современные молокопроводы. В хозяйстве стараются улучшать условия труда для 
животноводов, чтобы популяризировать работу в этой отрасли.  

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 

 
За дев’ять місяців експорт м’яса ВРХ  

приніс понад $60 млн 
29.10.2020 

За січень-вересень 2020 року Україна експортувала 17,5 тис. тонн 
м’яса ВРХ на суму $60,1 млн. Про це свідчать дані Державної митної служби, 
передає портал agrotimes.ua 

Зокрема, 15,7 тис. тонн у загальних поставках вітчизняного м’яса ВРХ за кордон 
склала морожена яловичина (+1% до показника за дев’ять місяців минулого року). На ній 
Україна заробила $55 млн, що на 15% більше проти аналогічного періоду 2019 року. 
Головні імпортери українського мороженого м’яса ВРХ у січні-вересні – Китай (26,2%), 
Азербайджан (22,2%), Казахстан (16,7%). Ще 1,8 тис. тонн у структурі експорту м’яса ВРХ 
становить свіже чи охолоджене м’ясо на суму $5,1 млн, що на 85% менше, як порівняти з 
аналогічним періодом минулого року. Основними його покупцями протягом дев’яти місяців 
цього року були Білорусь (94,7%), Азербайджан (3%) і Туреччина (1,8%). Нагадаємо, 
Україна передала Аргентині погоджену форму міжнародного сертифікату для ввезення 
(пересилання) на митну територію України свіжого м’яса свійської ВРХ, включаючи й 
подрібнене, призначеного для споживання людиною. Це відбулося під час зустрічі т. в. о. 
голови Держпродспоживслужби Ольги Шевченко та Надзвичайного і Повноважного посла 
Аргентинської Республіки в Україні Елени Летісії Тереси Мікусінскі… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 
Ферма «Ґудвеллі Україна» отримає статус 

племінного репродуктора 
30.10.2020 

Ферма «Ґудвеллі Україна» отримає статус племінного репродуктора. 
Про це повідомляє видання vikna.if.ua, передаэ служба новин он-лайн агро-
порталу agroday.com.ua 

Зазначається, що у 2018 році на ферму було завезено з Угорщини 99 голів племінних 
чистопородних нетелів голштинської породи. Відтоді господарство проводить роботу щодо 
їх розведення та вирощування. «При проведенні візуальної оцінки наявних племінних 
(генетичних) ресурсів, що проводяться за місцем провадження господарської діяльності 
суб'єкта, комісія встановила, що господарство працює в закритому режимі та утримує 373 
голови великої рогатої худоби, у тому числі 200 корів», — розповіли у господарстві. В 2019 
р. від однієї корови надоєно за рік 9,7 тис. літрів молока. Це є найвищим показником серед 
господарств Івано-Франківської обл. Умови розміщення ферми та утримання тварин 
відповідають технологічним вимогам рівню ведення селекційно-племінної роботи та 
порядку присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві. 
«Присвоєння статусу „племінний репродуктор“ забезпечить удосконалення існуючих 
генотипів голштинської породи, розширення та покращення чистопородності їх в області 
та за її межами, збільшення продуктивності тварин», — наголошують у господарстві. 

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

 
На Київщині збудують потужний  

тваринницький комплекс 
31.10.2020 

ТОВ «Плосківське», яке знаходиться в Таращанському р-ні 
Київської обл., збудує комплекс на 900 дійних корів. Про це повідомляє 
milkua.info, пише портал agronews.ua. 

Зазначається, що станом на жовтень 2020 р. на ТОВ «Плосківське» утримується 430 
голів, з них дійних корів — 160. «Наша мета — сучасний комплекс на 900 корів. Наразі на 
завершальному етапі проєктування нового комплексу з доїльною залою. До речі, сам процес 
розробки й узгодження проекту — це окрема тема для обговорення. Інколи здається, що 
будуємо атомну електростанцію. Стільки паперів, узгоджень — це ненормально», — 
розповів Віталій Орловський, директор ТОВ «Плосківське». За словами підприємця, 
проєктною документацією займаються вже понад два роки і ще не все зроблено. Тож, у 
найближчих планах — завершити роботу над проєктом і мати на руках усі дозвільні 
документи для будівництва комплексу. Разом з тим, директор підприємства підкреслює, що 
проєкт стартує лише тоді, коли буде розуміння того, як повертатимуть кошти. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agro-business.com.ua  
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KSG Agro побудує генетичний репродуктор  
вартістю €5 млн 

09.10.2020 

З метою розвитку генетичного напрямку в свинарстві агрохолдинг 
KSG Agro спільно з партнерами інвестує €5 млн в розвиток генетичного 
репродуктора на свинокомплексі в с. Нива Трудова. 

«Завдяки інвестиціям, планується на першому етапі довести кількість свиноматок до 
500, на другому — до 2 тис. голів. Говорячи про розвиток репродуктора для чистопородних 
свиноматок, ми аналізуємо два напрямки. По-перше, працювати з датською генетикою 
Dunbred, що вже відмінно себе зарекомендувала, та, по-друге, доповнити її швейцарською 
генетикою компанії SUISAG», — розповідає Сергій Касьянов, голова ради директорів KSG 
Agro. За словами Сергія Касьянова, це дозволить збільшити продуктивність свиноматок, як 
для репродуктору, так і для потреб інших українських тваринників. «Термін повернення 
інвестицій складе 6?7 років. При цьому, прямий контакт з генетикою дозволить отримати 
омолодження поголів'я з гарним здоров'ям, а також максимально збільшити 
продуктивність», — пояснює голова ради директорів KSG Agro.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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Компания "Овостар" создала с нидерландской JMMMTJL  
совместное предприятие 

03.10.2020 

Агропромышленная группа компаний «Овостар Юнион», один из 
ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, сообщила о 
создании с JMMMTJL BV (Нидерланды) совместного предприятия. 

Согласно сообщению компанию на Варшавской фондовой бирже в пятницу, для 
производства и дальней реализации яичных продуктов 30 сентября 2020 года в 
соответствии с законодательством Нидерландов было создано и зарегистрировано 
совместное предприятие REMEDIUM FOODS. B. V. в соотношении 50:50, пишет «Интерфакс-
Украина». «Предполагается, что создание REMEDIUM FOODS. B. V. не окажет существенного 
влияния на прибыль и чистые активы компании за финансовый год, заканчивающийся 31 
декабря 2020 года», — отметили в «Овостар». Холдинговая компания группы — Ovostar 
Union N.V. — в середине июня 2011 года 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 agroperspectiva.com 

 
Світовий ринок птиці: чого очікувати  

в 2021 році? 
13.10.2020 

Минулого тижня Департамент сільського господарства США (USDA) 
опублікував оновлений прогноз розвитку ситуації на глобальних ринках 
м’яса, зокрема, птиці.  

Очікується, що наступного року зросте як глобальне виробництво так і експорт 
курятини. Прогнозується, що у 2021 році виробництво птиці в світі зросте на 2% до 
рекордних 102,9 млн. тонн. У той же час, зростання обсягів виробництва в Китаї 
уповільниться через зниження споживчого попиту. З іншого боку помірне збільшення буду 
спостерігатися серед інших провідних виробників (Бразилія, ЄС, США та Індія). Хоча 
частина цього приросту буде спрямована на міжнародні ринки, прогнозоване економічне 
зростання в основному сприятиме розвитку внутрішнього попиту в країнах-виробникиах. 
Обсяги експорту м’яса птиці у 2021 році також має зрости на 2% до рекордних 12,2 млн. 
тонн. Провідний світовий експортер Бразилія забезпечить понад третину зростання. 
Очікується, що наступного року Україна закріпить свою позицію (шосте місце) серед 
глобальних експортерів курятини і продасть за кордон 430 тис. тонн м’яса птиці. 
Відзначимо, котирування м’яса птиці продовжують знижуватись у всьому світі. На 
європейському ринку середня ціна бройлерів наразі становить 183,59 євро за 100 кг (у вазі 
туші), що на 1,9% менше порівняно з минулим місяцем та на 1,5% порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. Ціни також знизилися на ринку США, тоді як у Бразилії повільно 
відновлюються завдяки збільшенню попиту на внутрішньому ринку. Минулого місяця 
бразильські експортери птиці зафіксували нижчі доходи через стан ринку у всьому світі. За 
даними Бразильської асоціації тваринництва (ABPA), експортери курячого м’яса у вересні 
заробили 479 млн. доларів США, що на 18,4% менше, ніж за той же період минулого року. 
Різке падіння валютних надходжень відображає девальвацію цін на м’ясо птиці на 
міжнародному ринку, говорить Рікардо Сантін, президент ABPA. Президент ABPA 
стверджував, що зниження обсягів відвантажень курки минулого місяця було викликано 
затримкою суден. Утім, завдяки зростанню внутрішнього споживання птиці в країні, ціни 
на бразильському ринку почали висхідний рух. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами meat-inform.com 

Читайте також! Livestock and Poultry: World 
Markets and Trade >>> 

 
МХП — другий за обсягами виробник  

курей-бройлерів у Європі 
15.10.2020 

Агроіндустріальний холдинг МХП посідає другу сходинку серед 
компаній-виробників курятини в Європі. Про це йдеться у рейтингу видання 
WattPoultry, яке досліджує світовий птахівництва. 

Зазначається, що видання проаналізувало діяльність понад 330 компаній-
виробників м’яса птиці з усього світу. Відповідно до опублікованого рейтингу, український 
агроіндустріальний холдинг МХП визнано другим за обсягами виробником курятини в 
Європі. Першу сходинку посідає французька компанія LDC. З третьої по п’яту сходинки 
посіли виробники з Нідерландів, Італії та Німеччини. МХП також посів 14 місце серед 
провідних світових компаній-виробників курятини. «Україна може бути і є конкурентною 
на світових ринках. Доведено МХП. Успішний український бізнес є успішним і у світі. Це 
підтверджується незалежними міжнародними виданнями, а найголовніше — довірою 
мільйонів споживачів нашої продукції у світі. МХП і надалі працюватиме на розвиток 
національної економіки та успішно представлятиме Україну на міжнародних ринках», — 
прокоментував дані рейтингу засновник та голова правління МХП Юрій Косюк. Нагадаємо, 
минулого року в МХП збільшили обсяги експорту курятини на 25% порівняно з 2018 роком.  
«Експорт курятини збільшився на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
та склав 357 433 тонн порівняно з 12 міс. 2018 року - 286 846 тонн. Це зростання 
обумовлене зростанням експортних поставок переважно до країн Близького Сходу та ЄС», - 
ідеться у повідомленні. Уточнюється, що ці дані не враховують обсягів експортних поставок 
словенської компанії Perutnina Ptuj (PP), провідного виробника курятини і продуктів 
м'ясопереробки на Балканах та в Південно-Східній Європі, який був придбаний МХП у 2019 
році. Експорт PP, 100% якої з вересня 2019 року належать МХП, торік становив 13,88 тис. 
тонн. Протягом 2019 року МХП розширювала потужності Вінницької птахофабрики, при 
цьому загальна кількість її виробничих майданчиків зросла до 6. Загалом потужності 
компанії з виробництва курятини зросли за рік на 18% - до 728 917 тонн. У МХП 
наголосили, що дохід протягом минулого року зріс на 32%, до 2056 млн дол. США, 
порівняно з показником 2018 року (1 552 млн дол. США), і це зумовлено збільшенням 
продажу курятини, рослинної олії та напівфабрикатів, а також придбанням РР. При цьому 
експортний дохід збільшився на 28% порівняно з показником попереднього року - до 1 186 
млн дол. США. 58% доходу у 2019 році МХП отримала від експорту (у 2018 році – 60%). 
Чистий прибуток МХП збільшився у 2019 році до 215 млн дол. США проти 128 млн роком 
раніше. Як повідомлялось, 1З вересня 2019 року МХП оголосила про випуск єврооблігацій 
на 350 млн дол. США під 6,25%. Надходження від цього випуску цінних паперів дозволили 
повністю погасити короткострокові зобов’язання компанії. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Птицефабрика под Киевом ушла с аукциона  
почти за 1 млрд грн 

16.10.2020 

Государственное предприятие СЕТАМ на электронной площадке 
OpenMarket продало арестованный имущественный комплекс 
«Птицефабрики Киевская» за 690 млн грн.. 

А также, принадлежащий ей имущественный комплекс в с.Пуховка Киевской 
области за 300 млн грн. На аукцион была выставлена птицефабрика площадью 126,6 тыс. 
м2, расположенная в городе Киев, Броварской проспект, 99, и имущественный комплекс 
общей площадью 5,8 тыс. м2, расположенный по адресу: Киевская область, Броварской 
район, с. Пуховка, ул. Совхозная, 37. По данным СЕТАМ победителем аукциона по 
птицефабрике стало ООО «Компания по управлению активами «Евротранс-Инвест», по 
имущественному комплексу в Пуховке ООО «ФК «ФИНГАРАНТ». По обоим лотам на аукцион 
зарегистрировались и оплатили гарантийные взносы по четыре участника. Рост цены в 
ходе аукциона по первому лоту составил 447% (564 млн грн), а по второму — 5935% (295 
млн грн). Теперь у победителей есть 10 дней, чтобы заплатить всю сумму за объекты. В 
противном случае, они потеряют гарантийные взносы и право на покупку имущества 
перейдет к следующему участнику торгов. Взнос за птицефабрику в Киеве 6,3 млн грн, за 
фабрику в Пуховке — 248 тыс. грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 

 
Крупнейший производитель яиц в Украине  

сократил продажи на 10% 
24.10.2020 

ГК "Овостар Юнион" в январе-сентябре 2020 г. сократила продажи яиц 
на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. - до 795 млн штук, 
что обусловлено снижением торговой активности. 

Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже в пятницу, производство 
яиц за этот период выросло на 3,8% - до 1,236 млрд штук. Объем экспорта яиц за девять 
месяцев этого года снизился в 1,7 раза - до 266 млн яиц. Доля экспорта в общем объеме 
реализации яиц составила 34% против 50% за аналогичный период 2019 года. Средняя 
цена продажи яиц в отчетном периоде снизилась на 8% - до $0,056/шт. Группа отметила, 
что в январе-сентябре 2020 года объем переработки яиц был на уровне аналогичного 
периода 2019 года и составил 433 млн шт. Производство сухих яичных продуктов выросло 
на 19% - до 2,597 тыс. тонн, а жидких снизилось - на 5%, до 9,983 тыс. тонн. Объем продаж 
сухих яичных продуктов возрос на 39% - до 2,417 тыс. тонн, из которых 71% было 
экспортировано (аналогично 71% за 9 мес. 2019 года), объем продаж жидких сократился на 
7% - до 9,692 тыс. тонн, их которых 36% было экспортировано (48% за 9 мес. 2019 года), 
указано в документе. Средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась на 8% - 
до $4,05/кг, средняя цена реализации жидких яичных продуктов - на 16%, до $1,19/кг. По 
состоянию на 30 сентября 2020 года общее поголовье компании возросло на 3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 8,1 млн голов, поголовье несушек – 
также на 3%, до 6,9 млн голов. "Стоит сказать, что в течение девяти месяцев компания 
достаточно успешно реагировала на вызовы, связанные с пандемией COVID-19 и 
неблагоприятной макроэкономической средой. Нам удалось минимизировать негативное 
влияние на деятельность группы и увеличить объемы производства. В целом руководство 
считает операционные результаты за отчетный период удовлетворительными", - 
цитируется в отчете генеральный директор компании Борис Беликов.  

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Через кризу поблизу Львова закрилась перша  
в Україні зміїна ферма 

06.10.2020 

Перша в Україні зміїна ферма, яка належала фермерському 
господарству «Західний равлик» у Солонці (Львівська обл.), закрилась 
через коронавірус та економічну кризу.  

Частину змій забили на м’ясо, а молодих плазунів випустили в природу. Зміїну ферму 
відкрили в Солонці влітку 2019 року. Для її власників, львівських підприємців Ірини та 
Івана Юськевичів, це був додаток до основного бізнесу – равликового господарства. Вони 
купили для зміїної ферми вужів і полозів та сподівалися заробити на продажу їхнього м’яса. 
Скільки тоді заплатили за партію плазунів, підприємці не розголошують, водночас ціна 
одного полоза на онлайн-сервісах оголошень становить від 1000 грн. Як розповіла 
підприємниця Ірина Юськевич, змії жили в спеціально обладнаному вольєрі, добре 
перезимували і навіть встигли дати потомство. Загалом до забійного стану плазуни ростуть 
близько трьох років, проте фермерам довелося згорнути цей бізнес раніше. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zaxid.net 

 
Українці на 6% збільшили споживання риби  

та рибних продуктів 
26.10.2020 

За даними Державної служби статистики у 2019 році рівень 
споживання риби та рибних продуктів в Україні сягнув 12,5 кг на одну 
особу, що на 6% більше, ніж у 2018 році (11,8 кг/о.).  

«Загалом, протягом 2019 року фонд споживання риби та рибних продуктів склав 
523,9 тис. тонн, що на 26,8 тис. тонн більше, ніж у попередньому році», — йдеться в 
повідомленні. Так, серед регіонів найбільше риби та рибних продуктів споживали у таких 
обл: Київській — 16,8 кг/о., Одеській — 16 кг/о., Вінницькій — 15,4 кг/о., Житомирській — 
15 кг/о., Херсонській — 14 кг/о. Зауважимо, що найменше риби та рибних продуктів 
споживали в Івано-Франківській, Луганській та Закарпатській областях. «Динаміка 
споживання риби та рибних продуктів українцями останніми роками постійно зростає, що 
свідчить про збільшення пропозиції цієї корисної дієтичної продукції на українському 
ринку», — підкреслив Олег Баздуганов, т.в.о. голови Держрибагентства. Відзначимо, за 
даними Державної служби статистики України протягом липня-серпня 2020 року нашою 
державою поставлено на зовнішні ринки 735 тонн свіжого, охолодженого або мороженого 
рибного філе та іншого м’яса риб на понад $4,9 млн. Найбільшими покупцями українського 
свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе в грошовому вимірі стали: Японія — 
141 тонна на $1,5 млн (31% всього експорту); Данія — 247 тонн на $1,35 млн; Німеччина — 
153 тонни на $995 тис.; Франція — 67 тонн на $400,7 тис.; Угорщина — 27 тонн на $182,1 
тис.; Нідерланди — 34 тонни на $149,7 тис. Крім того, у розрізі товарних позицій найбільше 
за липень-серпень 2020 року експортовано такого свіжого, охолодженого або мороженого 
рибного філе (в абсолютному вимірі): лосося тихоокеанського — 209 тонн на $1,3 млн; 
тріски — 191 тонна на $988,2 тис.; форелі — 140 тонн на $1,5 млн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

 
 
 
 

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Украинские компании возобновили экспорт  
продуктов питания через Россию 

02.10.2020 

По подсчетам РБК, открытие Россией дорог для транзита 
санкционных продуктов сэкономило украинским компаниям около $13 млн, 
поскольку на каждом таком рейсе через РФ перевозчик экономит до $5 тыс. 

По данным российской системы отслеживания перевозок авто и ж/д транспортом, с 
марта по сентябрь 2020 г. международные грузоотправители осуществили через 
территорию РФ более 4,4 тыс. транзитных рейсов с санкционными товарами. Наибольшая 
часть перевозок пришлась на продукты питания: чаще всего через Россию везли мясо и 
мясные субпродукты – доля рейсов с таким товаром составила 37%; продукты из зерна и 
злаков (12%); бумагу и картон (9%);, молочные продукты (9%); фрукты и орехи (5%); какао 
(4%); рыбу и ракообразных (3%). При этом большинство санкционных товаров, которые в 
марте-сентябре ехали транзитом по территории России, было отправлено из Украины – из 
нее были осуществлены 2,7 тыс. рейсов (61% всей перевозки). Основной поток украинских 
товаров шел в Казахстан – эта страна была пунктом назначения почти 2 тыс. рейсов. 
Азербайджан был страной назначения для почти 400 рейсов с Украины, Грузия – чуть 
больше 300. Чаще всего из Украины везли мясо и мясные субпродукты (813 рейсов), а 
также продукты из зерна (504 рейса). За рулем транспортного средства, как правило, были 
граждане Украины – они совершили 1826 перевозок. Второе месте среди отправителей 
занимает Польша с 573 рейсами. Казахстан лидирует как пункт назначения для всех 
международных отправителей. 

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

 
СБУ викрила мережу підпільних цехів з виробництва 

фальсифікованих продуктів харчування 
06.10.2020 

Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу, яка 
займалася промисловим виробництвом фальсифікованої харчової 
продукції, яка могла завдати шкоди здоров’ю громадян. 

За попередніми даними слідства, фігуранти налагодили без дозвільних документів 
виготовлення і фасування кави, спецій, приправ, макаронних виробів, желе і цукру, які не 
відповідають вимогам ДСТУ. Підпільні виробничі цехи вони облаштували в орендованих 
складських приміщеннях на території Волинської, Київської, Миколаївської та Черкаської 
областей. Встановлено, що продукцію виготовляли в антисанітарних умовах, з порушенням 
вимог державних стандартів під виглядом відомих торговельних марок. Готовий 
фальсифікат ділки реалізовували у різних регіонах України, у тому числі через торгову 
мережу на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та 
Луганської областей. Для недопущення завдання шкоди здоров’ю громадян правоохоронці 
провели понад 20 обшуків у підпільних цехах фігурантів, де вилучили понад 600 тонн 
небезпечних товарів орієнтовною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Також виявлено 6 
ліній промислового обладнання для виробництва фальсифікату, чорнову бухгалтерію, 
поліграфічну продукцію та плівку для фасування незаконно виготовленої продукції. Наразі 
вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Тривають слідчі дії для 
притягнення до відповідальності винних осіб. Заходи із викриття протиправної діяльності 
проводились за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів 
держави у сфері економічної безпеки СБУ із залученням слідчих та оперативних підрозділів 
Управлінь СБУ у Волинській, Київській, Миколаївській та Черкаській областях під 
процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Фудбренди з Демидівки: як снеки та хрін  
стали сувенірами 

15.10.2020 

У невеличкому містечку на Рівненщині вже понад 50 років працює 
завод, на якому за час існування виробляли різні самоколики. Наразі 
виробництво зосередилося на двох продуктах.  

Один із них – хрін за сторічним рецептом. Інший – снеки з Америки, які готують зі 
свинячих шкірок. Частенько маленькі банки з гострим й корисним, яскравим за кольором і 
смаком українським хроном з Демидівки їдуть сувенірами за кордон і швидко знаходять 
там поціновувачів. Потім наші земляки просять передати ще, бо там такого не купиш. А 
снеки зі свинячих шкірок мандрують Україною. Волиняни охоче везуть їх на Схід чи 
Південь, аби здивувати знайомих новими смаками. Демидівський завод побудований ще 
1968 року, тоді на підприємстві виготовляли кабачкову ікру, каші, м’ясні консерви, соки. За 
часів Радянського Союзу завод навіть мав у Дубні залізничну гілку, по якій вагони з 
продукцією відправляли до Сибіру. Проте в певний момент виробництво пішло на спад, 
зменшилися об’єми. В 2006 р. завод увійшов до складу VolWest Group. Про те, яку продукцію 
виготовляють там нині, та які подальші напрямки розвитку обрав завод, розповів директор 
підприємства Олег Кобись, який уже вісім років разом із приватним підприємством 
«Демидівський консервний завод». ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами VolWest Group 
 

 

 
 
 

 

http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/ptitsefabrika-pod-kievom-ushla-s-auktsiona-pochti-za-1-mlrd-grn/
https://biz.censor.net/news/3226795/krupneyishiyi_proizvoditel_yaits_v_ukraine_sokratil_prodaji_na_10
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https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-merezhu-pidpilnykh-tsekhiv-z-vyrobnytstva-falsyfikovanykh-produktiv-kharchuvannia
https://volwestgroup.com/uk/2020/10/15/fudbrendy-z-demydivky-yak-sneky-ta-hrin-staly-suveniramy/
http://www.worldfood.com.ua/
http://avangardco.ua/ru/
http://www.ovostar.ua/ua/
http://demydivproduct.com/
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Импорт риса в январе-августе 2020  
увеличился до 79,9 тыс т. 

01.10.2020 

Импорт риса в январе-августе 2020 года составил 79889 тонн на 35807 
тыс. USD. Об этом говорится в информации ГТС. Об этом передает служба 
новостей agroperspectiva.com 

Экспорт риса в январе-августе составил 2582 тонны на 1835 тыс USD. Как сообщала 
«Агро Перспектива», в 2019 г. импорт риса составил 81 605 тонн на 35197 тыс USD. Импорт 
риса в январе-декабре 2018 года составил 86,465 тыс тонн на 38471 тыс. USD. В 2017 году 
импорт риса составил 76 786 тонн на 32 626 тыс. USD, экспорт - 1 236 тонн на 587 тыс. USD. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroperspectiva.com 

 
В Україні оприлюднили рейтинг областей 

за врожайністю гречки 
02.10.2020 

Середня врожайність гречки у поточному агросезоні складає 1,3 т/га, 
свідчать дані інтерактивної карти «Урожай Онлайн 2020». Про це 
повідомляє СуперАгроном, пише agronews.ua. 

У більшості областей України середній показник врожайності гречки не перевищує 
1,3 т/га. При цьому, найвища врожайність зафіксовано на Вінниччині - 2,1 т/га, найнижча - 
в Одеській області - лише 0,5 т/га. За валовим збором культури лідирують господарства 
Вінницької (14,3 тис. тонн), Сумської (10,3 тис. тонн) та Хмельницької (10,1 тис. тонн) 
областей. Менше 1 т/га також збирають у Черкаській, Донецькій, Луганській та 
Дніпропетровській обл. Вище 1,5 т/га взяли на коло у Київській та Полтавській областях. 

Читати повністю > 
За матеріалами agronews.ua 
 

 
 

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Цукрові заводи переробили 3 мільйони тонн  
буряків нового врожаю 

29.10.2020 

Українські цукрові заводи станом на 28 жовтня виготовили 394,5 тис. 
тонн цукру та переробили 3,01 млн тонн цукрових буряків. Про це 
повідомляє Укрінформ із посиланням на дані НАЦУ "Укрцукор". 

В Асоціації зазначили, що на 28 жовтня в Україні працюють 29 цукрових заводів. Як 
повідомляв Укрінформ, сезон цукроваріння 2020/2021 маркетингового року (МР) офіційно 
розпочався в Україні 5 вересня. За травневим прогнозом Укрцукру, виробництво цукру в 
2020/2021 маркетинговому році прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн тонн, що на 15% менше, 
ніж попереднього року. Очікується, що цьогоріч запрацюють 33 цукрових заводи, що на 2 
більше, ніж торік (у 2019/2020 МР в Україні працював 31 цукровий завод). За даними 
Мінекономіки, на 26 жовтня цукрових буряків накопано 3,7 млн тонн на площі 88,5 тис. га. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
В Україні не прогнозують  

здорожчання цукру 
30.10.2020 

В Україні не прогнозують здорожчання цукру. Про це розповів Назар 
Михайловин, аналітик сировинних ринків та сільського господарства НАЦУ 
«Укрцукор», передає agronews.ua. 

«Прогноз виробництва цукру в Україні залишається на рівні 1,2 млн тонн, а ось 
середньозважена цукристість українських цукрових буряків у 2020р. нижча за минулорічну. 
Якщо у 2019 р. середньозважена цукристість буряків в Україні була вище 17%, то цьогоріч - 
16,3%. Зниження цукристості можна пояснити гідрометеорологічними умовами під час 
вегетації буряків», - повідомляє експерт.За словами Михайловина, у період, коли цукрові 
буряки «набирали» цукор йшли дощі, особливо у західних регіонах країни. Вони, так би 
мовити «вимивали» цукор. Тобто, коренеплоди інтенсивно набирали вагу, але цукристість 
при цьому знижувалася.«Тим не менш, дефіциту цукру в країні не буде. Станом на 28 
жовтня 2020 року до сезону цукроваріння вже приступили 29 заводів. Ще 4 теж повинні 
стати до роботи. Цукрові заводи у цьому сезоні розпочали переробку буряків у пізніші 
строки. Причиною є посуха в більшості регіонів України, через яку утворилась ґрунтова 
кірка, яка ускладнює процес збирання врожаю», - підкреслює аналітик.Зауважимо, що 
українськими аграріями було посіяно 209 тис. га цукрових буряків, що на 5% менше, аніж 
минулого року. Найбільше посіяно у Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій та Київській 
областях.«І все ж валовий збір цукрових буряків очікується достатнім для виготовлення 1,2 
млн тонн цукру, що повністю забезпечує потребу України у цьому продукті. Також в країні 
наявні перехідні залишки з минулого року. Сумарно, цих обсягів вистачить і на внутрішнє 
споживання, і для експортних зобов’язань. Адже українські цукровики поставляють цукор, 
наприклад, The Coca-Cola Company для виготовлення солодких напоїв, тож мають 
довгострокові зобов’язання», - наголошує Назар Михайловин.Крім того, на думку фахівця, 
навесні ціни на цукор, залежатимуть від того, чи запрацюють всі 33 заводи й того, які площі 
буде заплановано аграріями під цукрові буряки врожаю 2021 року.Нагадаємо, українські 
цукрозаводи вже переробили 2,88 млн тонн цукрових буряків. 

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

 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
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Укрэксимбанк предоставил производителю растительного  
масла "Протеин-Инвест" кредит на $22 млн 

10.10.2020 

Государственный Укрэксимбанк (Киев) предоставил производителю 
растительного масла ООО "Протеин-Инвест" кредит на $22 млн с 
привлечением ресурсов Всемирного банка.  

Согласно сообщению на сайте банка, $14 млн направлены на рефинансирование 
инвестиционного кредита, а еще $8 млн предприятие получит в рамках реализации 
субпроекта для закупки семян сои с целью дальнейшей переработки. "Завод "Протеин-
Инвест" наращивает свои производственные мощности, учитывая мировые тенденции 
увеличения потребления продуктов масличных культур. Для удовлетворения 
потребностей предприятия в достаточном объеме оборотного капитала для приобретения 
сырья банк максимально использовал возможности программы Международного банка 
реконструкции и развития. Субпроект на сумму $8 млн был одобрен по проекту доступа к 
долгосрочному финансированию, обязательным критерием участия предприятий в 
котором есть экспортно-ориентированная деятельность или привлечения местных цепей 
поставок по этому направлению", - цитирует пресс-служба финучреждения члена 
правления Укрэксимбанка Александра Игнатенко. Предприятие "Протеин-Инвест" имеет 
маслоэкстракционный завод по переработке сои мощностью 700 тонн в сутки. Поставляет 
на рынок Украины и других стран растительное масло и высокобелковый шрот, которые в 
дальнейшем используются в пищевой промышленности и для изготовления комбикормов. 
Производство запущено в пгт Дунаевцы Хмельницкой области в 2019 году. По данным 
Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными 
бенефициарами ООО "Протеин-Инвест" являются Аналолий Кипиш с 50% доли в уставном 
капитале, Яков Грибов (25%) и Белла Финкельштейн (25%). Грибов, Финкельштейн и 
Кипиш также совместно контролируют резидентов Украины, которые занимаются 
производством и реализацией водки и ликероводочных напитков (Nemiroff Vodka Ltd). 
Кроме того, Грибов вместе с Финкельштейн занимается консультированием по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. Они связаны отношениями контроля с 
резидентами Украины, которые занимаются производством изделий из бетона для 
строительства, строительством жилых и нежилых зданий, оптовой торговлей деталями для 
автотранспортных средств и другими направлениями. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Экспорт масложировой продукции из Украины  

почти достиг $5 млрд 
16.10.2020 

Украинские компании за 9 мес. 2020 г. экспортировали масложировой 
продукции почти на $5 млрд, что составляет 14% от общего экспорта 
товаров и 32,3% от экспорта продовольственных товаров и с/х продукции. 

КАк говорится в сообщении ассоциации «Укролияпром», экспорт масел за этот 
период вырос на 12,4% (в натуральном выражении) и на 20,6% (в стоимостном 
выражении). Рост произошел за счет экспорта подсолнечного масла — на 15,1% (в 
натуральном выражении) и на 23,2% (в стоимостном выражении). Экспорт шрота 
подсолнечного вырос на 6,2% (в натуральном выражении) и на 7,7% (в стоимостном 
выражении). Одновременно сократился экспорт соевого масла и шрота соответственно на 
15,2% и на 32,2%, а также рапсового масла — на 14,5%. «Это объясняется сокращением 
производства данных видов продукции за ограниченных ресурсов соевых бобов и семян», 
— уточнили в ассоациации. Отметим, эксперты ассоциации «Укролияпром» снизили прогноз 
валового сбора трех ключевых масличных культур (подсолнечника, рапса и сои) в Украине в 
2020/21 МГ - с 20,6 млн тонн по сентябрьской оценке до 19,56 млн тонн, что также на 12%, 
уступает показателю сезоном ранее (22,232 млн тонн).  Как следует из сообщения, 
указанное снижение обусловлено пересмотром прогноза валового сбора семян 
подсолнечника с 15 млн тонн в сентябре до 14 млн тонн (в 2019 г. – 15,25 млн тонн), а 
также семян рапса – с 2,6 млн тонн в сентябре до 2,56 млн тонн (в 2019 г. – 3,28 млн тонн). 
Прогноз валового сбора соевых бобов в текущем году остался без изменений в сравнении с 
сентябрьской оценкой и составляет 3 (в 2019/20 МГ — 3,698) млн тонн. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 

 
Производитель растительных масел Allseeds привлек $10 млн.  

от американского фонда 
27.10.2020 

Украинская компания получила финансирование от одного из 
крупнейших американских фондов на закупку подсолнечника. Об этом 
сообщает служба новостей портала inventure.com.ua 

Согласно информации пресс-службы компании Skarb&Statok, которая занималась 
организацией сделки, один из крупнейших производителей и экспортеров растительных 
масел и шротов в Украине – Allseeds Group заключил сделку с американским фондом, 
специализирующимся на commodity finance. Отмечается, что финансирование пойдет на 
закупку семян подсолнечника, его дальнейшую переработку и экспорт масла и шрота. Как 
заявил Вячеслав Петрище, глава группы Allseeds, это первая сделка компании с 
заокеанскими партнерами из США, с которыми она рассчитывает на долгосрочные 
партнерские отношения. Владелец Skarb&Statok, Владислав Винярский считает, что в 
перспективе эта сделка привлечет еще больше капитала со стороны американских и 
глобальных инвесторов как в Allseeds, так и в украинский агросектор в целом. 

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

 
UKROLIYA ORGANIC отправила первую партию високо- 

олеинового подсолнечного масла в Китай 
29.10.2020 

Завод компании UKROLIYA ORGANIC, которая входит в состав 
«УКРОЛИЯ», 21 октября отправил первую партию органического 
высокоолеинового подсолнечного масла нового урожая 2020 в Китай. 

Как сообщает пресс-служба компании в Facebook, «УКРОЛИЯ» расценивает карантин 
и пандемию, как вызов и новые возможности наращивания производственных оборотов. 
Так 21 октября завод UKROLIYA ORGANIC отгрузил органическое высокоолеиновое 
подсолнечное масло нового урожая 2020 компании из Китая, которая является постоянным 
партнером компании UKROLIYA ORGANIC. «Слаженная командная работа менеджеров по 
снабжению и сбыту, коллектива завода UKROLIYA ORGANIC позволила продолжить 
плодотворное сотрудничество со стратегическим иностранным партнером», — указали в 
компании. Напомним,  «Укролия» начала переработку органического подсолнечника урожая 
2020 г. «Первую партию органического подсолнечника на завод UKROLIYA ORGANIC завезли 
10 сентября, а 11 сентября запустили производство. И уже получили первую партию 
органического жмыха из сырья нового урожая», - говорится в сообщении.  

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 
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ГК «Молочний альянс» у жовтні почне  
випускати моцарелу 

02.10.2020 

Група компаній «Молочний альянс» почне випускати новий 
продукт моцарелу під ТМ «Яготинська». Про це повідомляє служба новин 
порталу агроновин agrotimes.ua 

Наразі закінчується налаштування виробничих ліній, написав на своїй фейсбук-
сторінці співвласник  «Молочного альянсу» Олександр Деркач. «Усміхнений італійський 
технолог на фото закінчує налаштовувати автоматизовану лінію фірми COMAT із 
виробництва моцарели. Такої в Україні немає ні в кого, – зазначив він. – І такої моцарели, 
що тягнеться до розмірів газети «Правда», теж немає ні в кого. Виробники піци знають, що 
це таке. Без моцарели, що тягнеться, смачної піци не вийде». Як уточнив Олександр Деркач, 
до кінця жовтня новинка з’явиться у торгівлі. «Один із проєктів 2020 року. 1 млн євро 
інвестицій. 10 тонн продукту на добу», – зазначив він. За словами Олександра Деркача, 
компанія орієнтується як на внутрішній ринок, так і на експорт. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 

На Горохівщині почали будувати завод  
із переробки молока 

08.10.2020 

У селі Галичани (Горохівський район Волинської області) на базі 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Степ» розпочалося 
будівництво заводу з переробки молока. 

Голови РДА Сергій Мишленик та райради Тарас Щерблюк спільно із начальником 
управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрієм Горбенком 7 жовтня 
побували у селі Галичани. Як зазначив заступник директора кооперативу Михайло Стецюк, 
повна вартість будівництва становить 1,5 мільйона гривень. Держава відшкодувала 
вартість обладнання на суму 700 тисяч грн. На початках планують створити 3-4 робочих 
місця з числа місцевих жителів. Основна мета будівництва заводу – об'єднати здавачів 
молока (одноосібників), щоб від продажу молока вони отримували гідну плату, адже на 
сьогодні вона зовсім не задовольняє селян. У подальшому планують власне виробництво 
твердих і м'яких сирів. Окрім сирів з часом буде налагоджено виробництво і йогуртів. На 
даний час кооператив забезпечує молочною продукцією за помірними цінами Горохівську 
центральну районну лікарню. В перспективі – школи, дитсадки, інші лікувальні заклади. 

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

 

Ліквідація ПрАТ "Галичина": суди списали борг компанії  
перед Укрексімбанком на 1,24 млрд грн 

19.10.2020 

Західний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну 
скаргу Укрексімбанку та залишив без змін ухвалу Госпсуду Львівської 
області від 25.05.2020 (в справі №914/3734/15), якою було затверджено 
ліквідаційний баланс збанкрутілого ПрАТ “Галичина” та ліквідовано цю компанію. 

Суди констатували, що з огляду на недостатність майна боржника, вимоги низки 
кредиторів (у т.ч. Укрексімбанку - на 1,24 млрд грн), які не були погашені в ході 
ліквідаційної процедури, вважаються погашеними відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу з 
процедур банкрутства. Згідно з судовими матеріалами, внаслідок отримання коштів від 
реалізації активів боржника, ліквідатор частково погасив вимоги заставних кредиторів, в 
т.ч. Укрексімбанку - на 97,9 млн грн. В апеляційній скарзі Укрексімбанк просив повернути 
справу до суду першої інстанції для продовження ліквідаційної процедури. Держбанк 
висловлював думку, що ліквідатор ПрАТ “Галичина” не провів належним чином 
інвентаризації активів боржника та їх оцінку, не вжив заходів щодо виявлення і стягнення 
дебіторської заборгованості, а також не вжив заходів щодо притягнення акціонерів чи 
посадових осіб боржника до субсидіарної відповідальності. Суд апеляційної інстанції з 
оцінками Укрексімбанку не погодився, вказавши в т.ч., що ліквідатор ПрАТ “Галичина” не 
виявив ознак доведення до боржника до банкрутства та ознак фіктивного банкрутства, а 
тому не було підстав покладати субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника 
на винних осіб, як це передбачено ч.2 ст.61 Кодексу з процедур банкрутства. “Скаржником 
не подано конкретних доказів та не наведено обставин, які б вказували на неналежне 
здійснення ним ліквідаційної процедури”, - йдеться в постанові Західного апеляційного 
госпсуду від 17.09.2020. ПрАТ “Галичина” було визнане банкрутом постановою Госпсуду 
Львівської області від 30.08.2018. Раніше "Молочна компанія "Галичина" заявляла, що 
ліквідація ПрАТ "Галичина" не позначиться на виробництві продукції. "Починаючи з 2015 
року і по даний час власником готової молочної продукції, торгової марки "Галичина" та 
унікальних рецептур є ТОВ "Молочна компанія "Галичина", яка продовжує та розширює 
свою діяльність на ринку молочної продукції", - йшлося в повідомленні компанії. ПрАТ 
“Галичина”, як і ПАТ "Ковельмолоко" (теж визнане банкрутом), пов’язане з групою 
“Континіум” (її лідером був покійний нардеп Ігор Єремеєв; серед активів групи - в т.ч. 
мережа АЗС WOG і Банк інвестицій та заощаджень). У 2010 році «Західна молочна група» 
(підконтрольна групі «Континіум») об’єдналася із ЗАТ «Галичина» (бенефіціарами якого 
були львів’яни Андрій Король, Сергій Гибай, Юрій Ложкін), що публічно підтверджували в 
групі «Континіум». Об’єднана молочна структура зберегла назву «Галичина». Степан Івахів 
(один зі співвласників групи “Континіум”) входив у наглядову раду підприємства. У 2014 
році багаторічного гендиректора молочного заводу «Галичина» Володимира Петріна на 
певний час замінив Дмитро Лещенко, який до цього призначення працював радником 
гендиректора групи «Континіум». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Рибопереробне підприємство на Київщині  
приватизують за 15 млн грн 

28.10.2020 

Відповідний лот з’явився на електронному аукціоні OpenMarket (ДП 
«СЕТАМ» Міністерства юстиції України) за стартовою ціною 15,24 млн грн. 
Про це йдеться в повідомленні майданчика, пише agronews.ua. 

Будівля підприємства площею 4217,7 м2 і земельна ділянка (0,95 га) розташовані в 
Київській обл., Васильківський р-н, с.Саливонки, вул. Леніна, 2. Цільове призначення 
земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі 
промисловості. Дата проведення аукціону: 6 листопада 2020 р. Гарантійний внесок 
становить: 762 224.00 грн. «Риба та морепродукти – це не тільки джерело білка і 
мікроелементів, а й сировина для фармакологічної та косметичної галузей промисловості. 
Саме тому такий актив має всі шанси знайти нового власника вже на цих торгах. Особливо, 
якщо врахувати те, що лот вже знижений в ціні на 20% від початкової вартості», – 
повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамри. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
 

 ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВАЦІЯ & КУЛІНАРІЯ  
 

 
 

T.B. Fruit відтерміновує до 2021 року будівництво  
переробного заводу в Польщі 

07.10.2020 

Завод групи компаній T.B. Fruit у селі Бжостовець у Мазовецькому 
воєводстві Польщі мав розпочати переробку яблук вже восени 2020 року, 
однак роботи по будівництву об’єкту значно сповільнились. 

«Наразі будівництво заводу планується завершити до середини 2021 рж», - йдеться в 
повідомленні. Зазначимо, що будівництво заводу розпочалося на початку 2019 р, тоді 
передбачалося, що перша продукція почне виготовлятися восени 2020 року. Завод мав 
переробляти 3 тис. тонн яблук на день з можливістю збільшення переробних потужностей 
до 4,5 тис. тонн на добу. Однак, навесні роботи з будівництва нового заводу значно 
сповільнились. В T.B. Fruit запевняли, що перші яблука почнуть переробляти восени 2020 
року. «Завод досі не працює. Затримка пов'язана із ускладненнями через епідемію COVID 19, 
що стосується як логістичних, так і кадрових питань. Тому ми вирішили змінити графік 
інвестування. Окрім того, зсунувся графік виконання контракту на постачання 
комунальних послуг, необхідних для роботи нового заводу», - пояснюють у T.B. Fruit. Згідно 
нового графіку, завершення роботи будівництва заводу очікується в першій половині 
наступного року. «Ми припускаємо, що до початку нового сезону завод буде повністю 
готовий приймати сировину, особливо з місцевого ринку» - підкреслили у компанії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 

Компанія «Вітмарк» розпочав випуск моно-пюре  
для дитячого харчування 

11.10.2020 

ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», що входить 
до складу компанії «Вітмарк-Україна», розпочав випуск моно-пюре для 
дитячого харчування. Про це повідомляє прес-служба компанії.  

«Бренд „Чудо-Чадо“ випустив лінійку натуральних моно-пюре в упаковках-фруктах. 
Продукт виготовляється з відбірних фруктів без додавання цукру, крохмалю й 
консервантів. Унікальність продукту полягає не лише у використанні відбірних фруктів, а й 
у легкому та нестандартному пакуванні», - йдеться в повідомленні. Упаковка-фрукт зручна 
для мами та цікава для малюка. Малюк в ігровій формі познайомиться з фруктом та 
отримає необхідні для дитячого організму вітаміни. «Асортимент моно-пюре від бренду 
„Чудо Чадо“ включає три найбільш популярні смаки: яблуко, груша та персик. Новинка 
ідеально підходить як для першого прикорму, так і для більш дорослих дітей», - зауважила 
Юлія Куцос, бренд-менеджер ТМ «Чудо-Чадо». Компанія «Вітмарк-Україна» створена в 1994 
році на базі «Одеського заводу дитячого харчування». Компанія - лідер на українському 
ринку за обсягами продажів у категорії фруктово-овочевих соків і пюре для дитячого 
харчування й один з лідерів у категорії соків і нектарів. Продуктовий портфель «Вітмарк-
Україна» орієнтований на сучасне здорове харчування і включає популярні торгові марки 
Jaffa, «Наш сік» ОКЗДХ, «Чудо-Чадо», Aquarte, Nestea та Vega Milk. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

 
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Подорожчання хліба цього разу,  
схоже, не уникнути 

06.10.2020 

У Всеукраїнській асоціації пекарів прогнозують подорожчання хліба, а 
також усієї хлібобулочної продукції і частини кондитерської. Про це 
повідомляє портал ukrinform.ua 

Причини – 20-відсоткове знецінення гривні в порівнянні з минулим роком, 
очікуване сезонне підвищення вартості енергоносіїв, а головне – подорожчання основних 
інгредієнтів для виробництва – пшениці, цукру й олії. Такі сигнали із вуст пекарів та 
борошномелів лунають не вперше. Приміром, цієї весни представники ВАТ “Київхліб” та 
інших підприємств галузі говорили про економічні передумови для 10-15% подорожчання 
їхньої продукції. Утім, як-то кажуть, “не було б щастя, та нещастя допомогло”. Виробники 
утрималися від підвищення відпускних цін на соціальні сорти хліба з огляду на скрутну 
ситуацію, в якій опинилися споживачі, значна частина з яких через карантин втратила 
доходи. Далося взнаки і падіння попиту (лише за минулий рік – приблизно на 11%), а це – 
“мінус” 85-90 тисяч тонн. Фактично стільки хліба в Україні випікають за півтора місяця. 
Різко підвищуючи вартість продукції, хлібопекарі могли б втратити на обсягах – аж до 
необхідності зупиняти частину потужностей. “Рятівною паличкою” стало урядове рішення 
про продаж з Аграрного фонду додаткових обсягів зерна за пільговими цінами – спеціально 
для потреб хлібопекарської галузі. А що ж тепер? Чи ще є в арсеналі держави засоби, що 
допоможуть утримати вартість головного соціального продукту на колишньому рівні? Чи 
подорожчання – безальтернативне? 

Підвищилась собівартість виробництва >>>   
За матеріалами ukrinform.ua 

 

Семья экс-генпрокурора Геннадия Пискуна официально стала  
третьим в стране производителем хлеба 

26.10.2020 

Хозсуд Запорожской обл.. 20 октября признал банкротом  “ХК 
“Хлебные инвестиции”, принадлежащую бизнесмену и экс-нардепу от БЮТ 
Юрию Трындюку.  

Еще недавно под ее управлением было полдесятка хлебозаводов в стране, которые 
выпускали 8% хлебобулочных изделий, занимая 3-е место. В ее состав входили ООО 
“Бердичевский хлебозавод”, ЧАО “Теремной Хлеб”, ЗАО “Ивано-Франковский хлебокомби-
нат”, ООО “Первый столичный хлебозавод”, ООО “Чанта Маунт” и ПАО “Черновецкий 
хлебокомбинат”. Банкротство стартовало по инициативе самой ХК в августе 2020 г. Чтобы 
оно прошло максимально “безболезненно”, одно из предприятий холдинга – “Первый 
столичный хлебозавод” – предъявил права требования к своей некогда материнской 
структуре на 26,9 млн грн, став крупнейшим кредитором, а сама она переехала из Киева в 
Запорожье, и была переоформлена на некоего Николая Черного. У бизнесмена Трындюка 
поспешили успокоить общественность, что о банкротстве группы речь не идет. Там уже 
создали взамен новую управляющую структуру. “На данный момент ООО “Холдинговая 
компания “Хлебные инвестиции” не имеет отношения к ООО “Хлебные инвестиции”, не 
является собственником долей или участником любых компаний из группы, не является 
собственником любого имущества компаний группы”, – говорится в лаконичном пресс-
релизе в ответ на сентябрьские новости в СМИ о начале процедуры банкротства. По 
данным “ОЛИГАРХА”, все это результат изменений как в структуре ее собственности, так и 
среди активов. В 2019-2020 годах “ХК “Хлебные инвестиции” вышла из структуры 
собственности всех хлебокомбинатов, где владела долями напрямую, а ее место заняла 
“Селебрер холдинг лимитед”, принадлежащая Светлане Пискун. Это жена трижды экс-
генпрокурора Святослава Пискуна, ставшего известным не только по рангу своей 
должности, но и в качестве владельца элитной недвижимости на берегу Франции. … 

Читать полностью >>>                                                                               © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 
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Украина начала покупать за границей  
больше какао 

13.10.2020 

Украина в январе-сентябре 2020 импортировала какао-порошка без 
добавления сахара на 21,37 миллионов долларов, сообщает TradeMaster.UA 
со ссылкой на MRC Brand.  

Это на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные 
приводит Государственная таможенная служба. Больше всего Украина в этом году 
импортировала какао из Германии (4,87 млн долл.), Ганы (4,08 млн долл.) и Кот-д'Ивуара 
(3,27 млн долл.). В то же время, на экспорт в январе-сентябре 2020 году Украина отправила 
какао на 750 тысяч долл., что примерно в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года, когда экспорт составил 290 тысяч долл. Больше всего какао в этом 
году Украина продала в Российскую Федерацию (192,61 тысяч долл.), Молдову (103,64 
тысяч долл.) и Иран (102,15 тысяч долл.). 

Читать полностью >>> 
По материалам trademaster.ua 
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Доля Coca-Cola в экспорте из Украины безалкогольных напитков, 
воды и соков в 2019г составила 7% 

06.10.2020 

Доля Coca-Cola Украина в суммарном экспорте безалкогольных слад-
ких напитков, минеральных вод и соков по итогам 2019 г. составила 7%, 
сообщил гендиректор «Кока-Кола Бевериджиз» Константинос Спанудис. 

«За последние несколько лет мы удвоили объемы нашего бизнеса. В 2019 году наш 
общий вклад в ВВП Украины достиг 9,4 млрд грн или 0,24% ВВП Украины. Мы 
обеспечиваем 7% общего экспорта безалкогольных напитков, бутилированной води и 
соков, а 71% всех наших расходов на товары и услуги идет украинским поставщикам», — 
сообщил он на заседании Хаба по вопросам корпоративной социальной ответственности в 
Американской торговой палате в Украине. По словам гендиректора компании, одно рабочее 
место в системе Coca-Cola поддерживает 18 рабочих мест в смежных отраслях. ИП «Кока-
Кола Бевериджиз Украина» - один из лидеров украинского рынка безалкогольных 
напитков, принадлежит американской The Coca-Cola Company. Система компаний «Кока-
Кола» в Украине состоит из двух юридических лиц: ООО «Кока-Кола Украина Лимитед» и 
ИП «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед». «Кока-Кола Украина Лимитед» оказывает 
консультационные услуги в сфере аналитики рынка, маркетинговой стратегии, качества 
продукции. Компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед» несет ответственность за 
производство готовых безалкогольных напитков под ТМ The Coca-Cola Company, их 
распространение и продажу на территории Украины. «Кока-Кола Бевериджиз Украина» 
производит безалкогольные напитки в разных категориях: сладкие газированные напитки, 
соки, вода, энергетические напитки и холодные чаи. Первый завод компании в Украине 
был открыт во Львове. В настоящее время компания владеет одним заводом в Броварах, 
который заработал в 1998 г. На заводе работают 12 линий суммарной производственной 
мощностью более 100 млн юнит кейсов (1 юнит кейс равен 5,678 л) продукции в год. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroperspectiva.com 
 

 
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 РИНОК СОЛОДКОЇ. МІНЕРАЛЬНОЇ. БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ  

 
Кредитвест банк обратится в суд для опровержения обвинений  

собственника группы компаний Voda UA 
09.10.2020 

Кредитвест банк обратится в суд для опровержения обвинений 
собственника ГК Voda UA Дмитрия Никифорова в безосновательной 
блокировке банком залогового имущества по якобы возмещенному 
кредитному займу.  

"Банк будет обращаться в суд за опровержением недостоверной информации, 
высказанной г-ном Никифоровым на пресс-конференции 8 октября 2020 года", – сообщила 
пресс-служба банка агентству "Интерфакс-Украина". Согласно сообщению, после 
погашения долга в результате реструктуризации, в процессе которой банк списал клиенту 
штрафы и пени за просрочку погашения кредита, для досрочного прекращения кредитной 
линии и договоров обеспечения к ней необходимо подписать соответствующее 
дополнительное соглашение о расторжении кредитного договора. Банк пояснил, что такое 
дополнительное соглашение нужно в связи с тем, что кредитный договор предусматривает 
кредитование в виде кредитной линии, то есть транши по такому договору могут 
выдаваться в течение всего срока кредитования, а не один раз. Отмечается, что банк 
сообщил заемщику о потребности подписать такое соглашение, в ответ клиент прислал в 
банк письмо о том, что не возражает против расторжения кредитной линии и при этом 
сразу же выступил с обвинениями в адрес банка. В пресс-службе подчеркнули, что даже 
после подписания договора о расторжении кредитной линии для снятия обременений у 
заемщика останутся другие невыполненные обязательства перед банком. "Заявления г-на 
Дмитрия Никифорова не в полной мере соответствуют истинной сути взаимоотношений 
кредитора и заемщика, о которых он рассказал на пресс-конференции в стенах 
информационного агентства "Интерфакс-Украина", – говорится в сообщении. В частности, 
банк отметил, что после того как в 2018 году были открыты кредитные линии компаниям, 
которые принадлежат г-ну Никифорову, на общую сумму более чем 13 млн грн две 
компании по очереди прекратили осуществлять выплаты по кредитам, что вызвало 
сомнения в платежеспособности собственника Voda UA. "При этом г-н Никифоров 
обращался в банк с запросом о получении нового кредита на выкуп указанной 
задолженности. То есть у него не было достаточно средств, и свои финансовые проблемы 
он пытался решить за счет получения новых кредитов", – говорится в сообщении. 
Отмечается, что банку удалось закрыть просроченную задолженность по одному заемщику, 
уступив долг финкомпании. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 В ЦІЛОМУ 
 

 
 

Продаж алкогольних напоїв: споживачі  
обирають українське 

05.10.2020 

Жителі України надають перевагу алкогольним напоям вітчизняного 
виробництва. Про це свідчать дані Держстатистики України, передає служба 
новин інформаційного агентства unn.com.ua 

Так, до прикладу, у І півріччі 2020 року укра  нці придбали у торгових мережах 
слабоалкогольних напо  в на 1 млрд 230 млн грн. Продажі слабоалкогольних напо  в 
укра  нського виробництва склали 1 млрд 175 млн грн, що становить 95,5%. Решта — 4,5% 
— імпортнии  продукт. Схожа ситуація із вподобаннями укра  нців під час купівлі горілки та 
лікеро-горілчаних виборів. У І півріччі 2020р. жителі кра  ни придбали відповідно   продукці   
на 7 млрд 836 млн грн. Продажі горілки та лікеро-горілчаних виборів укра  нського 
виробництва становили 5 млрд 270 млн грн (67,2%), іноземного — 2 млрд 566 млн грн 
(32,8%). Крім того, укра  нці купують переважно вітчизняного виробництва коньяки 
(66,2%), пиво (90,4%) та ігристі вина (58,4%). Зауважимо, що в Укра  ні хочуть підвищити 
акциз на алкогольну продукцію. І експерти вже попереджають про негативні наслідки 
такого рішення, як для виробників спиртних напо  в, так і для споживачів, які будуть 
збільшувати темпи вживання самогонки та фальсифікату. Як писав УНН, до ТОП-5 надіи них 
укра  нських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компані  , як: 
“Баядера — Груп” (ТМ “Хлібнии  дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” 
(ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Праи м” (ТМ “Prime”, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Деи ”). 

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

 
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Мінекономіки пропонує спростити процедури отримання дозвільних  

документів виробниками крафтових спиртних напоїв 
12.10.2020 

Мінекономіки підтримало ініціативу виробників крафтових спиртних 
напоїв і запропонувало спростити процедури отримання ними дозвільних 
документів. Відповідний проєкт Закону розміщено для обговорення. 

Метою проєкту Закону є створення умов для розвитку ринку спиртних напоїв та 
дистилятів сільськогосподарського походження, а також стимулювання розвитку малого 
підприємництва у цій сфері. Проєктом Закону пропонується: віднести до малих виробників 
дистилятів тих суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво дистилятів 
виключно із власної сировини та обсяг реалізації готових напоїв у яких не перевищує 10 
тис декалітрів на рік; встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників 
дистилятів та контролю за дотриманням встановлених вимог; надати право суб’єктам 
господарювання, які отримали ліцензію на виробництво дистилятів, здійснювати оптову 
торгівлю ними без отримання окремої ліцензії; передбачити відповідальність за 
перевищення граничного обсягу реалізації спиртних напоїв, встановленого для малих 
виробників дистилятів. На сьогодні умови і вартість отримання дозвільних документів 
однакові як для великих компаній, так і для невеликих виробників, що стримує розвиток 
малого та середнього бізнесу. Цей проєкт Закону підготовлено на запит бізнесу та є 
продуктом співпраці з крафтовими виробниками дистилятів та спиртних напоїв. Ухвалення 
цього проєкту Закону дозволить створити правове поле для функціонування ринку 
дистилятів та спиртних напоїв із урахуванням європейських практик, сприятиме детінізації 
та розвитку малого підприємництва у цій сфері, а також стимулюватиме переробку 
сільськогосподарської продукції та створення доданої вартості в Україні. 

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

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ 

 
Укрэксимбанк предоставил Bayadera Group  

кредит на 173 млн грн 
14.10.2020 

Государственный Укрэксимбанк (Киев) предоставил Bayadera Group, 
одной из крупнейших алкогольных компаний на украинском рынке, кредит 
на 173 млн грн на период новогодних праздников.  

"Предоставленное банком ежегодного краткосрочного финансирования в объеме 
173 млн грн обеспечит компании Bayadera Group запланированные объемы поставок в 
период новогодних праздников", – сказал директор департамента корпоративного бизнеса 
частного сектора Укрэксимбанка Александр Иснюк. Bayadera Group – крупный алкогольный 
холдинг. Объединяет профильные активы в алкогольной отрасли - дистрибьюторские 
компании и собственное производство ликероводочных изделий в Украине и Беларуси, 
вина, вермутов и коньяка, а также является эксклюзивным импортером ведущих мировых 
алкогольных компаний в Украине: Moet Hennessy, Diageo, Remy Cointreau. Карта экспорта 
насчитывает более 40 стран мира. В штате компании работает более 4 тыс. человек. 
Основные ТМ: Hlibny Dar, Kozaцька Pada, Koblevo, Marengo, "Первая Гильдия", "Явора" и др. 
Ее владельцами являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло. Укрэксимбанк создан 
в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк 
занимал 3-е место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Nemiroff переміг у першому аукціоні з  

приватизації спиртзаводу 
15.10.2020 

Група компаній Nemiroff визначена переможцем першого аукціону з 
приватизації спиртзаводу, Немирівського МПД. Про це повідомив директор 
ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболєв у Фейсбуці. 

В четвер, 15 жовтня, знайшовся покупець на приватизацію першого спиртового 
заводу. При стартовій ціні у 49,6 млн грн завод придбали за 55 млн. Соболєв зазначив, що 
окрім Nemiroff в аукціоні не брав участь жоден інший претендент. "Так, згідно з законом, 
учасники не знають чи прийде хтось на аукціон. А якщо учасник прийшов лише один, то 
запускається процедура викупу одному учаснику", - констатував він. Навіть за відсутності 
конкуренції, процедура продажу побудована таким чином, що мотивує учасників одразу 
давати підвищені закриті ставки. "Високі закриті ставки дають їм переваги під час онлайн 
аукціону. От учасники і одразу пропонують багато. Так і виходить, що навіть якщо учасник 
один, то ціна зростає все одно. Переможець не може просто так відмовитись від своєї 
ставки, щоб потім купити по стартовій, бо втратить гарантійний внесок в 5 млн грн", - 
пояснив він. Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 р. ДП "Укрспирт" спільно із Фондом 
державного майна розпочало підготовку до приватизації спиртової галузі України – наразі 
передано пропозиції щодо 12 об'єктів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

https://trademaster.ua/news/25520
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/181177
http://www.fixygen.ua/news/20201009/kreditvest-bank.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1895473-prodazh-alkogolnikh-napoi-v-spozhivachi-obirayut-ukrai-nske
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4bfd089b-5af8-4ab3-96ee-3b86deeed4fb&title=MinekonomikiProponuSprostitiProtseduriOtrimanniaDozvilnikhDokumentivVirobnikamiKraftovikhSpirtnikhNapoiv
http://www.fixygen.ua/news/20201014/ukreksimbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3117951-nemiroff-peremig-u-persomu-aukcioni-z-privatizacii-spirtzavodu.html
http://www.coca-colahellenic.com.ua/Aboutus/
http://bayaderagroup.com/
http://www.nemiroff.ua/
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На Прикарпатті СБУ викрила керівництво державного горілчаного  
підприємства на збуті необлікованого спирту 

23.10.2020 

Служба безпеки України викрила посадовців одного з державних 
підприємств Івано-Франківщини на незаконному виготовленні та збуті 
необлікованого спирту. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

За даними досудового слідства, оборудка діяла протягом 2020 року. Керівництво 
підприємства без відображення в офіційних документах закупувовуло за готівку зерно у 
місцевих виробників, з якого потім на заводі виготовляли «лівак». Для відвантаження 
нелегального спирту в один з елементів промислового комплексу було зроблено вріз. За 
оперативними даними, таким чином зловмисники викачувати до 40 тонн спирту щомісяця. 
Готову продукцію з території підприємства вивозили вночі на автотранспорті заводу. 
Нелегальний спирт зберігали на кількох орендованих складах. Збували фальсифікат на 
території області через мережу роздрібної торгівлі та до закладів громадського харчування. 
Правоохоронці затримали вантажівку під час транспортування 19 тонн необлікованого 
спирту. Під час обшуків на заводі та на одному зі складів виявлено ще 4,5 тонни 
необлікованої спиртової продукції та обладнання, яке використовувалося для незаконного 
відбору спирту. Загальна вартість вилученої продукції становить понад 6 мільйонів 
гривень. Провадження відкрито за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або 
транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. 
Триває слідство, встановлюються всі особи, причетні до оборудки. Документування 
протиправної діяльності здійснюється спільно з податковою міліцією ГУ ДФС за 
процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. 

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

 
ДП «Укрспирт» за 9 міс. сплатило 424,21 млн грн  

податків і зборів 
27.10.2020 

За три квартали 2020 року ДП «Укрспирт» сплатило 424,21 млн грн 
податків і зборів у державний бюджет, що на 100,89 млн гривень більше, ніж 
за аналогічний період минулого року.  

З них найбільше зростання у порівнянні з тогорічним показником спостерігається у 
сплаті дивідендів (+36,7 млн грн), ПДВ (+26 млн грн) та акцизу (+18,38 млн грн). Про це 
повідомив в. о. директора ДП «?Укрспирт» Сергій Блескун. «Наразі показники 2020 року 
щодо сплати податків “Укрспиртом” перевищують тогорічні. ?За 9 місяців 
держпідприємство сплатило понад 424 млн гривень у держбюджет. Аналогічний показник 
минулого року перевищено на майже 101 млн гривень. При цьому, цьогоріч у третьому 
кварталі виробництво спирту на ДП “Укрспирт” зменшилось у порівнянні з 2019-им. На це 
вплинув такий об’єктивний фактор як демонополізація. З 1 липня покупці мають змогу 
купувати спирт на відкритому ринку — в інших державних заводів-виробників. Ще одним 
фактором стало драматичне зростання цін на сировину — кукурудзу та пшеницю, що 
призвело до певного погіршення рентабельності у третьому кварталі. Важливо, що 
паралельно з виробничим, триває й процес приватизації об’єктів держпідприємства, що 
обов’язково створить позитивний економічний ефект для всієї спиртової галузі»?, — 
зазначив Сергій Блескун. Відзначимо, ДП «Укрспирт» отримало чергову ліцензію на 
виробництво етилового спирту неденатурованого від Державної податкової служби 
України. «Наше держпідприємство отримало, напевно, останню у своїй історії ліцензію на 
виробництво спирту. Вона видається на п'ять років. Після успішного завершення 
приватизації подібні ліцензії в Україні будуть отримувати вже приватні спиртові заводи. А 
наразі ми конкуруємо на ринку з іншими державними заводами, які після проведення 
демонополізації 1 липня також борються за покупців на ринку. Дякую податковій за 
оперативність та продуктивну співпрацю», — зазначив Сергій Блескун. Видана ліцензія на 
виробництво етилового спирту буде діяти до 10 січня 2025 року. Протягом наступних 5 
років ДП “Укрспирт” може виробляти усі види спирту етилового неденатурованого: 
ректифікований (харчовий), спирт етиловий сирець, спирт етиловий технічний. Нагадаємо, 
за 8 місяців 2020 року ДП «Укрспирт» виробило 4240,2 тис. дал  спирту, що на 23% більше, 
ніж відповідний показник за аналогічний період 2019 року. Як відомо, 1 липня в Україні 
відбулася демонополізація спиртової галузі, а тобто — низка інших державних заводів (які 
не входять до ДП «Укрспирт») отримали власні ліцензії на оптову торгівлю спиртом і 
почали конкурувати за покупців на ринку.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «Укрспирт» 

 
Вже п’ятий спиртзавод приватизували 

за 20 мільйонів гривень 
29.10.2020 

На Вінниччині приватизували ще одне держпідприємство - 
Бершадський спиртзавод. В аукціоні перемогло ТОВ "АКВА СОЛАР ІНВЕСТ" 
із запропонованою ціною 19,8 мільйона гривень. 

За даними Prozorro.Продажі ТОВ "АКВА СОЛАР ІНВЕСТ" було єдиним учасником 
аукціону, пропозиція дорівнювала стартовій ціні. Офіційно процедура приватизації буде 
завершеною після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору 
купівлі-продажу та проведення повного розрахунку. Це вже п’яте підприємство ДП 
"Укрспирт", що "йде з молотка". Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, 
Овечацьке та Лопатинське МПД.  Їхня ціна у середньому становила 50 млн грн.  Нагадаємо, 
ФДМ 15 жовтня провів приватизацію першого об'єкту ДП "Укрспирт" - Немирівського МПД, 
завод за 55,08 млн грн приватизувало ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД". Компанія-переможець була 
єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні. Разом із тим, через захищеність інформації 
про кількість учасників аукціону до початку його проведення, учасник запропонував ціну 
вищу за стартову на більше ніж 5 млн грн для отримання переваги на випадок можливої 
конкуренції під час торгів", - йдеться у повідомленні. Другий об'єкт спиртової галузі - 
Артемівський спиртзавод - Фонд державного майна продав за 50 мільйонів гривень. 
Власниками Артемівського спиртзаводу хотіли стати одразу дві компанії. Стартова ціна 
об'єкта зросла в 1,7 раза – з 29,7 млн грн до 50 млн грн", - йдеться в повідомленні. А 22 
жовтня Фонд держмайна продав третій об'єкт ДП "Укрспирт" - Овечацьке МПД за 53 млн 
грн. Зазначається, що ціна зросла зі стартових 19,8 млн грн до 53 млн грн. А 28 жовтня 2020 
року відбувся успішний аукціон приватизації Лопатинського МПД та зберігання спирту з 
переліку об’єктів "ДП Укрспирт", на якому змагалися 4 учасники, а ціна зросла зі стартових 
18 735 537 грн до 50 010 000 грн. Після підписання протоколу про результати аукціону, 
укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес 
приватизації Лопатинського МПД вважатиметься офіційно завершеним, а новий власник 
активу отримає можливість стати учасником нового ринку виробництва спирту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Украина введет нулевую пошлину  
на вина из ЕС 

07.10.2020 

Нулевая пошлина на ввоз вина из ЕС будет введена с 2021 г. согласно 
обязательств Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров, , 
сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации. 

"С 2021 г. будет введена нулевая пошлина на ввоз вина в Украину (из стран ЕС). При 
этом на сегодня сложилась не лучшая ситуация на винодельческом рынке - импорт вина в 
Украину увеличился на 25-30% по сравнению с прошлым годом", - сообщила она. Со 
ссылкой на данные Госстата Зверева сообщила, что в 2019 г. Украина экспортировала вина 
на $11,9 млн. При этом крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал 
Казахстан, куда было поставлено продукции на $1,3 млн. Кроме того, одним из крупнейших 
рынков остается Германия, куда было экспортировано вина на $1 млн. В то же время, по 
словам директор по развитию УПОА, импорт вина в прошлом году составил $146,7 млн. 
Кроме того, в первом полугодии текущего года, по данным Гостаможслужбы, Украина 
экспортировала вина на $6,1 млн. При этом импорт составил $67,9 млн, уточнила эксперт. 
"По данным статистики мы можем увидеть, что в денежном выражении экспорт ниже 
импорта в 11 раз. Традиционно крупнейшим поставщиком вина в Украину является 
Италия. За шесть месяцев этого года Украина завезла итальянского вина на $20,7 млн. 
Второе место в списке принадлежит Франции ($10,5 млн), третье - Германии ($9,9 млн). Из 
других стран Украина импортировала вина на $26,7 млн", - отметила международный 
консультант ФАО ООН. Она обратила внимание, что импорт глобально растет, однако 
Украина не может обеспечить эффективной поддержки отрасли так, как это делается в ЕС. 
"Например, возьмем Испанию - одного из ведущих игроков мирового рынка вина. Местные 
виноградари получают от государства 50% возврата инвестиций в закладки виноград-
ников. И это довольно существенная помощь виноделам уже на начальном этапе, ведь 
такие инвестиции являются длинными по срокам окупаемости. Другой пример стран, о 
котором говорят украинские виноделы - это Франция. В прошлом году на финансирование 
винодельческой отрасли здесь выделялось до EUR8 млрд", - указала Зверева. … 

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

 
АМКУ рекомендував одеським виноробам не видавати  

свої напої за французькі 
15.10.2020 

АМКУ закликає ПрАТ «Одеський коньячний завод» відмовитися від 
поширення на етикетках своєї продукції позначень, які можуть бути 
сприйнятими споживачами як інформація про іноземне походження напоїв.  

Так дії містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції 
у вигляді поширення неправдивої інформації, що вводить в оману споживачів. Відповідні 
рекомендації були прийняті Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ у складі Голови 
Комітету Ольги Піщанської, державної уповноваженої Марії Процишен та Голови 
Південного міжобласного тервідділення АМКУ Дмитром Корчаком. Мова про вироби 
підприємства «Шампанське України з назвами «GRANDE FRANCE» (ГРАНДЕ ФРАНСЕ) брют», 
«Шампанське України «GRANDE FRANCE» напівсухе», «Шампанське України  напівсолодке», 
«Напій винний ігристий з фруктово-ягідним екстрактом рожевий «ГРАНДЕ ФРАНСЕ РОЗЕ». 
Зазначені напої виготовлені на території України та до їх складу не входять виноматеріали 
французького походження. Єдине, що їх пов’язує із Францією – використання при 
виробництві дріжджів, які селектовані Інститутом Енології Шампані на виноградниках 
Франції. Сукупність текстової та графічної інформації, розміщеної на етикетках напоїв, 
може викликати у споживача враження про те, що зазначена продукція має відношення до 
Республіки Франція. Виходячи з цього, дії ПрАТ «Одеський коньячний завод» містять 
ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 
статтею 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Нагадаємо: АМКУ 
вже не вперше звертає увагу виробників на порушення пов’язані з використанням 
позначень, які вводять в оману споживачів, видаючи українські напої за іноземні. Так у 
липні Антимонопольний комітет України надав українським виробникам коньяків 
обов’язкові для розгляду рекомендації внести зміни в маркування «грузинських коньяків» 
українського розливу. А у грудні минулого року аналогічні рекомендації були надані 
виробникам «грузинських вин» родом з Одещини та Миколаївщини. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АМКУ 

 
Компанія "Шато Чизай" у 2021 р. планує запуск виробництва  

бренді, коньяків та ігристого 
27.10.2020 

ТОВ "Виноробна компанія Шато Чизай" (Берегове Закарпатської 
обл.) планує розпочати виробництво ігристого вина, бренді та коньяків, 
інвестиції в запуск останніх двох продуктів сягнуть близько $2 млн. 

"Ми плануємо випускати бренді та коньяки. Наразі проектуємо спиртосховище на 63 
тис. дал. Це буде абсолютно нова лінія і новий напрям у "Шато Чизай". Будівництво 
заплановане на нашому заводі первинного виноробства, де здійснюється переробка 
винограду. Також ми плануємо випуск ігристого, ще один наш новий напрям. Планова ціна 
проекту щодо бренді і коньяків орієнтовно $2 млн", - повідомив власник і засновник 
компанії "Шато Чизай" Геннадій Гутман. Запустити виробництво бренді та коньяку, за 
сприятливих умов, у компанії планують у січні-лютому, ігристих вин - у 2021 р. 
Відповідаючи на запитання про вплив пандемії на обсяги продажу вин компанії "Шато 
Чизай", власник компанії зазначив, що обсяги продажу навесні 2020 р. проти весни 2019 
року впали на 50%. "Наразі ринок відновлюється, проте лякає невизначеність ситуації з 
коронавірусом. Якщо перші місяці пандемії падіння було 50-55%, то починаючи з серпня 
спостерігалося зростання, зараз знову буде спад", - сказав Гутман. Незважаючи на COVID-19, 
у виноробній компанії продовжили відкривати нові ринки для своєї продукції. Зокрема, у 
2020 р. "Шато Чизай" розпочало постачання до Англії, Данії, підписало контракт на 
постачання з Японією, Норвегією та Мексикою. "Зараз готуємо маленьке постачання, але це 
все одно дуже цікаво, до одного з виноробних країв - Угорщини. До США, Канади, Ізраїлю, 
Австралії ми постачаємо наші вина вже кілька років. Цього року ми відвантажили 50 тис. 
літрів вина до Киргизстану, це хороший і цікавий ринок", - зазначив засновник компанії. 
"Шато Чизай" цього року завершила будівництво нового підвалу для витримки вин у 
дубових бочках і для зберігання колекційного вина в пляшках. Також планує 
реконструкцію великого виносховища - там будуть комірки для зберігання вина членів 
клубу "Шато Чизай" з необхідними умовами зберігання, оптимальним температурним 
режимом. За словами Гутмана, на перспективу в "Шато Чизай" розглядають можливість 
закладення близько 50 га виноградників, проте, як уточнив власник компанії, це не 
питання наступного року. Крім того, після закінчення пандемії в компанії планують 
розпочати будівництво готелю на виноградниках - на 40-45 номерів. ТОВ "Виноробна 
компанія Шато Чизай" засноване в 1995 році в м. Береговому (Закарпатська обл.). 
Займається вирощуванням винограду, його переробкою і виробництвом вина. Має два 
заводи - первинного виноробства в с. Оросієво і вторинного виноробства в м. Береговому. У 
2006 році компанія заклала виноградники в Береговому на площі 272 га. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Українські пивовари виступили проти ініціативи Кабміну  
щодо підвищення акцизу 

28.10.2020 

Запропоноване Кабміном підвищення акцизу на алкоголь і пиво з 1 
січня 2020 року викликало хвилю критики в експертних колах. Про це 
повідомляє служба новин порталу allretail.ua 

Так, підприємства пивоварної галузі України закликали владу не підвищувати 
ставки акцизного податку на алкоголь і пиво і дотримуватися принципу стабільності 
податкового законодавства, передає УНН з посиланням на українську галузеву компанію 
"Укрпиво". "Українські пивовари впевнені, що запропоноване урядовим законопроектом № 
4101 підвищення акцизного податку на пиво призведе до рекордного падіння обсягів 
виробництва, скорочення робочих місць і інвестицій, а також до суттєвого зменшення 
обсягу загальних надходжень до державного бюджету, які безпосередньо залежать від 
обсягу ринку. Згідно з експертним прогнозом, підвищення ставки акцизу призведе до 
зменшення загальних надходжень до державного бюджету від галузі на 7% в порівнянні з 
2020 роком ", — йдеться в зверненні українських виробників пива. "Ми зацікавлені в тому, 
щоб фіскальна політика змістилася в бік послідовних дій, спрямованих на боротьбу з 
ухиленням від оподаткування, недобросовісною конкуренцією, а також на пошук 
оптимальних джерел наповнення бюджету. Така політика повинна передбачити рівні 
умови оподаткування, зниження загального податкового тягаря, а також спрощення 
адміністрування. Необгрунтоване підвищення ставки акцизного податку може призвести 
до зміщення структури споживання пересічного українця з пива на більш доступний 
нелегальний алкоголь, несе серйозні негативні наслідки на здоров'я населення", — 
зазначила у зверненні глава української галузевої компанії «Укрпиво» Галина Коренькова. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua 
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Створення Кабміном оператора на ринку тютюну  
оскаржують у КСУ 

15.10.2020 

До Конституційного суду надійшло подання 46 народних депутатів 
щодо конституційності створення Національного оператора на ринку 
тютюнових виробів. Про це повідомляє ukrinform.ua 

"До Конституційного Суду України 15 жовтня 2020 року надійшло конституційне 
подання 46 народних депутатів України, в якому вони просять перевірити на відповідність 
Конституції Постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального 
проєкту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів» від 9 вересня 2020 р. № 
840", - йдеться у повідмленні пресслужби Конституційного суду. Оскаржувана постанова 
КМУ затверджує порядок реалізації експериментального проєкту «Національний оператор 
на ринку тютюнових виробів». Автори подання вважають, що оскаржуваний акт не 
відповідає частині четвертій статті 13, частинам першій та третій статті 42, частині першій 
статті 64 Конституції. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Акциз на сигарети можна збільшувати  

не більш ніж на 10% на рік 
16.10.2020 

Необґрунтовані темпи підвищення акцизів на тютюнові вироби 
сприяють зростання нелегального ринку сигарет. Про це заявила директор 
з корпоративних та правових питань "Імперіал Тобакко" Юлія Завалішина в 
інтерв'ю Delo.ua. 

За прогнозами компанії, до 2020 року загальний обсяг ринку тютюнових виробів в 
Україні скоротиться до 45,2 млрд. У першому півріччі ринок вже зменшився на 14%, 
оскільки курці переключаються на нелегальні цигарки. Через високі темпи підвищення 
акцизів на тютюнові вироби ціна за пачку зростає швидше, ніж середній рівень доходу в 
Україні. Нелегальний продукт стає привабливим для курця - він коштує на порядок 
дешевше, оскільки з нього не платяться податки, зазначає Завалішина. Втрати України від 
нелегального обігу тютюнових виробів становлять понад 4 мільярдів гривень на рік. 
Податкова політика останніх років негативно вплинула на ринок тютюнових виробів і 
стала неефективним інструментом для отримання додаткових надходжень до бюджету. За 
останні три роки легальний ринок тютюнових виробів скоротився на 32%, натомість 
торгівля нелегальними сигаретами збільшилася майже в 7 разів. "Попри збільшення ставок 
акцизу в середньому на 25% у 2019 році, обсяг надходжень до бюджету у 2019 році 
залишився на рівні попереднього року. Починаючи з 2018 року не виконується план 
надходжень до державного бюджету: у 2018 році невиконання плану склало 5 млрд грн, а у 
2019 - вже 14 млрд грн", - пояснює Завалішина. За розрахунками "Імперіал Тобакко", до 
2030 року ефективне зростання ставок акцизного збору на тютюнові вироби має бути на 
рівні 10% в рік. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію, як на тютюновому ринку, так і 
з надходженнями в бюджет від тютюнової галузі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 

JTI в Украине привлекает  
кредит €25 млн 

20.10.2020 

Райффайзен банк Аваль решил выделить группе JTI в Украине в лице 
АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" и ПАО "Джей Ти Интернешнл 
Украина" кредит в размере 25 млн евро.  

"Внеочередным Общим собранием акционеров АО "Джей Ти Интернешнл Компани 
Украина" 19 октября 2020 г. было принято решение дать согласие на совершение крупной 
сделки, кредитного договора "Лучшая рыночная ставка для корпоративных клиентов" 
между АО "Райффайзен Банк Аваль" и АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" и ПАО 
"Джей Ти Интернешнл Украина" в размере 25 млн евро", - сказано в нем. Отмечается, что 
предельная совокупность стоимости сделок в гривневом эквиваленте по состоянию на 19 
октября составляет 829,41 млн грн. Стоимость активов АО по данным последней годовой 
финансовой отчетности составляет 3,89 млрд грн. Соотношение предельной совокупной 
стоимости сделок в стоимости активов АО составляет 21,31%. ЧАО "Джей Ти Интернешнл 
Компани Украина" намерено выплатить 417,67 млн гривен дивидендов за 2019 год. Ранее 
Хозяйственный суд города Киева признал действительным решение Антимонопольного 
комитета о наложении штрафа в размере 923 млн гривен на предприятия табачной 
компании "Джей Ти Интернешнл Украина" ("JTI-Украина"), компания намерена выплатить 
этот штраф, но продолжить обжалование решения АМКУ в суде. JTI в Украине представлена 
табачной фабрикой в Кременчуге, штаб-квартира группы расположена в Женеве 
(Швейцария). Компания реализует сигареты таких международных марок, как Camel, 
Winston, Glamour, MonteCarlo и другие. 

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

 

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Пакеты акций "Галичфарм" в количестве около 1,676 млн шт  
выставлены на аукцион 

05.10.2020 

Пакеты акций АО "Галичфарм" (Львов) в количестве около 1,676 млн 
шт., что составляет более 19,69 % уставного капитала компании, 
выставлены на аукцион на фондовой бирже ПФТС.  

Согласно сообщению на сайте биржи, аукционы по продаже ценных бумаг, на 
которые обращено взыскание, состоятся 19 октября. Стартовая цена лотов составляет 
28,57 млн грн (1,600555 млн акций), 1,342 млн грн (75,199 тыс. акций). Гарантированный 
взнос - 5,714 млн грн и 268,46 тыс. грн соответственно. Уточняется, что номинальная 
стоимость одной ценной бумаги – 9 грн. АО "Галичфарм" вместе с производителем 
антибиотиков "Киевмедпрепарат" входит в фармацевтическую корпорацию "Артериум", 
одним из ключевых собственников которой является контролируемая Константином 
Жеваго финансовая группа "Финансы и Кредит" (Киев). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Biopharma намерена выполнить годовой план производства  

за счет крупных заказов 
06.10.2020 

Фармкомпания Biopharma намерена выполнить годовой план 
производства за счет крупных заказов в IV квартале, сообщил совладелец 
компании Константин Ефименко. 

"COVID-19 очень серьезно ударил по нашему бизнесу. Мы выделили 15 млн грн на 
гуманитарную помощь - помогли Центру общественного здоровья и установили 
лабораторию для ПЦР и ИФА-диагностики. Мы потратили уже около 10 млн грн для 
закупки нашим сотрудникам средств индивидуальной защиты и оплаты работы на дому",- 
сказал он в ходе презентации исследования "Портрет украинского предпринимателя", 
проведенного Союзом украинских предпринимателей (СУП) совместно с UMG при 
поддержке Cipe. "Наш бизнес в апреле-июне упал суммарно, я думаю, на 50%. Ведь мы 
производим госпитальные препараты. В Украине фактически все операции помимо 
ургентных были закрыты. Мы понесли потери и в ряде экспортных регионов. Сейчас с 
сентября фактически первый месяц, когда наш бизнес возобновился, и мы видим крупные 
заказы на четвертый квартал. Фактически за четвертый квартал нам необходимо сделать 
то, что мы сделали за полгода и поэтому мы планируем выполнить годовые планы на своих 
предприятиях. В группе компаний "Трибо", я думаю, мы утратим 20% выручки в долларах. 
Мы готовимся к сложным временам, готовим резервы",- добавил Ефименко. Помимо этого, 
Ефименко отметил, что Biopharma планирует за пять лет занять 5% рынка производства 
препаратов из донорской плазмы. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
На Київщині запустять українсько-індонезійське  

фармацевтичне виробництво 
12.10.2020 

До кінця року українсько-індонезійська компанія Pravitna genius sel у 
партнерстві з канадською компанією Immunitor (Ванкувер) планує 
запустити фармацевтичне виробництво в Київській області.  

Як повідомив агентству CEO Pravitna genius sel Фредді Чахйоно (Freddy Cahyono), 
відповідний договір про наміри підписали в середу представники компаній за участю 
посольства Індонезії в Україні. Інвестиції Pravitna genius sel у запуск виробництва на 
Київщині сягнули майже $1 млн. До кінця 2020 року компанія планує отримати сертифікат 
GMP. Одним із перших препаратів, виробництво яких планує Pravitna genius sel, стане 
препарат, який стимулюватиме імунну систему. Фредді Чахйоно зазначив, що препарат, 
який вироблятимуть в Україні, планується експортувати за кордон, зокрема в Індонезію. До 
кінця року компанія має намір зареєструвати препарат в Україні. Своєю чергою посол 
республіки Індонезія в Україні Юдді Кріснанді відзначив високий експортний потенціал 
препаратів, вироблених в Україні. «Ці препарати зможуть застосовувати не лише в Україні, а 
й у всьому світі, зокрема і в Індонезії. Сподіваюся, що вони зроблять свій внесок у боротьбу 
з епідеміями», – сказав посол. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 

 

НБУ відсудив у фармкомпанії Жеваго низку об`єктів  
нерухомості в центрі Києва 

16.10.2020 

Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу АТ 
“Київмедпрепарат” та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 
02.12.2019 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 16.03.2020. 

Мова йде про рішення якими було задоволено позов НБУ та в рахунок часткового 
погашення заборгованості банку “Фінанси та кредит” по рефінансуванню (загальна сума - 
4,15 млрд грн) звернено стягнення на низку об’єктів нерухомості, які належать 
“Київмедпрепарату” і знаходяться за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 139: корпус №7 
(літера Ш) загальною площею 783,50 кв.м.; корпус №9 (літера В) загальною площею 1 
146,50 кв.м.; корпус №11 (літера Т) загальною площею 1 383,40 кв.м.; корпус №17 (літера 
Ю) загальною площею 1 184,20 кв.м. Суди встановили спосіб реалізації предметів іпотеки 
шляхом продажу на прилюдних торгах із визначенням вартості майна в межах процедури 
виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження" на 
рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної 
суб`єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час 
проведення виконавчих дій. Як писав Finbalance, 30.01.2020 Госпсуд м. Києва також 
задовольнив позов НБУ в справі №910/21577/16 і в рахунок часткового погашення 
заборгованості банку “Фінанси та кредит” по рефінансуванню вирішив звернути стягнення 
на предмет іпотеки, що належать АТ “Київмедпрепарат”, - нерухоме майно за адресою м. 
Київ вул. Саксаганського, 139, - про корпус №1 (літера Ч) площею 1 508,7 кв. м та корпус №3 
(літера Р) площею 1 128,8 кв м. 24.01.2020 Госпсуд м. Києва задовольнив ще один позов НБУ 
до ПАТ "Київмедпрепарат" (в справі №910/21578/16) та в рахунок погашення боргу банку 
“Фінанси та кредит” по рефінансуванню звернув стягнення на ще один предмет іпотеки, 
який розташований за згаданою адресою, - корпус №20 (літера О) загальною площею 10 
182 кв. м. Північний апеляційний госпсуд своєю постановою від 21.07.2020 залишив без 
змін вказане рішення Госпсуду Києва від 24.01.2020. У липні-2020 ФГВФО не вдалося 
продати права вимоги банку “Фінанси та кредит” за десятьма кредитними договорами, що 
укладені з юрособами. Йшлося в т.ч. про заборгованість "Київмедпрепарату" та 
"Галичфарм", які входять у фармкорпорацію "Артеріум" Костянтина Жеваго (він же 
контролював банк "Фінанси та кредит"). Як зазначалося, в забезпеченні за кредитами – 
єдиний майновий комплекс - нерухоме майно, рухоме майно, основні засоби підприємства, 
що знаходиться у м. Львів; об’єкти нерухомості та основні засоби, що розташовані у м. Київ; 
земельні ділянки, які знаходяться у Київській області; товари в обігу; акції інших компаній 
та майнові права за договорами поставки. Стартова ціна пулу була 1,65 млрд грн. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Президент ознайомився з роботою текстильного підприємства- 
експортера на Рівненщині 

01.10.2020 

У межах робочої поїздки до Рівненської області Президент України 
Володимир Зеленський ознайомився з діяльністю сімейного підприємства, 
яке займається пошиттям високоякісних ексклюзивних весільних суконь. 

Продукцію експортують у понад 20 країн світу, передусім до країн ЄС. За кордоном 
продаж продукції відбувався шляхом участі у виставках у Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, 
Барселоні, Варшаві, Дюссельдорфі, Ессені, Атланті. «У більш як 20 країн ми експортуємо 
зараз. Маємо до тисячі клієнтів. Переважно Європа. Найважче було для нас перейти цей 
бар'єр, що вони нас бояться, – пояснив директор підприємства Андрій Мединський. – 90% 
продукції на ринку шиють у Китаї. Виявляється, наша продукція краща. Крім того, дешевша. 
Разом з нашими колегами ми це діло підіймаємо». Власники виробництва розповіли, що 
наразі впроваджуються сучасні системи автоматизації. Проводиться реорганізація, 
збільшуються виробничі площі – до 5 тис. кв. м. На фірмі працюють 120 осіб. Тут також 
створений центр з підготовки кадрів. Попри пандемію, підприємство готове збільшити 
чисельність працівників на 100 осіб та подвоїти їхню кількість у наступному році. 
«Найцінніше, що у нас є, – це наш колектив. Це основний ресурс», – наголосив директор 
підприємства. Президент відзначив рівень середньої заробітної плати на підприємстві. Це – 
майже 12 тис. грн. Також Володимир Зеленський позитивно оцінив швидкість опанування 
нового фаху з допомогою центру підготовки кадрів – протягом шести місяців. 

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

 
Австрийская Head отложила строительство завода по  

производству спорттоваров в Виннице 
05.10.2020 

Австрийская компания HEAD отложила старт строительства завода по 
производству снаряжения для зимних видов спорта на территории 
индустриального парка (ИП) "Винтер Спорт" в Виннице на 2021 год. 

"Компания HEAD готова была начать строительство завода в апреле 2020 г. Однако 
учитывая начало пандемии Covid-19, компанией Head International Holding GmbH было 
принято решение о переносе старта строительства завода на 2021 год. Срок реализации 
проекта – 18 месяцев", – сказано в обзоре развития сети индустриальных парков в 
регионах, обнародованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и 
сельского хазяйства. Согласно проекту, Head International Holding GmbH планирует 
построить на территории индустриального парка завод по производству снаряжения для 
зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления). Площадь 
производственных объектов составит около 50 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в 
проект может составить примерно 80 млн евро при, в том числе 50 млн евро для этапов 1-3 
строительства завода, и оборудование, бывшее в употреблении, стоимостью примерно 20-
30 млн евро, которое будет перенесено в Украину. Планируется создать к 2026 году 1450 
новых рабочих мест (ООО "Хед Винница" намерено трудоустроить 200-300 человек на этапе 
1, до 600 человек – на этапе 2 и более 1000 человек целом после завершения этапа 3). По 
состоянию на июль 2020 года инициатором создания парка привлечено 2,26 млн грн. Как 
сообщалось, весной 2019 года ООО "Хэд Винница", "дочка" австрийской HEAD International 
Holding GmbH, выкупила на земельном аукционе участок площадью 25 га на территории 
Винницкого индустриального парка для строительства завода. По данным Единого 
госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, ООО "ХЭД Винница" с уставным 
капиталом 10 тыс. грн зарегистрировано в октябре 2018 года, 100% принадлежит 
компании "ХЭД Украина", а конечными бенефициарами указаны три физлица-нерезидента. 
Head International Holding GmbH производит спортоборудование для зимних видов спорта, 
тенниса и подводного плавания с аквалангом. Производственные мощности компании 
расположены в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае. Компания присутствует в 85 странах 
мира. Также компания Head является спонсором Федерации плавания Украины. 

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

 
СБУ викрила масштабну схему незаконного імпорту в Україну  

текстильної продукції на сотні мільйонів гривень 
28.10.2020 

Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну схему 
імпорту в нашу країну текстильної продукції на сотні мільйонів гривень. 
Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Оперативники спецслужби встановили, що керівництво одного із металургійних 
заводів організувало оборудку із штучного створення податкового кредиту, який після 
відшкодування державою переводили в готівку через фіктивні фірми. Разом з тим 
посадовці у податкових системах протиправно змінювали номенклатуру продукції, 
проводячи так звану «скрутку товару». У результаті металургійний завод на «папері» 
виготовляв текстильну продукцію, яку нібито реалізовував низці комерційних структур. 
Насправді ділки ввозили текстиль контрабандою та реалізовували в Україні за готівку, в 
тому числі на відомому одеському ринку. За попередніми оцінками збитки держави від цієї 
схеми становлять майже 140 мільйонів гривень. Правоохоронці провели слідчі дії у трьох 
регіонах, які санкціоновані судом, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Натомість ділки, у супротив законним вимогам та діям оперативно-слідчої групи, 
блокували проїзди автотранспортом, провокували на застосування сили та бойових і 
спеціальних засобів. У ході обшуків вилучено оригінали документації, чорнові записи, 
комп’ютерну техніку та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. 
Триває досудове слідство. Операція проводилась Головним управлінням 
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно 
зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС України під процесуальним 
керівництвом Офісу Генерального прокурора. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Датская компания построит новый мебельный завод  
на Ривненщине, – ОГА 

19.10.2020 

Датский производитель мягкой мебели Hjort Knudsen планирует 
построить на окраине Ривного предприятия по выпуску дизайнерской 
мебели, инвестиции в проект составят около 11 млн евро. 

"Датская швейная компания "Хйорт Кнудсен" приняла решение создать украинский 
филиал в области. Это будет крупное деревообрабатывающие предприятие", – сообщил 
глава Ривненской ОГА Виталий Коваль по итогам встречи с директором ООО 
"Объединенная мода Украины" Лаурсеном Стигом Леврингом. Инвестор планирует 
построить производство площадью в 40 тыс. кв. м, создать 1000 рабочих мест. В планах – 
создание производства замкнутого цикла с изготовлением продукции с добавленной 
стоимостью. По его словам, филиал станет подразделением ООО "Объединенная мода 
Украины", которое уже управляет аналогичными предприятиями во Львове, Почаеве, 
Больших Мостах и Бродах, где производится дизайнерская мебель – диваны, мягкие кресла 
и т.п. "Наша компания – это семейный бизнес, основанный около 50 лет назад. Сначала 
производство было налажено в Польше. В Украине это пока 4 филиала, где работают 1300 
работников. Мы решили расширяться, с нетерпением ожидаем начала работ на 
Ривненщине", – в свою очередь отметил Лаурсен Стин Левринг. Согласно информации 
компании-поставщика быстромонтируемых стальных строений Llentab, для фабрики Hjort 
Knudsen в Бродах она поставила такое строение площадью 4,75 тыс. кв. м в 2019 году. По 
данным сайта поиска работы work.ua, в настоящее время компания набирает работников 
как для работы в Ривном, так и в Бродах. ООО "Объединенная мода Украины", согласно 
Едином госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, зарегистрировано в 2002 году во 
Львове, конечный бенефициар – Клаус Хйорт Кнудсен. Компания в 2019 году получила 
более 1 млн грн чистой прибыли (как и годом ранее), чистый доход превысил 511 млн грн 
(на 48,7% больше). Компания Hjort Knudsen, по информации на ее сайте, имеет 
производственные мощности в Европе площадью 90 тыс. кв. м, 2300 сотрудников. В 
настоящее время продукция экспортируется более чем в 11 стран мира. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам biz.censor.net 
 

Використання деревини з України: в Earthsight розкритикували  
висновки розслідування Ikea 

29.10.2020 

Британська організація із захисту довкілля Earthsight прокоментувала 
висновки компанії IKEA, яка не знайшла порушень у процесі заготівлі 
деревини з України, яку використовує у виробництві.  

Йдеться про перевірку, до якої виробник меблів IKEA вдався після звіту Earthsight 
про ймовірні порушення в заготівлі деревини в Карпатах. Активісти назвали розслідування 
IKEA «підробкою», вказавши на те, що третя сторона, на яку посилалася шведська компанія 
– базована в Києві фірма «Легалліс» – співпрацює з Лісовою наглядовою радою (FSC), яку 
Earthsight критикує в своєму звіті. «Легалліс» – це установа, яка також надає сертифікати 
FSC компаніям із заготівлі деревини та лісовим господарства в Україні, що означає, що на 
неї опосередновано впливають наші висновки щодо хиб FSC, відтак вона має очевидний 
конфлікт інтересів. Вибір компанії, яка входить до кола контактів FSC, для проведення 
цього розслідування – це ймовірна ознака того, що IKEA не хоче ризикувати викрити сама 
себе в ході дійсно неупередженої перевірки своїх ланцюгів постачання», – припускають у 
організації. Earthsight також звернула увагу, що виробник меблів не оприлюднив всі 
результати свого розслідування, пояснивши це необхідністю «захистити недоторканність 
причетних осіб, а також методів роботи аудитора для цього розслідування в Україні». 
Активісти натомість висловлюють думку, що достовірність аудиту «багато в чому залежить 
від того, на які докази він звертає увагу». Організація також закидає IKEA інтерпретацію 
українського законодавства в лісовій галузі, яка шкодить українському довкіллю – «таку, 
що виправдовує рубку дерев під час цього чутливого для дикої природи Карпат сезону». 
Йдеться про період з квітня по червень, коли закон забороняє санітарні рубки, але 
формально не забороняє всі інші. У Earthsight також нагадали, що IKEA наразі є об’єктом 
розслідування Федерального департаменту економіки, освіти і досліджень Швейцарії за 
порушення законодавства, яке вимагає розкривати походження деревини в її продукції. 
«Враховуючи, що щонайменше 60% всіх потреб IKEA в деревині покривають країни 
колишнього СРСР в східній Європі або Росія, ймовірно, не варто дивуватися, що IKEA не 
хотіла б, аби споживачі знали, що дерево, з якого зроблені їхні меблі в стилі 
«скандинавського шику», походить з країн, де управління лісової галузі дуже корумповані», 
– припускають у пресслужбі екоорганізації. Активісти також зазначають, що IKEA ніде в 
своїй публічній реакції не згадує про ймовірні хиби FSC – регуляторного органу, який був 
основним об’єктом критики червневої доповіді «Ліс у пласкій упаковці». «Наш звіт показав, 
чому стандарти FSC насправді нижчі, ніж вимагає законодавство Євросоюзу, але IKEA та FSC 
продовжують наполягати, щоб сертифікація FSC відігравала більшу роль у виконанні вимог 
Стандартів регуляції деревини Євросоюзу. Як один із найважливіших клієнтів FSC, IKEA 
може використати величезну м’яку силу, аби сприяти реальним змінам всередині цього 
враженого скандалами регулятора», – йдеться в заяві. З посиланням на листа від шведської 
компанії Earthsight зазначає, що IKEA називає FSC лише одним із інструментів, якими 
перевіряє походження деревини, і що вона також проводить власні аудити ланцюгів 
постачання, проте «неясно, чи ці перевірки вже здійснювалися щодо постачальників IKEA, 
казаних у звіті, і, якщо так, чому вони не виявили деревину, яку українські інспектори та 
Earthsight вже зафіксували як нелегальну». «У листі до Earthsight IKEA заявила, що в 
майбутньому планує докласти «екстра» зусиль для розслідувань на місцях у країнах 
високого ризику, та що після пандемії коронавірусу розширить розслідування в Україні. 
Earthsight вітає такі заяви», – заявляють в організації. ... 

 

Читати повністю >>> 
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 

більше 10 тис. адресатів 
в Україні та світі 

 
096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
 
 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-oznajomivsya-z-robotoyu-tekstilnogo-pidpriyemstva-64181
https://biz.censor.net/news/3222916/avstriyiskaya_head_otlojila_stroitelstvo_zavoda_po_proizvodstvu_sporttovarov_v_vinnitse
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-masshtabnu-skhemu-nezakonnoho-importu-v-ukrainu-tekstylnoi-produktsii-na-sotni-milioniv-hryven
https://biz.censor.net/news/3225650/datskaya_kompaniya_postroit_novyyi_mebelnyyi_zavod_na_rivnenschine_oga
https://www.radiosvoboda.org/a/news-earthsight-vidpovid-na-rozsliduvannya-ikea/30917802.html
https://www.head.com/en-IC/home/
https://hjortknudsen.com/contact/
http://www.ikea.com/
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Будівельно-монтажні роботи в Україні  
подорожчали на 1,8% 

06.10.2020 

Будівельно-монтажні роботи в Україні подорожчали протягом січня-
серпня 2020 року на 1,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. 
Про це повідомляє портал me3.com.ua 

За інформацією Укрстату, у вказаному періоді ціни зросли в житловому будівництві 
та в галузі будівництва інженерних споруд. У той же час у нежитловому будівництві ціни 
дещо знизились. Зокрема, зростання в житловому будівництві склало 4,1%, а в будівництві 
інженерних споруд - 1,4%. У нежитловому будівництві падіння склало - 0,1%. Також за 
статистичними даними у серпні поточного року відносно серпня минулого вартість 
будівельних робіт в житловому будівництві зросла на 4,6%, в нежитловому - на 1,1%, в 
інженерному - на 6,5%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами me3.com.ua 
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Президентом КБУ переобрали  
Парцхаладзе 

09.10.2020 

Президентом Конфедерації будівельників України (КБУ) був повторно 
обраний Лев Парцхаладзе. Про це у п'ятницю, 9 жовтня, повідомили в 
пресслужбі КБУ, передає nerukhomi.ua 

За словами новообраного президента, конфедерація є найбільшим галузевим 
об'єднанням і має свої представництва у всіх регіонах України. Крім того, воно представляє 
нашу країну в Федерації європейської будівельної промисловості (FIEC). Парцхаладзе також 
розповів про основні напрямки роботи КБУ і підкреслив, що для ефективності будівельної 
галузі необхідно передати функції ДАБІ в приватні руки, впровадити конкурентне 
середовище на ринку електромереж, зробити доступну іпотечну ставку для населення, 
оновити базу державних будівельних норм, а також захистити права інвесторів. 
Відзначимо, що Парцхаладзе обирають президентом Конфедерації будівельників України з 
2011 р. Займаючись політичною діяльністю, він кілька разів призупиняв свої повноваження 
в організації. КБУ об'єднує понад 700 будівельних компаній і профільних спілок. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nerukhomi.ua 

 
СБУ викрила посадовців ДАБІ на масштабній незаконній  

видачі дозвільних документів 
21.10.2020 

СБУ викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції 
на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних 
документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію. 

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що до організованої групи входили 
колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади. Для 
проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні «консалтингові» 
комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними 
структурами та посадовцями ДАБІ під час їх «переговорів» щодо отримання дозвільних 
документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних 
структур полягала у наданні «позитивного» рішення щодо видачі документації. 
Співробітники СБ України також задокументували, що посадовці ДАБІ з порушенням вимог 
чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил видавали 
дозволи про початок будівельних робіт, сертифікати готовності вводу об’єкта в 
експлуатацію. За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли 
потенційну загрозу для життя і здоров’я населення. У межах розпочатого кримінального 
провадження правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами адміністративних 
приміщень державних установ, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях 
проживання фігурантів і в транспортних засобах. Вилучена документація буде додана до 
доказової бази. Тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Операція 
із викриття оборудки проводилась співробітниками ГУ по боротьбі з корупцією та 
оргзлочинністю і Головного слідчого управління СБ України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Компания "Альянс Энерго Трейд" приняла первую  
партию битума по морю 

05.10.2020 

В порту Николаева 2 октября пришвартовался танкер IVER 
AMBITION с грузом 4 тыс. т битума из Греции. Об этом сообщили в 
компании "Альянс Энерго Трейд", выступившей импортером ресурса. 

"Это наш первый опыт по морской поставке дорожного битума. До конца активного 
строительного сезона мы ожидаем еще четыре партии из Греции и Италии. Это позволит 
обеспечить наших партнеров битумом высочайшего качества в полном объеме", – заявили 
в пресс-службе "Альянс Энерго Трейд". Для приемки морских партий битума компания 
реализовала инвестпроект по строительству автомобильной эстакады для погрузки в 
порту Николаева на территории судостроительного завода. В разгрузке танкера примет 
участие около 60 битумовозов "Альянс Энерго Трейда", которые отправятся на объекты 
дорожного строительства в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Черкасской 
и Кировоградской областях. "Мы рады и горды быть активными участниками 
президентской программы "Большое строительство", такие проекты рождают инновации и 
двигают Украину вперед", – заявили в "Альянс Энерго Трейде". ООО "Альянс Энерго Трейд" 
(АЭТ) основано в 2012 году. Компания работает в сфере международного трейдинга, 
крупно- и мелкооптовых продаж, делая поставки из РФ, Беларуси, Литвы, а также через 
морские терминалы. С 2020 года АЭТ является активным участником тендеров на поставку 
нефтепродуктов крупнейшим госпотребителям: "Укрзализныце" и Министерству обороны. 
"Альянс Энерго Трейд" входит в тройку крупнейших поставщиков дорожных битумов, 
оперируя как украинским, так и импортным ресурсом. Объем поставок в 2019 году 
составил более 140 тыс. т, за 9 месяцев 2020 года – 205,4 тыс. т. Парк битумовозов 
компании насчитывает 200 единиц. 

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

 
 

 
Частка мостових конструкцій у портфелі замовлень  

«Ковальської» зросла до 20% 
09.10.2020 

У 2020 році, вперше за багато років, підприємства Промислово-
будівельної групи «Ковальська» отримали рекордне замовлення на мостові 
балки. Про це повідомляє gmk.center 

Заводи групи вже виробляють на спецзамовлення партію з понад 300 балок для 
транспортної інфраструктури. На найближчі кілька місяців нам замовили ще близько 300 
таких виробів. Одним зі стимулів для розвитку ринку залізобетону став запуск 
національної програми «Велике будівництво» і державної програми відновлення мостів. У 
результаті частка мостових конструкцій у нашому портфелі замовлень цього року зросла 
до 20%. Однак мости – перспективний напрям не лише для таких підприємств, як 
«Ковальська». Відбудова інфраструктурних конструкцій є драйвером зростання для ряду 
інших важливих галузей. Наскільки мені відомо, на держпрограму відновлення мостів на 
автомобільних дорогах уряд планує витратити 28,7 млрд грн за п’ять років. І це не може не 
тішити. На українських автошляхах загального користування налічується понад 16 тис. 
мостів, і лише половина з них в працездатному стані. Відновлювати доведеться багато, 
проект довготривалий. І підприємства, задіяні в циклі будівництва, готові всіляко сприяти 
процесу. Наприклад, підприємства «Ковальської» не лише виробляють мостові конструкції, 
а й виступають підрядниками. Ми самі проектуємо, самі виготовляємо й самі монтуємо 
конструкції. Відповідно, кожне замовлення забезпечує роботою людей всіх тих 
спеціальностей, які беруть участь у проекті. Зараз ми виготовляємо балки для бруківки 
естакади Полтавської об’їзної дороги. Це незвичайні конструкції. Їх довжина становить 33 
метри. В Україні є лише три заводи, здатних виготовити такі балки. І ми – перші за 
обсягами. «Ковальська» почала виготовляти довгі балки три роки тому, і буквально 
нещодавно ми вирішили ввести в експлуатацію другу чергу виробництва. Відповідно, 
наступного року в нас з’являться нові стенди й нові потужності. Ми зможемо збільшити 
продуктивність саме за цими довгими попередньо напруженими балками в два рази. У 
перспективі плануємо йти європейським шляхом і налагодити випуск балок довжиною 36, 
42, 46, 52 метра, а пізніше – 56 метрів. А з новим обладнанням наступного року маємо намір 
вийти на 46 метрів. Балки – це бетон і метал. У класичному залізобетоні метал становить 5-
6% від собівартості, а в конструктивному, як, наприклад, наші мостові балки, частка металу 
доходить до 15%. У каркасі присутня арматура, але основне навантаження несуть на собі 
сталеві канати. Кожне таке замовлення має мультиплікативний ефект. Арматуру ми 
замовляємо в найбільшого українського виробника цієї продукції з Кривого Рогу, канати 
нам поставляє єдиний в країні їх виробник з Одеси. Цемент для нашого бетону ми купуємо в 
найбільших вітчизняних виробників з Хмельницької та Івано-Франківської областей. Отже, 
державне замовлення на мостові балки дає роботу нашому підприємству, розташованому в 
північній частині України, металургам на сході країни, виробникам металевих виробів – на 
півдні та цементникам – на заході. А мостові балки відправляють під Полтаву. Ось такий 
вигляд має економіка України на прикладі одного замовлення. … 
 

Читати повністю >>>  
За матеріалами gmk.center 

© Сергій Гончаренко, заступник 
генерального директора ПБГ 
«Ковальська» 

 
ЧАО "Завод металлоконструкций Укрсталь Днепр" получил  

чистую прибыль в размере 112 млн грн 
16.10.2020 

ЧАО "Завод металлоконструкций Укрсталь Днепр" по итогам работы в 
2019 году получил чистую прибыль в размере 111,967 млн грн, тогда как 
завершил 2018 год с чистым убытком 50,135 млн грн.  

В свою очередь согласно информации ЧАО "Завод металлоконструкций Укрсталь 
Запорожье" к повестке дня общего собрания акционеров в системе НКЦБФР, назначенного 
на 17 ноября, предприятие по итогам работы в 2019 г. получило чистую прибыль в размере 
48,459 млн грн, тогда как завершило 2018 год с чистым убытком 9,723 млн грн. Как 
сообщалось в конце 2019 г., компания Moregrove Ltd (Никосия, Кипр), связанная с 
консорциумом "Индустриальная группа", созданным украинскими акционерами 
корпорации "Индустриальный союз Донбасса", принудительно выкупит у миноритариев 
ЧАО "Завод металлоконструкций Укрсталь Днепр" и ЧАО "Завод металлоконструкций 
Укрсталь Запорожье" акции в рамках процедуры squeeze-out. Согласно структуре 
собственности, конечным бенифициаром Moregrove Limited и всех аффилированных 
компаний, в том числе консорциума "ИГ", является Елена Гайдук. Компания Moregrove 
Limited владеет рядом заводов металлоконструкций в Украине. "Феркон Холдинг" 
учрежден консорциумом "Индустриальная группа" ("ИГ", Киев), который, в свою очередь, 
создан украинскими акционерами корпорации "ИСД". ЧАО "Завод металлоконструкций 
Укрсталь Днепр" является правопреемником ПАО "Днепропетровский завод металлических 
конструкций им. Бабушкина" (изменение названия произошло в апреле 2017 г). Основной 
вид деятельности - производство строительных металлоконструкций и их частей. По 
данным НДУ на второй квартал 2020 г, компании Moregrove Limited (Кипр) принадлежит 
92,9947% акций ЧАО "Завод металлоконструкций Укрсталь Днепр", компании ООО "Феркон 
Лтд" (Украина) – 6,3469%. ЧАО "Завод металлоконструкций Укрсталь Запорожье" является 
правопреемником ПАО "Запорожский завод металлических конструкций" (изменение 
названия произошло в апреле 2017 года). Основной вид деятельности - производство 
строительных металлоконструкций. По данным НДУ на второй квартал 2020 г, компании 
Moregrove Limited (Кипр) принадлежит 99,767% акций ЧАО "Завод металлоконструкций 
Укрсталь Запорожье". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Виробництво металоконструкцій в Україні  

за 9 місяців впало на 27,5% 
27.10.2020 

Динаміка виробництва основних видів металоконструкцій в Україні в 
січні-вересні 2020 року знизилася на 27,5% в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року – до 250,1 тис. т. 

Про це стало відомо з опублікованих Держслужбою статистики даних виробництва 
окремих видів промислової продукції за дев’ять місяців 2020 року. За окремими видами 
металоконструкцій за дев’ять місяців 2020 року динаміка виробництва була такою: збірні 
будівельні конструкції з чавуну або сталі – зниження на 27,1%, до 29,3 тис. т; вежі та щогли 
гратчасті з чорних металів – провал одразу на 69,6%, до 2,6 тис. т; обладнання для 
металевих будівельних лісів, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, висувні балки 
облицювального кріплення, трубчасті будівельні ліси та ін. обладнання з чорних металів – 
зниження на 15,6%, до 33,9 тис. т; конструкції, виготовлені виключно або переважно з 
листового матеріалу, з чорних металів, інші – зниження на 8%, до 85,1 тис. т; водозливи, 
шлюзи, ворота судноплавних шлюзів, дебаркадери, доки стаціонарні, конструкції для 
морських та річкових споруд інші, з чорних металів; конструкції інші та їх частини з чорних 
металів – зниження на 54,4%, до 63,3 тис. т; різні резервуари, цистерни, баки та аналогічні 
ємності для рідин і твердих речовин з чорних металів місткістю понад 300 л – нульове 
зростання, до 16 тис. т; металеві контейнери для стисненого або скрапленого газу – 
зниження на 22,4%, до 2,1 тис. т. Нагадаємо, що за підсумками 2019 року виробництво 
основних видів металоконструкцій в Україні зросло на 22%, до 470,2 тис. т. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 
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Budhouse Group  стала партнером Асоціації  
рітейлерів України 

12.10.2020 

Керівництво та колектив RAU вітають Budhouse Group серед 
партнерів профільного об’єднання провідних гравців українського ринку 
роздрібної торгівлі. Про це повідомляє rau.ua 

Budhouse Group – частина великого інвестиційно-промислового холдингу, що 
працює в секторах енергетики, сільського господарства та нерухомості України. Почавши 
інвестиційну діяльність в 2009 році, BHG концентрується на великих проектах з розвитку 
нерухомості в Україні. Діяльність компанії грунтується на інвестуванні, розвитку й 
управлінні активами нерухомості. З 2009 року BHG відкрила три торгові центри в різних 
містах України та один багатофункціональний комплекс. Крім того, було розпочато 
будівництво ще чотирьох об’єктів. В останні роки компанія розвиває ефективні партнерські 
відносини з великими міжнародними девелоперами, рітейлерами і банками. Станом на 12 
жовтня 2020 року портфель Budhouse Group включає три діючих  ТРЦ: Forum Lviv (Львів), 
Fabrika (Херсон), Lubava (Черкаси). На весну 2021 року запланований початок експлуатації 
ТРЦ Nikolsky (Харків). Ще ряд ТРЦ знаходяться на різних стадіях девелопменту: Khortitsa 
(Запоріжжя), Yessa (Одеса), Hartz (Київ). Також серед об’єктів Budhouse Group: елітний 
житловий комплекс Linden Luxury Residences (Київ), готель і бізнес-центр Khortitsa Palace 
(Запоріжжя). Загальна орендна площа введених в експлуатацію об’єктів BHG перевищує 118 
000 кв. м, торгові центри Budhouse Group в 2019 році відвідали 27,6 млн осіб, що на 1% 
більше ніж у 2018 році. Загальний товарообіг торгових центрів Budhouse Group в 2019 році 
склав близько 7,8 млрд грн. Найбільший приріст в національній валюті був в ТРЦ Lubava 
(19%). У 2019 середня вакантність у торгових центрах компанії склала близько 0,2%. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
 

 
 

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ  
 ЖИТЛОВА & СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

СБУ підозрює будівельну компанію у нанесенні шкоди державним  
інтересам на понад 500 мільйонів гривень 

01.10.2020 

СБУ викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних 
компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили 
протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в 
«офшори».  

Під час досудового слідства оперативники та слідчі спецслужби встановили, що 
зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого 
інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони 
«працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи 
встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних 
іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій. Зловмисники також штучно 
завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого 
нерезидента. «Відмиті» кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної 
банківської установи. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з 
податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень. У межах 
кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці 
провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та 
квартир, які використовували учасники протиправної схеми. Під час слідчих дій вилучено 
документацію, комп’ютерну техніку, чорнові та робочі записи щодо проведених оборудок, 
не обліковані готівкові кошти. Тривають слідчі дії.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
Суд отменил разрешение на строительство  

трех высоток в Протасовом Яру 
02.10.2020 

Суд признал противоправным и отменил разрешение на выполнение 
строительных работ, предоставленное заказчику ООО "Дайтона групп" и 
генподрядчику ООО "Строительная компания "Индбуд". 

Речь идет об строительстве первой очереди жилищно-офисно-торгового комплекса 
с гостиницей и паркингом по ул. Николая Амосова в Соломенском районе столицы. Суд 
установил, что 17 января 2012 ООО "Бора" и Киевсовет заключили договор аренды участка 
площадью 2,79 га по ул. М. Амосова для строительства, эксплуатации и обслуживания 
жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом. 5 мая 2018 года ООО 
"Бора" получило градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования 
указанного комплекса. В ГУО, в частности, было указано, что участок застройки попадает в 
зону охраняемого ландшафта. 6 июня ООО "Бора" передало участок в субаренду ООО 
"Дайтона Групп". Последнее заказало разработку проектной документации. В начале 2019 г. 
"Дайтона групп" утвердила эту документацию, а в марте 2019 г. получила разрешение ГАСИ 
на выполнение строительных работ. Истцы считают, что разрешение выдано с нарушением 
требований действующего законодательства и при наличии недостоверных сведений в 
документах, которые служили основанием для его выдачи. Суд, рассмотрев материалы 
дела, указал, что в договоре аренды от 2012 года стороны ссылаются, в частности, решение 
Киевсовета 2007 года о передаче "Бора" участки в аренду. В этом решении 
предусматривалось внесение изменений в Генплан, а именно: перевести участок из 
территории зеленых насаждений в территорию жилой и общественной застройки. Однако, 
28 июля 2020 года Киевсовет признал решение Киевсовета 2007 года в части внесения 
изменений в Генплан не отвечающим интересам территориальной общины города Киева. 
Участок площадью 3,15 га по ул. Николая Амосова в парке отдыха Протасов Яр включен в 
перечень озелененных территорий общего пользования столицы. То есть, указывает суд, 
решением Киевсовета земельный участок, на выполнение строительных работ на которой 
получено разрешение "Дайтона", отнесен к территории зеленых насаждений общего 
пользования и исключен из территории жилой и общественной застройки, что исключает 
возможность осуществления на нем строительства жилищно-торгового комплекса с 
паркингом. Кроме того, суд отметил, что решение Киевсовета от 2007 года не было 
опубликовано в газете "Крещатик", что было обязательным условием для вступления в 
силу изменений, внесенных, в частности, в Генеральный план города Киева. ... 

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

 
 

 
 

 
ХК "Киевгорстрой" принял на баланс ЖК "Чаривне мисто"  

корпорации "Укрбуд" 
12.10.2020 

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняло на баланс 
жилой комплекс "Чаривне мисто". Об этом сообщил президент компании 
Игорь Кушнир, передает interfax.com.ua 

"ЖК "Чаривне мисто" – принят! Крупнейший объект "Укрбуда" с наибольшим 
количеством инвесторов, а с ними и вопросов: "Ну когда же?" Могу с уверенностью заявить, 
что подписаны все необходимые документы, которые позволяют "Киевгорстрою" в 
ближайшее время начать строительство и продажу квартир в этом комплексе", – написал 
он в Facebook. Ранее Кушнир сообщал, что "Киевгорстрой" ожидает встречи с 
Министерством обороны Украины для обсуждения ситуации с ЖК Art House. В целом 
"Киевгорстрой" принял на баланс 16 объектов корпорации "Укрбуд", из которых три уже 
введены в эксплуатацию. Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял 
распоряжение "О мерах относительно решения проблем инвесторов жилых комплексов, 
строительство которых осуществлялось предприятием-участником государственной 
строительной корпорации "Укрбуд", и поручил Минобороны совместно с другими 
министерствами его доработать с учетом всех замечаний. Документ, в частности, позволит 
Минобороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК 
Киевгорстрой". Отметим, ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (КГС) планирует 
завершить аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" 
Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка 
"Аркада" в ноябре 2020 года. "На сегодняшний день аудит продолжается, подсчитано только 
сумму средств, которая может поступить от продажи не проданных квадратных метров и 
доплат по рассрочкам. Но еще нет окончательной цифры, необходимой именно для 
достройки жилых комплексов. Поэтому аудит не закончен, ведутся конечные подсчеты. 
Окончательная информация о результатах аудита объектов "Аркады" будет обнародована 
"Киевгорстроем" в ноябре", – сообщается на сайте "Киевгорстроя". Компания также 
опровергает распространенную ранее в СМИ информацию о результатах аудита, согласно 
которым необходимо 7 млрд грн для достройки объектов. Кроме того, инвесторы жилых 
комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" намерены 16 октября 
провести митинг в Киеве с перекрытием ул. Крещатик, выступая против покрытия 
дефицита финансирования строительства за счет доплат инвесторов. ХК "Киевгорстрой" 
создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации 
"Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных 
пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых 
компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах 
ассоциированного члена. Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на март-2020 
являлся Киевский городской совет (80%). Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК 
"Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн. 

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

 
Поліція не змогла заочно взяти під варту організатора «Укогруп»  

Войцеховського, який втік у Польщу 
15.10.2020 

Слідчий суддя Печерського райсуду м. Києва відмовила у задоволенні 
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного 
слідчого управління Національної поліції України. 

Мова йде про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно 
Анатолія Войцеховського, який організував групу компаній «Укогруп», що починаючи з 
2005 року здійснила понад 40 незаконних забудов у Києві. 21 травня 2020 року слідство 
направило Войцеховському повідомлення про підозру у привласненні, заволодінні майном 
шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і службовому 
підробленні. Він викликався на допит у травні цього року, однак жодного разу не з’явився. 
На думку слідства, Войцеховський спланував втечу закордон, використовуючи документи, 
які дають йому право постійного проживання у Польщі. За даними прикордонників, він на 
свій день народження 7 березня цього року перетнув пункт пропуску «Рава-Руська». 25 
травня він був оголошений у розшук. 27 травня слідчі отримали дозвіл суду на затримання 
Войцеховського з метою приводу його в суд для розгляду клопотання про взяття його під 
варту. 28 вересня Войцеховський постановою слідчого був оголошений у міжнародний 
розшук. У той же день слідчий звернувся в суд з клопотанням про обрання підозрюваному 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, суд відмовив, посилаючись на те, 
що у клопотанні відсутні відомості про міжнародний розшук Войцеховського, зокрема, 
відповідне скерування постанови слідчого. Крім того, суду не надано інформацію про 
перетин/неперетин кордону Войцеховським у період з 15.05.2020 до 28.09.2020. Нагадаємо, 
за даними слідства у кримінальному провадженні № 12012110060000120 від 26.11.2012, 
починаючи з 2004-2005 років Анатолій Войцеховський (Войцехівський) створив понад 60 
підприємств, які об’єднав в одну групу компаній «Укогруп». У товариствах «Укоінвестбуд», 
«Литий Камінь», «Мегаполісстрой», «Еверест Плюс», «МіаВіла», «Укоенергобуд», «ФК 
«Укокапітал», «Будмайданчик», «Праймдевелопмент», «Укркарго» став засновником 
особисто. У ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» йому належала частка 5%. Як встановили 
слідчі, Войцеховський через вказані фірми організував самовільне будівництво житлових, 
офісних та торгово-розважальних комплексів на самозахоплених ділянках у Києві, підро-
блюючи документи, зокрема: ЖК «Східна Брама» по вул. Світла, 3; ЖК «Синьоозерний» на 
перетині пр. Гонгадзе та пр. Правди; ЖК «Перлина Троєщини» по вул. М. Закревського, 42-А; 
ЖК «Олімпійське містечко» («Панорамне містечко», «Панорамний») по вул. Ракетній, 24; 
ЖК «Совські Ставки» по вул. Кіровоградській, 70; ЖК «Науковий» по вул. Петропавлівській, 
40 та ін. Зокрема, внаслідок незаконного знесення будівлі на вул. Петропавлівській, 40 
задля незаконної забудови ЖК Міненергетики зазнало шкоди на 2,64 млн грн. 02.06.2020 
слідчі виділили зі справи № 12012110060000120 матеріали щодо Войцеховського в окреме 
провадження № 12020000000000529. Саме в рамках останнього він оголошений у 
міжнародний розшук. Як відзначили слідчі, стосовно Войцеховського в Деснянському 
райсуді м. Києва вже перебуває один обвинувальний акт. Він викликався на засідання у 
квітні, червні, вересні, однак – не з’являвся. Між тим слідство зазначило, що деякі інші 
учасники групи, організованої Войцеховським, вже засуджені або справи щодо них 
розглядаються в суді. Так, два виконавці були засуджені до 5 років умовно 31.07.2017 
Деснянським райсудом м. Києва, ще один – 10.07.2018 Деснянським районним судом м. 
Києва до 1,5 років позбавлення волі, і останній відомий номінальний директор – у вересні 
цього року отримав по угоді з прокурором 5 років умовно. Крім того, столичні суди 
розглядають обвинувальні акти щодо трьох виконавців «Укогруп», серед яких один – 
упродовж 2005-2013 років займав різні посади на підприємствах ГК «Укогруп» (ТОВ 
«Компанія «Трейдгруп Скорта», ТОВ «Еверест Плюс», ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал»). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Строительная инспекция выдала разрешение  
на новый ЖК Вавриша на Подоле 

20.10.2020 

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украину 12 
октября выдала ООО "Сага 18" разрешение на строительство объекта по ул. 
Сагайдачного, 18 в Подольском районе Киева. 

Разрешение выдано на "Завершение строительства делового центра (новое 
строительство) на ул. Петра Сагайдачного, 18 в Подольском районе". ООО "Сага 18" с осени 
прошлого года пыталась получить в ГАСК разрешение на строительство на ул. 
Сагайдачного, 18. Дважды в этом году ГАСК в выдаче разрешения отказывала. В частности, 
14 августа - по ряду причин, в том числе: из-за превышения высотности фасада (вместо 12 
м (3 этажа) - фактически 17,3 м (3 этажа и мансарда), необеспечения проезда, в том числе 
площадки для разворота пожарной техники и т.д. На собственном сайте и на сайтах по 
продаже жилья объект на ул. Сагайдачного, 18 позиционируется как жилой комплекс. 
Однако, согласно градостроительным условиям и ограничениям, застройщик возводит 
деловой центр. ООО "Сага 18" было создано в сентябре 2017 года. Его учредителями 
являются закрытые не диверсифицированные венчурные корпоративные инвестиционные 
фонды "Атлон" и "Эверест", руководителем которых является Дмитрий Евсей - юрист 
Андрея Вавриша, экс-заместителя директора Департамента градостроительства и 
архитектуры КГГА, а ныне владельца Saga Development. Генподрядчиком строительства 
является ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз", с которым застройщик заключил договор 
в ноябре 2019 года. Владельцами "Атмосфера Инжиниринг Системз" в равных долях 
являются Наталья Берест, Евгений Ивинской, Виктория Коробенко и ООО "Роксвил", 
которым владеет Михаил Петрик - партнер по бизнесу Артема Петрощук, родного брата 
Евгения Петрощука - одого из непубличных, однако ключевых советников председателя 
"Укравтодора" Александра Кубракова. В 2019 году Евгений Петрощук направления владел 
долей в ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз". 

Читать полностью >>> 
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АМКУ может оштрафовать Stadsis AB Вагифа Алиева за покупку 
 трех компаний без разрешения ведомства 

12.10.2020 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) может оштрафовать 
компанию Stadsis AB (Мальме, Швеция), владельца ряда девелоперских 
проектов бизнесмена Вагифа Алиева. 

Как сообщает портал interfax.com.ua, штраф может быть наложен за покупку долей в 
уставном капитале "Производственно-коммерческая фирма "Нон-Стоп", "Эл-Лада", 
"Энергопласт" (все – ООО, Киев) без получения разрешений. Согласно повестке дня 
заседания АМКУ, результаты рассмотрения дел о нарушениях в виде осуществления 
концентрации путем опосредованного приобретения Stadsis AB долей в уставном капитале 
трех киевских компаний, обеспечивающих превышение 50% голосов в их высшем органе 
управления, регулятор планировал объявить 8 октября. По состоянию на утро 12 октября 
текст решений на сайте АМКУ отсутствует. Согласно данным Единого госреестра, все три 
компании по состоянию на 2020 год зарегистрированы по ул.Мечникова 2-а (БЦ "Парус"). 
До середины 2019 г. ПКФ "Нон-Стоп" была зарегистрирована по ул.Соломенская, 11 (адрес 
БЦ Eleven), "Энергопласт" – по ул.Болсуновская, 8 (адрес строящегося ЖК Struetinsky 
Residence от KBD), "Эл-Лада" – по ул. Коллекторная, 3-а (адрес БЦ STYNERGY). По состоянию 
на октябрь 2020 года Stadsis AB является владельцем 100% долей в уставном капитале "Эл-
Лада", "Энергопласт", а также таких компаний как ЧАО "Парус Инвест", "БЦ Парус", 
"Книжный рынок", "Укрсоцбудинвест" и шведской Northwalk AB и кипрской Darmi Holdings 
Limited. В свою очередь, "БЦ Парус" числится учредителем новоприобретенной ПКФ "Нон-
Стоп". Вагиф Алиев является основателем компании девелоперской компании Mandarin 
Plaza Group, которая развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, 
Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и др. ТРЦ, строительство 
которых продолжается. Также, бизнесмену принадлежат Mandarin Plaza и часть БЦ "Парус". 

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

 
Павел Фукс вышел из совладельцев  

ТРЦ Respublika 
23.10.2020 

По данным трех источников издания НВ Бизнес, бизнесмен Павел 
Фукс больше не является держателем доли в ТРЦ Respublika, которая 
составляла, по их данным. 25%. 

Этот пакет акций перешел к Дмитрию Фирташу, который увеличил свою долю с 50% 
до 75%. Партнером олигарха является экс-депутат от партии Возрождение Виталий 
Хомутынник. Вместе они готовятся запустить торговый центр площадью около 300?тыс. 
кв. м ориентировочно во второй половине 2021 года. Строительство ТРЦ Respublika – 
одного из крупнейших торговых центров столицы, началось в 2012 году. Торговый центр 
строила компания Мегаполисжилстрой, которую связывают с Дмитрием Фирташем. К 2015 
году здание ТРЦ было готово на 80%, а инвестиции в реализацию этого проекта 
оценивались в $350 млн. Никаких комментариев по поводу выхода Павла Фукса из состава 
собственников, руководство ТРЦ не давало. Отметим, ООО "Солтекс Капитал", победитель 
аукциона по продаже прав требования по кредиту, залогом по которому является 
столичный недостроенный ТРЦ Respublika, считает безосновательным решение АМКУ о 
сговоре во время проведения торгов и намерено оспорить это решение в суде. "Считаем, что 
АМКУ не доказал, что действия ООО "Солтекс Капитал" имели признаки 
"антиконкурентных", а установленные комитетом связи между другими участниками 
аукциона ("Солтекс Капитал", "ФК "Фингрупп Фактор" и "ФК "Толкфин" – ИФ), никоим 
образом не указывают на то, что они могли привести к недопущению, устранению от 
участия в аукционе других субъектов хозяйствования или ограничению конкуренции при 
его проведении", - сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос агентства 
"Интерфакс-Украина". В комментарии подчеркивается: "Каждый из участников аукциона 
имел равные с победителем возможности, действия, направленные на искажение 
результатов аукциона, победителем не совершались, а цена, по которой были выкуплены 
лоты, превышала минимальную установленную законом цену". Помимо этого, отмечается, 
что решением АМКУ на участников аукциона наложены штрафы в размере около 10% от 
дохода каждого из них, однако это не является основанием для признания результатов 
аукциона недействительными. В компании убеждены, что АМКУ безосновательно 
отождествляет порядок проведенного аукциона по форме голландского аукциона 
процедуре конкурсных торгов при осуществлении государственных закупок. "Условия 
проведения голландского аукциона исключают необходимость заговора, он в этом случае 
не имеет смысла, ведь аукцион считается состоявшимся, даже если в нем принял участие 
один участник, в отличие от торгов по государственным закупкам, в которых необходимо 
участие в торгах не менее двух участников", - отметили в "Солтекс Капитал". … 

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

 

Якірним орендарем ТРЦ Atrium  
став «Сільпо» 

27.10.2020 

Уже в наступному році портфель торгових центрів Ужгорода 
поповниться новим проєктом ТРЦ Atrium. Одним з якірних орендарів став 
супермаркет «Сільпо» площею 1320 кв.м.  

Договір оренди був підписаний ексклюзивним агентом - компанією UTG. 
Супермаркет «Сільпо» розташується на нульовому поверсі нового п'ятиповерхового 
торгового центру і стане 4 в Ужгороді. Згідно з аналізом експертів компанії UTG, ТРЦ Atrium 
матиме географічно вигідне розташування поблизу головної площі і пересадочного вузла з 
високорозвиненою системою руху громадського транспорту. У безпосередній близькості з 
об'єктом розташовані три обладнані зупинки, за якими здійснюється рух 18 маршрутів. 
Таке розташування дає суттєву перевагу ТРЦ і дозволяє згенерувати стабільно високий 
трафік покупців. Директор UTG Євгенія Локтіонова коментує: «Загальний пасажиропотік 
поблизу торгового центру складає більше 22 000 чоловік щодня. З огляду на трафік і 
портрет потенційних відвідувачів, ТРЦ Atrium є перспективним об'єктом для розвитку 
продуктового ритейлу. І відкриття супермаркету провідної продуктової мережі «Сільпо» 
задовольнить попит жителів Ужгорода». Також, за її словами, в ТРЦ Atrium розмістяться 
такі орендарі як: кінотеатр, міжнародні універмаги одягу і взуття, ресторани. Atrium має 
загальну площу близько 8 000 м2, з яких 6 000 м2 - орендних. Сам ТРЦ розташований на пл. 
Поштова, 4-А. Такий набір орендарів дозволить новому ТРЦ швидко завоювати 
популярність і лояльність жителів Ужгорода. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами UTG 

 
Заповнюваність орендарями ІІ черги ТРЦ "Велес", яка  

будується в Івано-Франківську, досягла 62% 
27.10.2020 

Заповнюваність орендарями другої черги ТРЦ "Велес" (Івано-
Франківськ), відкриття якої заплановано на четвертий квартал 2021 року, в 
результаті останніх підписаних договорів оренди підвищилася до 62%. 

Як повідомила прес-служба консалтингової компанії Cushman & Wakefield, яка 
виступає ексклюзивним агентом із набору орендарів ТРЦ "Велес", попередні договори 
оренди підписані з мережею магазинів побутової техніки та електроніки Comfy (1070 кв. м), 
мережею магазинів парфумерії та косметики Brocard (350 кв. м), фармритейлером "Аптека 
Доброго Дня" (57 кв. м) і магазином зоотоварів "Брідер" (55 кв. м). "Загалом ми вже маємо 
підтвердження від орендарів більше ніж на 62% від загальної орендної площі ТРЦ. 
Основним фактором зацікавленості є те, що це перший і єдиний ТРЦ обласного значення в 
Івано-Франківську", - наведено у повідомленні слова керівника департаменту агентських і 
консультаційних послуг у сфері торговельної нерухомості компанії Cushman & Wakefield в 
Україні Катерини Весни. За її словами, на сьогодні більшість жителів Івано-Франківська та 
околиці задовольняють потреби в шопінгу переважно у Львові. Після відкриття другої 
черги загальна площа ТРЦ "Велес" становитиме 56 тис. кв. м, а орендна - 39,7 тис. кв. м. 
Інфраструктура об'єкта включає паркінг на 1,16 тис. машиномісць. До якірних орендарів 
ТРЦ входять продуктовий супермаркет "Сільпо" (4,25 тис. кв. м), дитячий розважальний 
центр Fly Kids (3,5 тис. кв. м) і кінотеатр "Планета кіно" (2,27 тис. кв .м). Крім того, 
затверджені площі та конфігурації приміщень для магазинів одягу, взуття, побутової 
техніки та спорту, зазначила Весна. Cushman & Wakefield (раніше - DTZ) була заснована у 
1917 році в Нью-Йорку. Компанія є консультантом у сфері комерційної нерухомості з 
річним доходом $6 млрд. Cushman & Wakefield працює у понад 70 країнах світу, кількість 
співробітників становить 45 тис. осіб. До глобального об'єднання у 2015 році 
консалтингових компаній Cushman & Wakefield і DTZ український офіс працював під 
брендом DTZ. Основними напрямами роботи є агентські послуги для власників комерційної 
нерухомості та орендарів, ринки капіталу та операції із земельними ділянками, управління 
активами та інвестиціями, аналітика та консалтинг з питань девелопменту, оцінка 
нерухомості, а також управління комерційними об'єктами. 

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

 
 

 БЦ ОЦ 

У серці Києва: на Печерську з’явиться новий  
бізнес-центр класу «А» 

01.02.2020 

БЦ Печерськ-Центр проходить етап кардинальної реконструкції та 
оновлення, після чого буде відповідати всім вимогам, що пред’являються до 
найсучасніших бізнес-центрів класу «А». 

Основна частина ремонтних і оздоблювальних робіт буде завершена протягом 
найближчого місяця, в даний завершується ремонт холу, реконструкція фасаду та монтаж 
фасадно-архітектурного освітлення. Після закінчення цих робіт оновлений БЦ буде готовий 
приймати орендарів і відвідувачів. В ході реконструкції все десять поверхів Печерськ–
Центр відремонтовані з використанням сучасних технологій і матеріалів. Повністю 
оновлені комунікації та інженерні системи, встановлені новітні системи вентиляції та 
пожежогасіння, що підвищить комфорт і безпеку орендарів центру. Кожен з поверхів БЦ 
має свої відмінні риси й оформлений у різних стилях. Так, один із поверхів виконаний у 
стилістиці Ralph Laurent, інший – у стилі Лофт, в оформленні третього використані мотиви 
Арт Деко і так далі. Варто відзначити, що офіси в БЦ Печерськ–Центр здаються по системи 
«all inclusive», і передбачають не тільки обов’язкові й традиційні для бізнес–центрів сервіси 
та послуги, але й надання паркомісць, цілодобову охорону, поточне обслуговування, 
прибирання тощо. До послуг працівників офісів: їдальня, а також магазини та кафе на 
першому поверсі бізнес–центру, в тому числі кондитерські Хлібний і Львівські круасани. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Ріст попиту на внутрішньоміські склади на фоні зростаючої 
конкуренції в секторі e-commerce 

03.10.2020 

Згідно з даними компанії CBRE Ukraine, серед сегментів комерційної 
нерухомості, ринок складської та логістичної нерухомості продемонстрував 
кращу стійкість до потрясінь, викликаних пандемією.  

У 1 половині 2020 року в сегменті була зафіксована висока активність орендарів, в 
результаті чого було завершено 7 значних угод. Загальний обсяг валового поглинання на 
ринку складської нерухомості за перші 6 місяців 2020 року склав близько 59 000 кв.м, що на 
9% нижче в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Перехід від офлайн торгівлі до e-
commerce вплинув на ринок складських приміщень, в результаті чого, наприклад, 
національний рітейлер «Епіцентр-К» змінив цільове призначення приміщення «Епіцентр-
К» з роздрібного на логістичне Viskozna (20 000 кв.м). Серед інших великих угод варто 
відзначити розширення рітейлера Rozetka (10 000 кв.м) на складі “Енергоприлад”, 
розширення рітейлера Fozzy (7 300 кв.м) в «РЛК Перемога», а також переїзд і розширення 
логістичної компанії «Бізнес-груп» (2 300 кв.м) в «БФ Термінал II». У структурі валового 
поглинання домінували представники сфери оптової та роздрібної торгівлі і 3PL 
оператори, з 72% і 28% відповідно. Географічно, найбільшою популярністю серед орендарів 
користуються два напрямки – Чернігів (М-01) та внутрішньоміські склади в Києві, 40% і 
33% відповідно. По інших напрямках, 15% припадає на Овруч (П-02), 4% – на Харків (М-03) і 
3% – на Одеський (М-5) напрям. Значний попит на приміщення в Чернігівському напрямку 
(М-01) пояснюється концентрацією складських приміщень в Броварах, під Києвом. Так як 
Бровари є важливим промисловим центром з відносно зручним транспортним сполученням 
і складськими приміщеннями класу А, це робить його практично кращою альтернативою 
дефіцитним, в даний час, внутрішньоміським складам. Затримка в термінах здачі існуючих 
об’єктів в експлуатацію на стадії девелопменту призвела до відсутності нової пропозиції в 
1П 2020 року. Так як орендні ставки дуже чутливі до коливань обмінного курсу, девелопери 
стають більш обережними за часів підвищеної невизначеності. Стабільна орендна ставка, 
виражена в доларах США, є запорукою для забезпечення необхідної норми дохідності при 
будівництві складських приміщень, особливо з урахуванням того факту, що на ринку 
відсутнє фінансування на будівництво. Отже, раніше очікувані терміни здачі в експлуатацію 
були перенесені. Проте, логістичний комплекс Falbi Pharm вийшов на спекулятивний ринок 
з приблизно 11 000 кв.м вільних площ після зміни власника складського приміщення. Крім 
того, зміна цільового призначення приміщення «Епіцентр-К» з роздрібного на логістичне 
на вул. Віскозна, 4 додало близько 20 000 кв.м до загальної пропозиції на ринку. Таким 
чином, обсяг загальної пропозиції на ринку виріс на 2,5% до 1,46 млн кв.м. Найбільш значна 
частина площ (52 000 кв.м. Amtel ll) очікується між трасами М-05 і М-06 в районі Боярки. З 
огляду на те, що вакантність складських внутрішньоміських приміщень в Києві практично 
нульова, а також у напрямку Чернігова (M-01) і Житомира (M-06), це вказує на високий 
попит на складські приміщення саме в районах цих магістралей. У той же час інтерес до 
внутрішньоміських складів стає більш явним на тлі зростаючої конкуренції в секторі e-
commerce. Але тільки близько 23 000 кв.м запланованої нової пропозиції очікується в межах 
міста, що призведе до потенційно відкладеного попиту на внутрішньоміські склади. 
Очікується, що в цілому в 2П 2020-2021 рр. конкурентоспроможна пропозиція складе майже 
100 000 кв.м. Варто відзначити, що найбільший попит на нові площі викликаний з боку 
продуктових ріптейлерів і компаній e-commerce. Вихід складу Falbi на спекулятивний 
ринок, на фоні кількох скорочень на ринку, призвело до збільшення середньої вакантності 
до 4,2% (+ 1,7 п.п. з початку року). За напрямками Чернігівське (М-01), Дніпровське (М-04), 
Житомирське (М-06) шосе, а також всередині Києва зафіксовано майже 0% вакантності. 
Орендні ставки на складські приміщення особливо чутливі до економічних потрясінь, так 
як зростання або падіння ставки визначає її деномінацію – в доларах або в гривнях, 
відповідно. Таким чином, незважаючи на обмежену нову пропозицію, що зазвичай вигідно 
орендодавцям, орендні ставки були деноміновані в національній валюті. До кінця першого 
півріччя 2020 року декларована орендна ставка на складські приміщення становила 133-
159 грн/кв.м/місяць ($5,0- $5,9/кв.м/місяць) для класу A і 90-110 грн/кв.м/місяць ($3,4 – 
$4,1/кв.м/місяць) для класу B. Фактична орендна ставка, в середньому, була на 5-7% нижче. 
Холодні склади були більш стійкі до коливань ринку через їх дефіцит, де декларована 
орендна ставка становила 280-350 грн/кв.м/місяць ($10,5 – $13,1 кв.м/місяць), а фактична 
– в діапазоні 250 – 300 грн ($9,4- $11,2)/кв.м/міс. Ключовою інвестиційною угодою, 
завершеною в першому півріччі, стала покупка логістичного комплексу Falbi Pharm (13 800 
кв.м) компанією Dragon Capital Investments Ltd, що зробило його 11-м об’єктом логістичної 
нерухомості і першим спеціалізованим фармацевтичним логістичним комплексом в 
портфелі інвестиційного фонду. Незважаючи на те, що ринок складської нерухомості більш 
стійкий до наслідків пандемії ніж інші сегменти комерційної нерухомості, на інвестиційні 
настрої вплинула економічна нестабільність. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами CBRE Ukraine 
 

 
 РЕНОВАЦІЯ 

В Івано-Франківську старий завод перетворюють  
на інноваційний центр 

12.10.2020 

В центрі Івано-Франківська на території, де раніше працював завод 
Промприлад, створюють інноваційний центр. Про це повідомляє служба 
новин он-лайн видання nv.ua 

З понад 36 тис. кв. м площі реконструйованих та нових будівель 40% віддадуть під 
офіси інноваційних компаній, а решту території - під подієві майданчики, бізнес-школу, 
інкубатори-акселератори, фудмаркет, готель, хостел та інше. «Ми намагаємося тут 
будувати певну модель майбутнього. Вона є достатньо інноваційною, нестандартною. І ми 
це робимо в країні з високою турбулентністю, де є дуже багато політичних, економічних та 
інших ризиків. Це в першу чергу бізнес, який вирішує важливі суспільні задачі і має високу 
резистентність відносно всіх цих ризиків», — розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту За 
рамками ритейла виконавчий директор та ініціатор проєкту Юрій Филюк. Проєкт, яким 
Филюк з партнерами займаються 4,5 роки, є прикладом так званого impact-інвестування. 
Територію колишнього заводу викупили вкінці минулого року на вторинному ринку. 
Загальний бюджет проєкту — близько $30 млн. Кошти планують залучити в ході кількох 
раундів. «Перший інвестиційний раунд склав $5 млн. Ми успішно його закрили. 
Мінімальний вхід був $1 тис. Професійними інвестиціями ми вважаємо від $100 тис. 
Найбільшим інвестором був і поки залишаюсь я — $650 тис. Компанія MacPaw інвестувала 
$0,5 млн. І там далі є інвестори, які вклали $250 тис., $100 тис.», — розповів Филюк. За його 
словами, в проєкт також інвестували засновники Нової Пошти В’ячеслав Клімов та 
Володимир Поперешнюк. В переліку інвесторів на сайті Промприлад. Реновація є також 
бізнесмен Ігор Ліскі (5,4 млн грн), співзасновник Grammarly Дмитро Лідер (260 тис. грн) та 
інші. Щоб продемонструвати серйозність намірів, Филюк продав один з основних активів у 
ресторанному бізнесі і інвестував в Промприлад. Реновація. «Якраз на першій фазі для того, 
щоб штовхнути з нульової точки, звичайно треба показати, що я як підприємець вірю в 
проєкт і граю в ньому на рівних по-дорослому», — пояснив він. Крім $5,5 млн прямих 
інвестицій залучено приблизно $900 тис. грантових коштів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 

 
DCH Ярославского подписала меморандум с Hewlett Packard  

по проекту "Экополис ХТЗ" 
13.10.2020 

Бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", который должен 
стать основой национального проекта "Украинская Кремниева долина", начал 
сотрудничество с мировым IT-гигантом – Hewlett Packard Enterprise. 

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между управляющей 
компанией бизнес-парка и региональным представительством корпорации Hewlett Packard 
Enterprise. "Мы очень рассчитываем, что Hewlett Packard Enterprise со своим опытом, 
знаниями, умениями, высокими технологиями, оборудованием станет надежным 
партнером "Экополиса ХТЗ" и органической частью "Украинской Кремниевой долины", – 
сообщил на церемонии подписания Виталий Баранников, генеральный директор 
управляющей компании "Экополис ХТЗ". Подписанный документ предполагает 
сотрудничество для развития индустриального и технопарка в рамках проекта. Совместно 
с Hewlett Packard Enterprise планируется реализация проектов в области IT-
инфраструктуры бизнес-парка, создания Data-центров, совместных проектов по 
построению высокопроизводительных IT-систем, а также будет рассмотрена возможность 
осуществления совместных проектов, в том числе с городскими властями для реализации 
концепции развития Харькова – Smart City. "Мы очень рады подписать меморандум, 
который является началом большого пути для Украины и региона. Чтобы начать этот путь, 
нам нужно создать партнерскую зону высоких технологий для корпораций. Ваша сила в 
сочетании с передовыми технологиями Hewlett Packard Enterprise создает огромный 
потенциал для создания нового бизнеса", – подчеркнул, обращаясь к харьковским 
партнерам на церемонии подписания, представитель штаб-квартиры Hewlett Packard 
Enterprise по Восточной Европе и Африке Саша Керец. "Мы нашли хорошего партнера. 
Надеемся, что наше сотрудничество выльется в успешные инициативы и бизнес-проекты", 
– отметил на церемонии подписания меморандума Андрей Пищиков, генеральный 
директор украинского представительства Hewlett Packard Enterprise. В сообщении 
отмечается, что ранее о намерении стать резидентом "Украинской Кремниевой долины" и 
бизнес-парка "Экополис ХТЗ" уже заявили другие глобальные high-tech-компании, в 
частности разработчик оборудования и решений в телеком-сфере корпорация ZTE. Кроме 
этого ведутся переговоры с другими глобальными технологическими лидерами из разных 
стран мира. Проект сопровождают ведущие международные консультанты, в его развитии 
примет участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings, управляющая 
десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских 
платформ. Напомним, национальный проект создания "Украинской Кремниевой долины" в 
Харькове инициирован президентом Владимиром Зеленским. Его основой стал бизнес-парк 
высоких технологий "Экополис ХТЗ" группы DCH Александра Ярославского. Бизнесмен стал 
генеральным инвестором и координатором проекта – как это было и во время подготовки 
Харькова к Евро-2012. Плановый объем инвестиций в развитие "Украинской Кремниевой 
долины" в Харькове составляет около $1 млрд в течение следующего десятилетия. Здесь 
будут созданы мощный индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-направления), 
логистический, агротехнологический, медицинский и др. кластеры. Проект входит в число 
приоритетов Стратегии развития Харькова и реализуется при поддержке местной власти. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Укравтодор розмістив облігацій під  
держгарантії на 13,7 млрд грн 

05.10.2020 

Державне агентство автомобільних доріг Україна (Укравтодор) 
завершило розміщення облігацій під державні гарантії на суму на 13,735 
млрд грн із запланованих 19,27 млрд грн. 

В Укравтодорі зазначили, що всього планувалося п’ять серій на загальну суму 19,27 
млрд. З них три вже розмістили (викупив Укрексімбанк): на 5,782 млрд під 10,5% на один 
рік, 5,081 млрд під 9,99% на два роки 2,872 млрд під 9,99% на три роки. «Ще дві серії 
попереду - на 3,506 млрд і 2,007 млрд під 9,99% на чотири і п’ять років відповідно», - 
сказано у повідомленні. Спочатку планувалося залучити кошти під 12,5% річних з 
щоквартальними виплатами, проте пізніше умови були переглянуті і ставка для 
Укравтодору була знижена. У 2020 році на ремонт запланованих Укравтодором 4 000 км 
автодоріг планується освоїти 85 млрд грн (31,5 млрд - з Дорожнього фонду, 19,3 млрд грн - 
кредитні кошти під держгарантії, 35 млрд грн з Фонду COVID-19). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами legalhub.online 

 
Крупная украинская дорожная компания обзаведется  

собственными ж/д вагонами 
15.10.2020 

Дорожно-строительная компания "Автомагистраль-Юг", занимающая 
на сегодня около 20% рынка дорожных работ, планирует развивать новое 
для себя направление логистики, купив собственные полувагоны. 

Как сообщил генеральный директор компании Николай Тимофеев, на сегодня в 
логистике компании при перевозке битума соотношение авто и ж/д транспорта составляет 
70/30. Что касается инертных материалов, то порядка 85% доставляется 
железнодорожным транспортом. На вопрос о том, не планирует ли "Автомагистраль-Юг" 
закупать свой вагонный парк, Тимофеев ответил: "Цистерны для битума - это очень 
специализированная позиция, спрос на которые только в пиковые месяцы. Окупаемости не 
достичь. Надо развивать отдельные направления по перевозке тяжелых нефтепродуктов. 
Что касается парка железнодорожных вагонов, сегодня у нас достаточно большое 
количество парка в аренде - около полутора-двух тысяч. Со следующего года мы планируем 
открывать новое направление железнодорожной логистики с собственным парком 
полувагонов". Он уточнил, что в составе первой партии будет закуплено около 300 новых 
вагонов, из которых можно будет сформировать порядка 6 составов. Вагоны будут 
закупаться у украинского производителя. Также Николай Тимофеев рассказал, что часть 
битума компания сегодня завозит в Украину морем - из Италии, Греции и Турции. 
Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года в УЗ информировали, что около 90% 
щебня для ремонтных дорожных работ в рамках "Большого строительства" перевозилось 
маршрутными поездами. По итогам полугодия, объемы строительных грузов составили 
более 13,5 млн т, что было на 11,2% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Из 
них почти 4 млн т нагружены в вагоны собственности УЗ. 

Читать полностью >>> 
По материалам cfts.org.ua 
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"Укравтодор" расторгает договор с Sinohydro за нарушения контракта,  
низкие темпы и плохое качество работ 

16.10.2020 

Государственное агентство автомобильных дорог Украины 
("Укравтодор") инициировало расторжение контракта с китайской 
компанией Sinohydro Corporation Limited за нарушения условий контракта, 
низкие темпы и плохое качество работ.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укравтодора", 
Sinohydro работает на дороге М-06 м ноября 2017 года и по контракту обязана была 
реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года. Реконструкция проводится в рамках 
проекта "Укравтодора", Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 
Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) - "Панъевропейские коридоры"/ Европейские 
дороги Украины II". "Расторжение происходит на основании общих условий контракта, в 
частности: подрядчик не продлил срок действия обеспечения исполнения контракта; 
подрядчик не придерживается обещаний о необходимости исправления результатов работ; 
подрядчик без разумных объяснений не продлевает работы в соответствии с условиями 
контракта", - отмечают в "Укравтодоре". Среди конкретных примеров рабочего брака - 
разрушение цементобетонного покрытия. По заключению компании технадзора IRD 
ENGINEERING S.R.L., разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком 
методологии проведения строительных работ. По данным "Укравтодора", технадзор также 
обнаружил и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия и 
возведения искусственных сооружений. "Досадно, что сотрудничество с Sinohydro дошло до 
точки невозврата. Со своей стороны мы пытались делать все, чтобы дать шанс компании 
реабилитироваться и исправить ситуацию. Однако из-за подобного отношения теряет 
государство и граждане. Мы не можем позволить себе медлить или ждать встречные шаги - 
дорога нужна Украине уже сейчас", - прокомментировал ситуацию глава "Укравтодора" 
Александр Кубраков. В "Укравтодоре" также сообщили, что в соответствии с последней 
программой работ (от 25 мая 2020 года), по состоянию на начало октября процент 
выполнения строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Фактическое 
выполнение - 49,17%, при этом, из них большая часть содержит серьезные замечания по 
качеству исполнения. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ЗМІ опублікували перелік автомобільних доріг, які  

віддадуть концесіонерам 
22.10.2020 

В Україні планують реалізувати перші пілотні проекти державно-
приватного партнерства в автодорожній галузі, передавши в концесію шість 
автодоріг. Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" джерело в галузі. 

Першими для реалізації ДПП будуть запропоновані: ділянка дороги М-03 від 
Борисполя до Полтави; ділянка дороги М-06 від Києва до Рівного; маршрут від Дніпра до 
Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11); маршрут Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М-19); 
маршрут Харків - Дніпро - Запоріжжя (М-29, M-04, M-18); ділянка дороги М-14 від Херсона 
до Миколаєва. При цьому приватний інвестор візьме на себе зобов'язання оновлювати і 
розвивати існуючу дорогу, а з Дорожнього фонду виділятимуться кошти на підтримку 
інвестора за умови дотримання ним усіх зобов'язань за якістю утримання дороги. Замість 
справляння плати за проїзд планується, що інвестор буде заробляти за рахунок розвитку 
придорожньої інфраструктури: АЗС, закладів громадського харчування, рекламних площ і 
т.д. На думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, реалізація всієї програми 
дозволить в середньостроковій перспективі залучити понад 9 млрд доларів приватних 
інвестицій у відновлення і утримання більше 4500 кілометрів автомобільних доріг 
державного значення. Презентувати першу програму державно-приватного партнерства в 
секторі автомобільних доріг планують в Києві 29 жовтня 2020 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Уряд затвердив механізм встановлення тарифу на послуги  
з поводження з побутовими відходами 

28.10.2020 

Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, яким визначив 
чіткий механізм встановлення тарифу на надання послуг з поводженням з 
побутовими відходами. Про це повідомляє УНН із посиланням на 
пресслужбу Мінрегіону. 

"Кабінет міністрів України затвердив розроблений Мінрегіоном проект постанови 
щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з 
побутовими відходами. Ці зміни визначають чіткий механізм встановлення тарифу на 
надання послуг з поводження з побутовими відходами з урахуванням об’єму побутових 
відходів, який надходить на перероблення, а який на захоронення", - йдеться у 
повідомленні. Так, при встановленні тарифів на послугу з поводження з побутовими 
відходами враховуватимуться об’єми вивезення, перероблення та захоронення побутових 
відходів. Зазначається, що в Україні у 29 населених пунктах працюють 35 сміттєсортуваль-
них ліній. Однак у переліку операцій поводження з побутовими відходами відсутня 
операція сортування. Відповідно до проекту постанови перелік операцій поводження з 
побутовими відходами доповнюється операціями сортування та видалення. "Також 
проектом постанови врегульовується питання в частині розрахунку витрат з оплати праці 
працівників, що працюють на підприємствах, які надають послуги з поводження з 
побутовими відходами", - додали в повідомленні. Відзначимо, за даними ПрАТ "Київспец-
транс", протягом року кияни продукують близько 1,2 млн тонн твердих побутових відходів, 
більшість яких захоронюють на полігонах. “У місті Києві, за статистикою, щорічно утворю-
ється 1 млн 200 тис. тонн твердих побутових відходів. З них близько 0,5 млн тонн 
захоронюється на П’ятому полігоні у Підгірцях, ще близько 150 тис. тонн захоронюється на 
Шостому полігоні - це будівельні й великогабаритні відходи - наприклад, старі меблі, 
віконні рами, двері, які не можуть потрапити у звичайний контейнер. Плюс 250 тис. тонн 
спалюється на київському заводі „Енергія“ - це сміттєспалювальний завод, який зараз 
входить до складу „Київтеплоенергія“. Але морально полігони, як спосіб поводження з 
твердими побутовими відходами, себе вже віджили, і надалі продовжувати захоронення 
сміття без попередньої переробки - це неправильно”, - зазначив керівник компанії. При 
цьому він додав, що цивілізовані країни відійшли від захоронення відходів без попередньої 
переробки ще у 80-90 роках минулого століття. Наразі в цих країнах захоронюють лише 
інертні залишки. В Україні ж діючі закони не дає можливості створити сміттєпереробну 
галузь, тому в країні досі не збудований жоден завод, попри багато заяв про наміри 
збудувати такі об’єкти і усвідомлення необхідності переробляти тверді побутові відходи. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Какие результаты показали украинские аэропорты  
за 9 месяцев 2020 года 

13.10.2020 

Украинские аэропорты за 9 месяцев 2020 г. обслужили 6 млн 857,5 
тыс. пассажиров, что на 62,9% меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщили в Госавиаслужбе Украины. 

Из них международными рейсами воспользовались 6 млн. 63,6 тыс. человек, 
внутренними — 793,9 тыс. человек. В число пяти крупнейших аэропортов Украины по 
прежнему входят Борисполь, Жуляны, Львов, Одесса и Харьков, однако кризис изменил их 
места в общем рейтинге. Так по итогам января-сентября 2020 года вторую строку вслед за 
Борисполем впервые занял аэропорт Львов, который отодвинул киевский аэропорт на 
третью позицию. Пассажиропоток 5 крупнейших украинских аэропортов за 9 месяцев 2020 
года: Аэропорт Борисполь: 4 млн. 58,2 тыс. (-65,1%); Аэропорт Львов: 702,6 тыс. (-58%); 
Аэропорт «Киев» (Жуляны): 600,6 тыс. (-70,1%); Аэропорт Одесса: 555,5 тыс. (-55%); 
Аэропорт Харьков: 514,1 тыс. (-47%). По итогам сентября 2020 года лидеры изменились. 
Первое и второе место по-прежнему за Борисполем и Львовом, однако на третье место 
вырвался Харьков. Одесса оказалась на четвертом месте, а Жуляны замыкают пятерку 
крупнейших аэропортов страны по пассажиропотоку. Пассажиропоток 5 крупнейших 
украинских аэропортов в сентябре 2020 года: Аэропорт Борисполь: 554,5 тыс. (-66,4%); 
Аэропорт Львов: 117,4 тыс. (-48,1%); Аэропорт Харьков: 90 тыс. (-39%); Аэропорт Одесса: 
71,9 тыс. (-60%); Аэропорт «Киев» (Жуляны): 51,1 тыс. (-66,8%). Информация подготовлена 
на основании официальной статистики воздушных ворот. 

Читать полностью >>> 
По материалам avianews.com 

 
Аеропорт «Запоріжжя» розправляє  

крила ширше 
22.10.2020 

Прикордонники Бердянського загону здійснили оформлення перших 
пасажирів, які прибули міжнародними рейсами до нового терміналу 
аеропорту «Запоріжжя». Про це пише dpsu.gov.ua 

Новий та сучасний термінал, який створений за євростандартами, має більшу 
пропускну спроможність пасажирів, яка складає 400 осіб за годину. Кількість робочих місця 
для проведення паспортного контролю прикордонниками у новому терміналі збільшено у 
понад три рази - з 5 до 16 кабінок паспортного контролю. Тут є комфортні умови як для 
подорожуючих громадян, так і для представників контрольних служб. Всього за добу було 
оформлено 5 авіарейсів, зокрема з Туреччини, Єгипту та Великобританії. Загалом 
державний кордон перетнуло більше 700 чоловік. Під час оформлення рейсів подорожуючі 
неодноразово висловлювали позитивні висловлювання щодо комфорту перетину кордону, 
а прикордонникам дякували за турботливе ставлення до пасажирів. 

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

 
СБУ викрила завдання мільйонних збитків державі під час  

будівництва об’єктів інфраструктури МА «Бориспіль» 
22.10.2020 

СБУ викрила протиправний механізм, організований 
топменеджментом міжнародного аеропорту «Бориспіль» під час закупівлі 
послуг з капітального будівництва об’єктів транспортної інфраструктури. 

Під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд 
представники генпідрядника вступили у змову із топменеджментом аеропорту. У 2017-18 
роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та поставлених будівельних 
матеріалів. Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що 
мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 мільйонів 
державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 
мільйонів гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 
ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісних та 
житлових приміщеннях фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено документацію та 
електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено 
нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер здійснених 
оборудок. Для отримання матеріалів, що мають доказове значення, правоохоронці 
отримали тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні причетних 
до оборудки посадовців ДП «МА Бориспіль». Зокрема, про фінансово-господарські 
взаємовідносини із компанією, що фігурує у кримінальному провадженні. Триває досудове 
слідство. Заходи з викриття протиправного механізму здійснювалися співробітниками 
Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної 
безпеки СБУ спільно зі слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС під 
процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. 

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

 
 ПОСЛУГИ 
 ПЕРЕВІЗНИКИ 

МАУ вперше з 2014 року виплатила авіазбір  
за пасажирські перевезення 

23.10.2020 

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) виплатила державі 
авіаційний збір за пасажирські та вантажні авіаперевезення за період з 7 по 
31 серпня 2020 року в розмірі 4,641 млн грн. 

Авіакомпанія перерахувала гроші 21 жовтня. За словами співрозмовника агентства, 
державіазбір за перевезення пасажирів МАУ не виплачувала з 2014 року. У липні цього року 
Верховна Рада удосконалила механізм справляння державних авіазборів, встановивши 
розмір і особливості справляння державного збору за кожного пасажира, що вилітає з 
аеропортів України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорти 
країни. Авіазбори є основним джерелом фінансування загальнодержавних витрат на 
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. Відзначимо, 
у другому півріччі 2020 року авіакомпанія МАУ скорочує свій парк на 20% до 28 літаків. Про це 
в інтерв'ю виданню Бізнес.Цензор розповів президент авіакомпанії Євген Дихне. «Зараз 33 
літаки, але фактично 32 (один в процесі виведення). На бюджет 2021 року в нас 
заплановано флот з 28 повітряних суден. Тобто вивести з експлуатації ми розраховуємо 5 
літаків», — розповів Дихне. За його словами, на момент початку пандемії у флоті компанії 
було 35 літаків. Також Дихне додав, що компанія відмовилася від Boeing MAX, які були 
замовлені, але не були поставлені. У компанії відмовилися від літаків, тому що вони не 
отримали дозвіл на польоти, а договір на їх постачання закінчився. «Якби вони отримали 
всі необхідні дозволи для польотів — ми б залишили у флоті ці ВС, а виводили інші. МАКСи 
обіцяли бути конкурентноспроможними», — додав Дихне. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua, interfax.com.ua 
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Українські морпорти наростили обробку  
вантажів на 3,7% 

05.10.2020 

Морські порти України за дев’ять місяців цього року обробили майже 
120 млн тонн вантажів, що на 4,2 млн тонн (3,7%) більше, ніж за відповідний 
період минулого року. Про це повідомляє УНН. 

“Морські порти України продовжують демонструвати зростання. За підсумками 9 
місяців цього року портові оператори у морських портах обробили майже 120 млн тонн 
вантажів. Це на 4,2 млн тонн більше, ніж у січні-вересні минулого року. Перевалка 
експортних вантажів зросла на 5,6% — до 91,1 млн тонн, а каботажних — на 31% і склала 
1,8 млн тонн”, - відмітив очільник Міністерства Владислав Криклій. Найбільше портами 
було оброблено зернових вантажів і руди - 35,3 млн тонн та 33,8 млн тонн відповідно. Разом 
з тим, перевалка руди за 9 місяців цього року зросла на 25,5%, чорних металів - на 8,9%, олії 
- на 5,6%, нафти - у 2,8 раза. “Перевалка контейнерів сягнула позначки у 772,9 тис. TEU та 
перевищила тогорічний показник на 8,3%”, - додали в міністерстві. 

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

 
Порт «НІКА-ТЕРА» – серед найбільших платників 

податків Миколаєва 
28.10.2020 

За 9 місяців 2020 року «МСП НІКА-ТЕРА», що входить в Group DF, 
сплатив понад 187 млн грн податків і зборів до бюджетів різних рівнів. Про 
це повідомляє прес-служба компанії. 

Зокрема, відрахування підприємства до місцевого бюджету склали 43 млн грн, а 
державний бюджет був поповнений більш ніж на 143 млн грн. «Порт залишається 
важливим підприємством для економіки регіону. Всупереч пандемії підприємство зберегло 
робочі місця, а також високі виробничі показники. Ми продовжуємо модернізацію і 
реалізацію наших інвестиційних планів», – прокоментував Алім Агакішиєв, начальник «МСП 
НІКА-ТЕРА». Збільшення відрахувань до місцевого бюджету стало можливим завдяки 
зростанню фонду оплати праці, орендних платежів та податку на землю. Крім виконання 
своїх зобов’язань перед державою щодо забезпечення надходжень до бюджетів різних 
рівнів, «МСП НІКА-ТЕРА» вже третій рік поспіль ініціює ремонт доріг загального 
користування, виділяючи власні фінансові кошти, людей і техніку для відновлення 
дорожньої інфраструктури Корабельного району. Раніше прес-служба повідомляла, що порт 
«НІКА-ТЕРА» направив 2 млн грн на боротьбу з пандемією COVID-19 в Миколаївській 
області. Загальна сума коштів, виділених портом на благодійну діяльність за три квартали 
2020 року перевищило 3 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Group DF 

 
 

 
 

 ПОРТОВІ ТЕРМІНАЛИ 

 
Контейнерный терминал ТИС-КТ  

изменил логотип 
14.10.2020 

Среди контейнерных терминалов Украины появился DP World TIS 
Pivdennyi — Контейнерный терминал ТИС изменил логотип, сообщается в 
Facebook терминала.  

Обновление фирменного стиля стало логичным продолжением интеграции 
терминала в семью одного из крупнейших портовых операторов в мире DP World, который 
в июне 2020 года стал совладельцем ТИС-Контейнерный терминал. Напомним, DP World 
оказался в пятерке крупнейших контейнерных операторов в мире. Lloyd’s List опубликовал 
ежегодный топ-100 самых влиятельных руководителей в сфере судоходства. Одна из его 
составляющих — список крупнейших операторов контейнерных терминалов. 

Читать полностью >>> 
По материалам novosti-yuzhnyy.od.ua 
 

ООО "Евротерминал" начало строительство ж/д  
ветки в Одесский порт 

27.10.2020 

ООО "Евротерминал" начало строить подъездной железнодорожный 
путь к станции Одесса-Пересыпь пропускной способностью до 1 млн т грузов 
в год. Об этом пишет GMK Center со ссылкой на информацию компании. 

"Железнодорожная ветка, которую строит "Евротерминал", позволит обрабатывать 
больший объемов контейнеров, уменьшит нагрузку на городские улицы от движения 
большегрузного транспорта и снизит затраты грузоотправителей, экспедиторов и других 
участников транспортного процесса. Помимо этого, новый железнодорожный путь станет 
дополнительным стимулом для развития логистики как "Сухого порта", так и прилегающих 
к нему территорий", - прокомментировал Александр Эйсмонт, генеральный директор 
компании "Евротерминал". Сейчас по железной дороге в Одесский порт поступает до 20% 
контейнерных грузов. Остальные доставляет автомобильный транспорт. Такое 
распределение грузопотоков объясняется прежде всего несоответствием пропускной 
способности ж/д путей порта и станции Одесса-порт. Пропускная способность станции 
Одесса-порт составляет 792 вагона в сутки. В то же время порт способен обрабатывать в 
несколько раз большее количество вагонов. "Особенно это ощутимо в пиковые нагрузки на 
железную дорогу - весной и осенью, когда с морских терминалов порта отправляют зерно 
на экспорт. Объясняется это тем, что порт зажат рамками города и развивать ж/д 
инфраструктуру практически невозможно", - уточняется в сообщении. Планируется, что 
новая ж/д ветка будет заходить на территорию "Сухого порта". Это позволит обрабатывать 
и, при необходимости, проводить стафировку/расстафировку грузов в контейнерах. Также 
компания предполагает обрабатывать грузы по различным технологическим процессам: 
вагон-склад, вагон-контейнер и прочее. "Евротерминал" намерен через новую ж/д ветку 
принимать любые виды грузов: контейнеры, сыпучие и генеральные. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам cfts.org.ua 
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НАБУ проводить масові обшуки через незаконний  

продаж барж Дунайського пароплавства 
08.10.2020 

Детективи НАБУ здійснюють обшуки у межах розслідування можливих 
зловживань, внаслідок яких ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» 
завдано збитків в особливо великих розмірах. 

«Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки за місцем 
проживання фізичних осіб, офісів низки компаній та інших об'єктів у межах розслідування 
можливих зловживань, через які ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (засноване 
Мінінфрастуктури) завдано збитків в особливо великих розмірах», - йдеться у повідомленні 
НАБУ. Зокрема, йдеться про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що 
належать ПрАТ «УДП», які в подальшому вивезли за кордон. Попередня правова 
кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального 
кодексу. Зазначається, що розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють з 
листопада 2019 року. Нагадаємо, ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» заявило про 
викрадення 32 ліхтерів (несамохідних барж - ред.) вартістю $5 млн, які впродовж 2017-2018 
років були передані в користування контрагенту ТОВ «Олтекс-Од», незаконно переміщені за 
межі території України і зникли разом з контрагентом після перереєстрації. Компанія 
«Олтекс-Од», за даними Youcontrol, була зареєстрована в Одесі в травні 2017 року Оленою 
Кудрявцевою, а у вересні того ж року «Олтекс-Од» змогла отримати у фрахт першу групу 
ліхтерів УДП. За даними ЗМІ , у вересні 2017 року ПрАТ "УДП" в особі керівника Дмитра 
Барінова уклало договір з ТОВ «Олтекс-Од» про фрахтування 18 ліхтерів. У лютому 2018 
року наступний керівник пароплавства Дмитро Чалий підписав з цією компанією додаткову 
угоду, згідно з якою ТОВ «Олтекс-Од» отримала в користування ще 14 ліхтерів. Усього 
пароплавство передало ТОВ «Олтекс-Од» 32 одиниці флоту, після чого контрагент перестав 
виходити на зв'язок, ліхтери не повернув, про їх місцезнаходження не повідомив, а 
пошукові заходи жодних результатів не дали. Після проведення аудиту ПрАТ «УДП», 
ініційованого Міністерством інфраструктури України, було відкрито кримінальну справу за 
фактом розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. З'ясувалося, що 
ліхтери були оформлені на компанії, афілійовані з депутатами Одеської облради від партії 
«Опозиційна платформа - За Життя» - Віталієм Саутенковим і Віктором Баранським. Варто 
зазначити, що бізнесмени Саутенков і Баранський є власниками 79 офшорних компаній, в 
тому числі судноплавних. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Компания "Лемтранс" перевез более 650 млн т.  
грузов за 21 год 

15.10.2020 

Крупнейший частный вагонный оператор Украины, компания 
"Лемтранс", которая сегодня отмечает 21 годовщину с дня своего основания, 
за все годы работы перевезла более 650 млн тонн грузов. 

Только за последние 10 лет общий объем капитальных инвестиций в развитие 
"Лемтранса" составил более 500 млн долларов. Как отметили в компании, эти средства 
были направлены на приобретение парка вагонов с целью обеспечения растущих 
потребностей грузоотправителей, а также на развитие вагоноремонтных мощностей. 
Напомним, что "Лемтранс" вошел в рейтинг "100 крупнейших частных компаний Украины", 
который составил журнал Forbes. По итогам работы в первом полугодии 2020 года 
компания перевезла 31,38 млн т грузов. Это на 26% больше, чем в январе-июне 2019 года, 
когда объем грузоперевозок составил 24,85 млн т. В 2019 году "Лемтранс" перевез 52,48 
млн т грузов различной номенклатуры, что было на 0,69% выше показателя 2018 года. 

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

 
Контейнерные поезда в Китай выходят из Украины пустыми  

и загружаются только в России – перевозчик 
21.10.2020 

Украинские экспортеры пока не проявляют интереса к 
контейнерным перевозкам грузов по железной дороге в направлении 
Китая. Об этом сообщает служба новостей портала uaprom.info 

По словам Евгения Балашова, руководителя предприятия EU Trans, которое 
организует перевозку грузов контейнерными поездами из Китая в Украину, пока что 
составы с территории нашей страны уходят порожними, пишет Silk Bridge. Одной из 
причин может быть тот факт, что инфраструктура для этой услуги в Украине еще не 
сформировалась должным образом. «Платформы переезжают в Россию и уезжают оттуда с 
экспортом», - отметил Балашов в ходе железнодорожной выставки Rail Expo 2020, которая 
проходит в Киеве. При этом он добавил, что перевозки экспортных грузов в контейнерах 
могут быть довольно перспективными для тех товаров, которые нужно доставить в Китай 
относительно быстро. Традиционная доставка морем в этом случае может занять больше 
времени. «Мы видим экспортный потенциал в такой продукции как лес, зерно, шрот и даже 
окатыши. Конечно, нам нужна помощь со стороны и терминалов, которые смогут это 
погрузить, нам нужна помощь железной дороги, которая может запустить подскоковые 
поезда, которые смогут нам свозить продукцию на терминалы, от которых будет уходить 
экспорт», - объяснил специфику работы Балашов. Кроме того, он отметил, что грузовые 
перевозки по железной дороге из Китая в страны Европы дотируются правительством КНР: 
«Стоимость  ж/д тарифа по Китаю возвращается сегодня экспортерам». Китай, по его 
словам, готов дотировать и перевозки, следующие из Европы в КНР, «если это будет 
интересно и важно тем компаниям, которые их будут лоббировать в Китае».  

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 
 

 
 
 
 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895495-ukrayinski-morporti-narostili-obrobku-vantazhiv-na-3-7
https://groupdf.com/uk/pres-tsentr/novini/
https://novosti-yuzhnyy.od.ua/main/1904-kontejnernyj-terminal-tis-kt-izmenil-logotip.html
https://cfts.org.ua/news/2020/10/27/evroterminal_nachal_stroitelstvo_zh_d_vetki_v_odesskiy_port_61475
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063620-ukrainske-dunajske-paroplavstvo-zaavlae-so-u-nogo-vkrali-32-barzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063620-ukrainske-dunajske-paroplavstvo-zaavlae-so-u-nogo-vkrali-32-barzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063620-ukrainske-dunajske-paroplavstvo-zaavlae-so-u-nogo-vkrali-32-barzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3063620-ukrainske-dunajske-paroplavstvo-zaavlae-so-u-nogo-vkrali-32-barzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114183-nabu-provodit-masovi-obsuki-cerez-nezakonnij-prodaz-barz-dunajskogo-paroplavstva.html
https://cfts.org.ua/news/2020/10/15/lemtrans_perevez_bolee_650_mln_tonn_gruzov_za_21_god_61292
http://uaprom.info/news/176680-kontejnernye-poezda-kitaj-vyhodyat-ukrainy-pustymi-zagruzhayutsya-rossii-perevozchik.html
http://www.uspa.gov.ua/ru/
http://www.nikatera.com/
http://www.tis.ua/
http://euroterminal.ua/uk/
http://oaoudp.com.ua/
http://www.lemtrans.com.ua/
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Україна зацікавлена співпрацювати з Кореєю в розвитку  
високошвидкісного залізничного руху в Україні 

27.10.2020 

Українська сторона зацікавлена співпрацювати з Корейським 
експортно-імпортним банком за підтримки Уряду Республіки Корея в 
розвитку високошвидкісного залізничного руху в Україні. 

На цьому наголосив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час 
зустрічі з представниками компанії Hyundai Corporation сьогодні, 27 жовтня. Участь у заході 
також взяли: з української сторони – перший заступник Міністра інфраструктури Дмитро 
Абрамович, представники МЗС, Мінекономіки та Укрзалізниці; з корейської сторони – 
генеральний менеджер Hyundai Corporation Юн Сук Чой і директор представництва 
компанії у Києві Іль Дон Чанг. “Ми вдячні за постійну підтримку та зацікавленість 
корейської сторони у розвитку транспортної галузі України. І також готові поглиблювати 
наші відносини та впроваджувати спільний проект із розвитку високошвидкісного 
залізничного руху, але за наявності вигідних фінансових умов майбутньої співпраці. 
Останні кілька місяців ми вели постійний діалог з представниками компанії Hyundai 
Corporation щодо можливих форматів співробітництва та процедур укладання необхідних 
угод. Тому очікуємо на позитивне рішення корейського уряду”, - зазначив Владислав 
Криклій. Нагадаємо, проект “Високошвидкісні магістралі” передбачає будівництво нової 
інфраструктури для високошвидкісного залізничного руху, депо та тягових підстанцій, а 
також придбання 39 одиниць рухомого складу високошвидкісних магістралей на суму 1,3 
млрд доларів. За попередніми оцінками загальна довжина колій, яку планується збудувати 
становить більше 2 тис. км, а потенційна кількість перевезених пасажирів – 5 млн на рік. 

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

 
Володимир Жмак: 2021 рік стане проривним на шляху  

перетворення Укрзалізниці 
29.10.2020 

Укрзалізниця у 2021 р. планує інвестувати в інфраструктуру, 
локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд 
грн. Про це повідомив голова правління компанії Володимир Жмак. 

«2021 рік має стати проривним на шляху перетворення Укрзалізниці зі збиткової 
компанії в прибутковий бізнес. Це не ілюзія, не вигадки, наступний рік Укрзалізниця має 
закінчити з прибутком не паперовим, у вигляді курсових різниць, а з реальними цифрами», 
— наголосив Володимир Жмак під час прес-конференції на тему «Укрзалізниця: стан справ, 
виклики та завдання». За його словами, із цієї суми 7 млрд грн будуть спрямовані на 
оновлення парку вантажних вагонів. «На сьогоднішній день на ринку вантажних вагонів 
Укрзалізниця займає, як для монополіста, занизьку частку — 19%. Цю ситуацію ми будемо 
виправляти досить агресивно і якомога швидше: з 19% ми хочемо до кінця наступного року 
підвищити нашу частку ринку до 35-40%», — повідомив очільник Укрзалізниці. 
Запланований обсяг інвестицій у локомотивне господарство на 2021 рік складає 4,1 млрд 
грн. Крім цього, компанія має на меті у 2022 році розпочати закупівлю нових електровозів. 
«Наш парк електровозів датується 70-80-ми роками минулого сторіччя, й ми не можемо 
таким парком забезпечити наші амбітні плани росту вантажних перевезень. Тому ми 
будемо переконувати нашого акціонера — українську державу, що у цьому напрямку нам 
потрібна допомога», — додав Володимир Жмак. Наступними напрямками інвестицій 2021 
року він назвав залізничну інфраструктуру, в оновлення якої планується направити 9,4 
млрд грн, та пасажирські перевезення – 2 млрд грн відповідно. Очільник компанії також 
наголосив, що нарешті держава звернула увагу на Укрзалізницю, й в рамках фінансування 
розвитку компанії у проєкті державного бюджету на 2021 рік закладено придбання 100 
пасажирських вагонів на суму орієнтовно 2,7 млрд грн, а також електрифікація декількох 
важливих ділянок на суму приблизно 1 млрд грн. «Загалом ці цифри стануть основою 
нашого фінансового плану на 2021 рік, який ми незабаром презентуємо наглядовій раді 
компанії, Міністерству інфраструктури та Кабінету міністрів», — резюмував Володимир 
Жмак. Відзначимо, за липень-вересень цього року Укрзалізниця поступово збільшує обсяги 
перевезення вантажів у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зокрема, на 11,3 % 
зросли обсяги перевезень у внутрішньому сполученні  та на 1,8 % — у експортному. 
Загалом за вказаний період Укрзалізниця перевезла майже 80 млн тонн вантажів, що 
більше аналогічного періоду на 2,7 млн тонн. Наразі збільшилися перевезення 
мінбудматеріалів, брухту чорних металів, цементу,  залізної та марганцевої руд. В 
Укрзалізниці зазначають, що збільшення обсягів вантажів – це результат не лише 
пожвавлення вітчизняної та світової економіки, які призупинилися через пандемію 
коронавірусної інфекції (COVID-19), а і роботи компанії, яка максимально оперативно та 
гнучко реагує на потреби вантажовідправників. Крім того, нова тарифна політика, яка 
наразі впроваджується, зробить залізничні вантажні перевезення ще привабливішими для 
широкого кола клієнтів. Зокрема, в компанії вже розроблена нова технологія перевезення 
вантажів маршрутними поїздами. Три методи розрахунку тарифу і кінцева вартість 
залежать від обсягів вантажу та відстані. У результаті клієнт зможе планувати обіг та 
швидкість перевезень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «Українська залізниця» 

 
 

 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 

 
 

За 9 місяців 2020-го нараховано майже 100 млн грн  
плати за перевантаження 

05.10.2020 

Протягом січня-вересня 2020 року інспекторами Укртрансбезпеки у 
співпраці з Нацполіцією було перевірено понад 500 тисяч транспортних 
засобів. Про це повідомляє mtu.gov.ua 

Відзначається, що складено близько 10,5 тисяч актів порушень габаритно-вагових 
параметрів і нараховано майже 100 млн грн плати за перевантаження. Такими даними 
поділився Міністр інфраструктури України Владислав Криклій. “Посилений габаритно-
ваговий контроль на українських дорогах продовжується. За підсумками 9 міс. працівники 
Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією нарахували майже 100 млн грн плати за 
перевантаження. З них понад 17 млн грн – результати роботи за вересень. Проте нашою 
ключовою метою була і залишається повна цифровізація усіх процесів для виключення 
людського фактора і запуск системи автоматичного ГВК на дорогах із влаштуванням 
сучасних комплексів “Зважування у русі”, - зазначив очільник Міністерства. Всього у вересні 
було перевірено майже 110 тисяч транспортних засобів, що у 2 рази більше ніж за цей же 
період минулого року, а також складено 1899 актів порушень габаритно-вагових 
параметрів. Разом з тим, протягом останнього тижня (з 28 вересня по 4 жовтня) було 
перевірено майже 18 тисяч транспортних засобів, складено 301 акт порушень габаритно-
вагових норм та нараховано понад 3 млн грн плати за перевантаження. У розрізі регіонів 
найбільше плати за проїзд нараховано в Миколаївській, Одеській та Херсонській обл. 

ТОП-5 порушників габаритно-вагових норм >>> 
За матеріалами mtu.gov.ua 
 

 
 
 

 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 
Автобусний перевізник FlixBus відкриває три нові лінії  

з України в Польщу та Чехію 
20.10.2020 

Автобусний оператор FlixBus відкриває з 4-5 листопада три нові 
маршрути з України: Київ - Варшава - Щецин, Чернівці – Варшава (обидва 
Польща), Львів – Острава (Чехія). 

Як повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман під 
час конференції у вівторок, маршрут №3222 Київ – Варшава - Щецин, який 
виконуватиметься спільно з партнером ФОП Сергій Шерстюк, проходитиме також через 
міста Житомир, Рівне, Луцьк, Люблін, Лодзь, Познань і Гожув-Велькопольский. Частота 
рейсу - двічі на тиждень. Маршрут №3241 Чернівці – Варшава (партнер - IB-АВТО) 
проходитиме через Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Люблін. Частота - тричі на тиждень. 
Маршрут №CUA025 Львів – Острава (партнер - ACIK, Польща) - через Краків, Катовіце та 
Богумін. Частота - двічі на тиждень. "Перші дві лінії цілком відповідають "зеленим" 
стандартам FlixBus. Третьою лінією повністю керуватиме компанія ACIK, але ми також 
продаватимемо квитки на цей рейс. В автобусах ACIK є окремі місця, позначені зеленою 
наклейкою, які будуть призначені для пасажирів FlixBus", - сказав він. За його словами, на 
сьогодні мережа FlixBus сполучає 16 міст України з 12 областей із 48 містами Європи (шість 
країн). Як повідомлялося, 7 липня 2020 року автобусний оператор FlixBus оголосив про 
запуск внутрішніх рейсів в Україні. FlixBus, що розвиває автобусні перевезення Європою та 
США, заснована у 2013 році. Працює за моделлю партнерства з автобусними регіональними 
перевізниками, які надають свої автобуси й документи на маршрути, а FlixBus займається 
продажем, маркетингом і управлінням графіками. 

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

 
Уряд підтримав децентралізацію повноважень в організації  

пасажирських автоперевезень 
28.10.2020 

На своєму засіданні 28 жовтня Уряд схвалив законопроект “Про 
внесення зміни до статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт”. 
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. 

Пропоновані зміни передбачають передачу повноважень щодо організації 
пасажирських автоперевезень від райдержадміністрацій до облдержадміністрацій або 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Про це повідомив Міністр інфраструктури 
України Владислав Криклій. “Реформа децентралізації в Україні вже довела свою 
ефективність і Україна надалі продовжує рухатись цим шляхом. Важлива зміна для 
транспорту у цьому ключі – передача від райдержадміністрацій до облдержадміністрацій 
повноважень щодо організації пасажирських перевезень за внутрішньообласними 
маршрутами, які виходять за межі територій громад. Разом з тим, на автобусних міських та 
приміських маршрутах, які проходять між населеними пунктами в межах однієї ОТГ, 
рішення будуть приймати виконавчі органи місцевих рад ОТГ. Ці зміни закладені в статтю 7 
чинного Закону України “Про автомобільний транспорт”, які сьогодні схвалено на Уряді. 
Очікуємо, що депутати також підтримають це рішення”, - зазначив Владислав Криклій. 
Разом з тим, повноваження щодо організації перевезень пасажирів на міжнародних та 
міжобласних автобусних маршрутах залишатимуться за Мінінфраструктури, а на 
приміських внутрішньообласних маршрутах – за облдержадміністраціями. Рішення щодо 
організації автобусних маршрутів, які проходять в межах населеного пункту, надалі 
прийматимуть виконавчі органи місцевих рад, а щодо автобусного маршруту прямого 
сполучення Київ-МА «Бориспіль» – Київська міська державна адміністрація. 

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

 
 

 МІСЬКИЙ (КОМУНАЛЬНИЙ) ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

Екологічно чистий транспорт поєднає 4 міста Краматорської  
агломерації, де проживає півмільйона громадян 

22.10.2020 

Мінфін разом з Донецькою ОДА веде переговори з міжнародними 
фінансовими організаціями про фінансування проекту організації 
тролейбусного сполучення між містами Краматорської агломерації. 

Тролейбусна лінія сполучатиме Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та 
Костянтинівку. Загальна протяжність маршруту 48 кілометрів. Між містами агломерації 
зараз відсутнє якісне транспортне сполучення, хоча відстань між цими містами досить 
невелика: 3,5 кілометри – від Слов’янська до Краматорська, 5,5 кілометрів – від 
Краматорська до Дружківки, 8 кілометрів – від Дружківки до Костянтинівки. В проект 
також будуть інтегровані діючі міські тролейбусні мережі Краматорська та Слов’янська. А в 
перспективі цю нову мережу пропонується продовжити до туристичного магніту 
Північного Донбасу – м. Святогірськ. Заступник Міністра фінансів Олександр Кава 
обговорив потенційне залучення кредитних коштів з представниками Європейського 
інвестиційного банку. Переговори пройшли успішно. Представники ЄІБ висловили свою 
зацікавленість проектом. «Історично склалося, що міста Північного Донбасу є щільною 
агломерацію, жителі якої, а це більше півмільйона громадян, щодня змушені їздити з 
одного міста в інше на роботу, навчання, по справах. Сьогодні між Слов’янськом, 
Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою немає надійного та якісного міжміського 
пасажирського сполучення. Організація перевезень здійснюється приватними 
перевізниками на так званих «маршрутках». Ми сьогодні працюємо над організацією 
тролейбусного руху, який зв'яже всі чотири міста екологічно чистим, безпечним, зручним і 
доступним видом транспорту. Крім того, створення державою якісного сервісу для 
громадян, що проживають в прилеглих до тимчасово непідконтрольних Україні територій 
Донецької та Луганської областей – це один із важливих елементів програми реінтеграції 
Донбасу», - підкреслив заступник Міністра фінансів Олександр Кава. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-zacikavlena-spivpracyuvati-z-koreyeyu-v-rozvitku-visokoshvidkisnogo-zaliznichnogo-ruhu-v-ukrayini-vladislav-kriklij
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-3/526320/
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-3/526320/
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/526655/
https://mtu.gov.ua/news/32258.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/696436.html
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-pidtrimav-decentralizaciyu-povnovazhen-v-organizaciyi-pasazhirskih-avtoperevezen-vladislav-kriklij
https://www.kmu.gov.ua/news/ekologichno-chistij-transport-poyednaye-4-mista-kramatorskoyi-aglomeraciyi-de-prozhivaye-pivmiljona-gromadyan
http://www.hyundaicorp.com/en/
https://www.uz.gov.ua/
https://dsbt.gov.ua/
https://www.flixbus.com/bus-schedule-bus-stop
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Укрпошта отримає 30 млн євро кредиту ЄІБ на модернізацію  
логістичної мережі 

06.10.2020 

Національний поштовий оператор «Укрпошта» продовжує виконувати 
масштабну інвестиційну програму на цей рік. Про це повідомляє Міністерство 
інфраструктури України. 

В рамках спільного проєкту з Європейським інвестиційним банком «Логістична 
мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)» компанія отримає кредит у розмірі €30 
млн на модернізацію своєї застарілої логістичної мережі – будівництво 3-х нових та 
сучасних сортувальних центрів, а також 20-ти депо і відповідної ІТ-інфраструктури. 
Відповідна Гарантійна угода була підписана сьогодні, 6 жовтня 2020 року, у Брюсселі. «Ми 
продовжуємо створювати якісно нову інфраструктуру в Україні та співпрацювати за цим 
напрямом з нашими постійними міжнародними партнерами для реалізації масштабних 
інвестиційних проєктів. Підписання Гарантійної угоди з Європейським інвестиційним 
банком дозволить нам якісно модернізувати існуючу логістичну мережу Укрпошти - 
створити нові сортувальні центри та закупити необхідне сучасне обладнання для 
здійснення більш швидких та зручніших поштових відправлень», - прокоментував 
укладення угоди Міністр інфраструктури України Владислав Криклій. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МінІнфраструктури 
 

 
Компания «Рабен Украина» намерена в 2021 г. сфокусироваться  

на электронной коммерции 
08.10.2020 

Компания «Рабен Украина» в 2021 г. намерена сосредоточить усилия 
на направлении «электронная коммерция» в сегменте контрактной 
логистики и продолжить повышение технологичности этого сегмента. 

«Рабен Украина» способствует развитию своих клиентов и активно ищет 
прогрессивные решения для отрасли. Мы инвестируем в современные склады и развиваем 
наши ИТ-системы. Мы договариваемся со многими нашими клиентами и партнерами о 
долгосрочном сотрудничестве, развитии электронной коммерции и дальнейшей 
автоматизации. Уже сегодня обсуждается много новых проектов. Будем реализовывать их в 
ближайшие годы», – комментирует Михал Коваль, директор департамента складской 
логистики «Рабен Украина». В этом году направление «электронная коммерция» 
демонстрирует впечатляющие результаты. Ключевые изменения касаются инновационных 
IT-технологий. В первом полугодии этого года совместно с ключевыми международными 
клиентами были успешно реализованы несколько проектов, что позволило обеспечить 
максимальную интеграцию системы отдельно взятого клиента в систему Warehouse 
Management System (WMS) компании «Рабен Украина». Как результат, каждый из клиентов 
получил несколько дополнительных преимуществ.  Во-первых, сократились сроки 
выполнения заказов. Во-вторых, производственные процессы после внедрения инноваций 
полностью прослеживаются. Они максимально автоматизированы и, соответственно, 
вероятность ошибок – минимальная. Значительно выросло качество обслуживания, что в 
свою очередь повысило уровень удовлетворенности клиентов. … 

Читать полностью >>> 
По материалам trademaster.ua 

 
Компания “Ин Тайм” ушла с рынка. 

Что пошло не так? 
08.10.2020 

В начале этого года логистическая компания "Ин Тайм" объявила о 
проблемах с обслуживанием посылок и обратилась за помощью к 
конкурентам. Об этом пишет retailers.ua 

И хотя официальная процедура банкротства  объявлена не была, де-факто это так – 
компания не может погасить долги. Корреспондентка Retailers восстановила хронологию 
событий и попробовала разобраться в причинах, которые привели к такому финалу. 
Закрытие достаточно крупного игрока на рынке доставки в сегменте B2C стало 
неожиданностью для всех: сотрудников компании, конкурентов и клиентов. Публично о 
проблемах с ликвидностью стало известно в феврале, после выхода материала McToday. 
Пользователи социальных сетей жаловались, что компания без каких-либо пояснений 
перестала выдавать посылки, отделения закрылись, а служба поддержки не работала. По 
новым подробностям в ситуации "Ин Тайм", которые появились позже, картина 
складывалась следующая. Перебои с выдачей посылок и денег начались в третьей декаде 
февраля, тогда же закрылись отделения. Сотрудники не понимали, что происходит, 
руководители им ничего не объясняли. Конкуренты заговорили о банкротстве компании. 
Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк написал в Facebook, что “Ин Тайм” – 
банкрот. Правда, сейчас эта публикация не доступна. На данный момент компания не 
пребывает в процедуре банкротства. В "Ин Тайм" 1 марта официально заявили об 
остановке магистральной логистики и закрытии части отделений. В компании также 
отмечали, что ей удалось договориться с ключевыми игроками рынка логистики, которые 
помогут с доставкой.  Совладелец Delivery Group Андрей Ивасив заявлял, что учредитель и 
генеральный директор "Ин Тайм" Сергей Грачев обратился за помощью к его компании,  
"Новой почте", SAT и Meest Express. Тогда он отмечал, что компании готовы помочь, но 
только с посылками. “Доставку грузов с наложенным платежом никто из нас осуществлять 
не будет. Если только отправитель решит этот вопрос с получателем и оплата пройдет без 
участия логистического оператора”, – подчеркивал он. Андрей Ивасив рассказал Retailers, 
что по итогу переговоров сортировкой и отправкой грузов занимались Delivery и "Новая 
почта". Компаниям удалось отправить не все грузы. В едином реестре судебных решений 
есть несколько дел, в которых исцы пытаются отсудить у ООО "Ин Тайм" компенсацию за 
утерянные грузы. Также есть десятки дел по искам частных предпринимателей о 
взыскании неполученных наложенных платежей за посылки. До июня этого года 
собственниками ООО "Ин Тайм", согласно реестрам, значились Виктория Грачева и Евгений 
Грачев (супруга и брат Сергея Грачева, – ред.). В июне новым 100-процентным 
собственником компании стала Кристина Проскуркина. Она также является учредителем 
еще трех компаний по торговле продуктами питания и недвижимостью в Запорожье и 
Днепре. Сергей Грачев остается собственником 100% ООО "Зручна доставка" – это 
курьерская служба доставки, которая входила в группу "Ин Тайм". Также ему принадлежит 
51% доля в ООО “Ин Тайм Фулфилмент”. Компания была создана в 2017 году для обработки 
заказов интернет-магазинов. Связаться с Сергеем Грачевым Retailers не удалось. 
"Насколько я знаю, после ухода с рынка "Ин Тайм" учредители сменили контактные номера 
телефонов", – рассказал Retailers один из топ-менеджеров на логистическом рынке. Также 
не удалось связаться с Кристиной Проскуркиной по телефонам, указанным в реестре – при 
соединении было оповещение, что номер не обслуживается. До закрытия компания "Ин 
Тайм" насчитывала около 600 отделений по всей Украине. По итогам 2016 года эксперты 
называли "Ин Тайм" вторым по количеству отделений и разветвленности частным 
почтовым оператором Украины. Почему один из некогда заметных игроков логистического 
рынка ушел с него? 

Агрессивное развитие >>> 
По материалам retailers.ua 

 
 

 
Безконтактна відправка посилок від Meest –  

вперше в Україні 
13.10.2020 

Послуга доступна завдяки впровадженню міжнародним логістичним 
оператором Meest поштоматів нового зразка, які з’явилися нещодавно. Про 
це повідомляє портал rau.ua 

Коронавірус вплинув не тільки на повсякденне життя людей, а й на роботу багатьох 
глобальних ринків. Серед них – індустрія онлайн-торгівлі та поштово-логістичних послуг. 
Пандемія та карантин спровокували активне зростання інтернет-продажів і, як наслідок – 
числа поштових відправлень. З березня кількість посилок з інтернет-покупками в усіх 
країнах збільшилася на 60%, в тому числі в Україні. З огляду на актуальні потреби ринку, а 
також підвищені норми безпеки, компанія Meest розширила мережу власних поштоматів і 
презентувала унікальний для України сервіс. Тепер українці можуть не тільки отримувати, 
але й відправляти посилки безконтактно – використовуючи для цього тільки мобільний 
додаток і поштомат. Без черг, зайвих контактів зі співробітниками логістичних компаній і в 
будь-який зручний час. Зараз в Україні ця послуга доступна тільки через мережу поштова-
тів Meest. Щоб відправити посилку безконтактно, потрібно створити відправлення онлайн, 
заповнивши необхідні параметри в мобільному додатку. Після цього вибрати поштомат, 
вкласти в нього посилку і виконати ще кілька простих кроків, які запропонує система. 
Оплатити послугу доставки через додаток зможуть і одержувач, і, за бажанням, відправник. 
Отримання посилок через поштомат також безконтактне, за допомогою програми. Для 
отримання потрібно вибрати в меню посилку, яку необхідно забрати, і оплатити її там же 
або в найближчому терміналі самообслуговування за номером відправлення. Потім 
просканувати QR-код, щоб відкрити ящик поштомату, й отримати посилку. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
НП Логістик запускає багаторівневий  

мезонін на 4000 кв. м 
28.10.2020 

Компанія НП Логістик завершила будівництво масштабного 
п’ятирівневого мезоніну. Сума інвестицій у його будівництво та закупівлю 
нового обладнання склала понад 1 млн євро. 

Новий мезонінний комплекс на складі БМК у Броварах складається з п’яти поверхів, 
площа кожного з яких становить 800 м². Це багатоярусна металева стелажна конструкція, 
що забезпечує організацію додаткових рівнів у приміщенні складу. На кожному її рівні 
розташовані комірки для зберігання товарів і організовані зони для підготовки замовлень. 
Мезонін складається з більше 30 000 комірок, кожна з яких витримує навантаження до 300 
кг. «Швидкість обробки замовлень і місткість складу – ключові показники ефективності 
фулфілменту. Мезонінні системи дозволяють раціонально і дуже розумно використовувати 
всю висоту приміщення. Так, площа підлогового зберігання 800 кв. м перетворилася на 
робочу площу в 4000 кв. м. Простими словами – на кожному метрі тепер можна зберігати в 
п’ять разів більше товарів. Крім цього, персонал тепер може обробляти замовлення 
одночасно на декількох рівнях, з легким доступом до потрібних товарів у будь-якій точці 
складу. А це позитивно впливає на швидкість обробки замовлень», – коментує Андрій 
Нестеренко, СЕО НП Логістик. Використання даної технології у фулфілменті популярно 
серед омніканальних рітейлерів – наприклад, продавців взуття, дрібної електроніки, книг і 
декоративних виробів. Реалізований проект дає компанії можливість успішно розвивати 
напрямок e-commerce: у вересні система пройшла всі тестування та вже заповнена 
товарами перших клієнтів. Відзначимо, що склад БМК розташовано в Броварах, в 10 км від 
Києва. Площа складу – 7000 кв.м, робоча висота – 11,6 м, а кількість складської техніки – 15 
шт. Довідка. НП Логістик входить до групи Нова пошта. Компанія надає професійний 
аутсорс послуг складської логістики для В2В і В2С: фулфілмент, 3PL, крос-докінг, інші 
складські послуги. В межах Київської області НП Логістик має 2 склади загальною площею 
30 000 кв.м.  із загальною пропускною спроможністю обробки до 50 000 замовлень в день. 
Група Нова пошта надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам – повний спектр 
логістичних та пов’язаних з ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, 
в тому числі Нова Пошта України, НП Логістик, Пост Фінанс і Нова пошта Глобал. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Укрпошта отримала 6,5 млрд грн чистого доходу  

за три квартали 2020 року 
29.10.2020 

Укрпошта за результатами 9 місяців 2020 року збільшила дохідність на 
16% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та отримала 6,5 млрд 
грн чистого доходу.  

Чистий прибуток компанії за три квартали 2020 року склав 60,9 млн грн. 
Національному поштовому оператору вдалося наростити обсяги та доходи за всіма 
основним напрямками бізнесу – поштовими, фінансовими та торгівельними послугами. Так, 
на 30% зросли доходи від посилок (послуги Укрпошта «Стандарт», Укрпошта «Експрес», 
SmartBox та міжнародні відправлення ЕМС) за рахунок збільшення на 22% обсягів 
відправлень. Доходи від дрібних пакетів за звітний період зросли на 35%, обсяги – на 14%. 
Клієнти Укрпошти почали частіше користуватися фінансовими послугами, зокрема онлайн-
сервісами. На 11% зросла кількість поштових переказів. А доходи від приймання платежів 
збільшилися на 21%. За рахунок оновлення асортименту виріс також дохід від торгівлі (без 
урахування купівельної вартості товарів) –  на 14% у порівнянні з трьома кварталами 2019 
року. «Укрпошта попри пандемію збільшує доходи, нарощує обсяги та продовжує 
реалізовувати інвестиційні проекти. Навіть із урахуванням додаткових витрат, зокрема на 
альтернативні шляхи доставки міжнародних посилок в умовах тимчасового закриття 
пасажирських авіарейсів, на засоби індивідуального захисту для 65-тисячного колективу, 
виплату надбавок за роботу в умовах карантину – Укрпошта отримала 6,5 млрд грн чистого 
доходу. Чи ми можемо краще? Безумовно і ми повинні це зробити у четвертому кварталі. 
Ми також продовжимо знаходити баланс між необхідністю збільшення доходів, щоб 
покривати збільшення витрат, та розумінням непростої ситуації, в яку потрапили мільйони 
наших клієнтів. Під час карантину ми зробили акцент на соціально важливих послугах: 
доставці пенсій, ліків, товарів, прийманні платежів. І вже бачимо значну динаміку росту як 
по торгівлі, так і по фінансових послугах. Далі – оновлення логістичної мережі Укрпошти за 
рахунок залучення кредитів на понад 100 млн євро від ЄІБ та ЄБРР, запуск пересувних 
відділень у всіх областях і врешті запуск поштового банку в країні. Усе для того, аби наші 
клієнти отримували якісні та сучасні послуги навіть у найвіддаленіших населених 
пунктах», - наголосив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Середньомісячна 
заробітна плата в компанії за 9 міс. 2020 р. у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року 
зросла на 16% і склала 6 685 грн. При цьому фонд оплати праці дорівнював 3,8 млрд грн, із 
яких 80% ? це витрати на виробничий персонал (листоноші, водії, працівники сортувальних 
центрів, персонал, який обслуговує клієнтів у відділеннях). За 9 міс. 2020 р. Укрпошта 
сплатила 2,3 млрд грн податків, зборів, внесків та обов'язкових платежів до бюджетів та 
державних цільових фондів, що на 25% більше, ніж за три квартали  2019 р. Нагадаємо, що 
за результатами 2019 року Укрпошта виплатила рекордні 202,7 млн грн дивідендів, що 
стало найбільшою сумою відрахувань дивідендів у держбюджет за все існування компанії. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «Укрпошта» 
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У lifecell заявили, що питання договору оператора  
з Укртелекомом розглядає суд 

02.10.2020 

Мобільний оператор lifecell заявив, що питання складання договору 
про взаємне з'єднання мереж з Укртелекомом в даний час розглядається в 
суді. Про це повідомляє nv.ua 

«Внаслідок відмови ВАТ Укртелеком від чинного договору взаємодії в кінці 2019 
року і ігнорування пропозицій ТОВ Лайфселл укласти договори на 2020 рік на раніше 
діючих умовах, виникла ситуація, при якій оператори здійснюють взаємний пропуск 
трафіку без договору, фактично надаючи один одному послуги. Питання укладення 
договору розглядається в суді, рішення ще не винесено », - заявив мобільний оператор. У 
компанії додали, що між операторами сформувалася взаємна заборгованість. 
Повідомляється, що з січня 2020 року lifecell також не отримував від Укртелекому жодних 
оплат за фактично надані послуги. «Оскільки Укртелеком блокував на своїй мережі дзвінки 
від абонентів, які перейшли по процедурі MNP в lifecell, в тому числі здійснювані в екстрені 
служби, lifecell ввів альтернативну маршрутизацію дзвінків для захисту своїх користувачів 
в разі надзвичайних ситуацій», - додали у мобільного оператора. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
Дата-центр з інвестиціями в $1 млрд: Мінцифри розпочинає 

співпрацю з холдингом TECHIIA 
07.10.2020 

Міністерство цифрової трансформації України та міжнародний 
технологічний холдинг TECHIIA анонсували перший в Україні масштабний 
технологічний проєкт. Про це повідомляє прес-служба міністерства. 

Мінцифри та TECHIIA підписали Меморандум про співпрацю щодо розбудови галузі 
інформаційних технологій, будівництва дата-центрів, розвиток кіберспорту та STEM-освіти. 
Серед підписантів Віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 
та керуючий партнер холдингу TECHIIA Юрій Лазебніков. Співпраця передбачає реалізацію 
проєкту Екотехнопарку в Херсонській області. В його основі - дата-центр потужністю до 500 
МВт, який виконуватиме функції зберігання, обробки даних та 3D-рендерингу. Дата-центр 
планують побудувати із використанням новітніх технологій та із врахуванням турботи про 
навколишнє середовище. Тепло, яке виділятиме дата-центр, планують утилізувати в 
агрофермі, яка також буде частиною Екотехнопарку. Для реалізації першої черги проєкту 
планують залучити не менше $200 млн інвестицій в інфраструктуру. Дата-центр буде 
обслуговувати обладнання вартістю близько $1 млрд доларів. Об’єкт потребує не менше 
200 робочих місць. Мінцифри підтримує проєкт та  сприятиме його реалізації.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінцифри 

 
Близкие владельца группы компаний NEQSOL покупают 100%  

"Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" 
11.10.2020 

Близкие владельца группы компаний NEQSOL Holding Насиба 
Гасанов, который является бенефициаром 100 оператора "Vodafone 
Украина", покупают 100% ООО "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина".  

Как сообщил Антимонопольный комитет Украины, он получил соответствующую 
заявку от ООО "Си-Телеком Холдинг" (Киев), совладельцами которого, по данным 
госреестра, с долями по 40% являются Гасановы Артем и Рамиз Насиб оглы, один из 
которых прописан по тому же адресу, что и, вероятно их отец, Насиб Гасанов. Владельцем 
еще 20% выступает Юсиф Джаббаров, чье имя и фамилия совпадают с именем и фамилией 
CEO NEQSOL Holding. АМКУ также сообщил, что получил заявку на одобрение 
согласованных действий "Си-Телеком Холдинга" и нынешнего владельца "Ситроникс 
Телеком Солюшнс Украина" – BAGGIO Holding B.V. в соответствии с их договором купли-
продажи об отказе от конкуренции сроком на пять лет. Бенефициарным собственником 
"Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" через BAGGIO Holding B.V. выступает бизнесмен 
Владимир Евтушенков, который был конечным бенефициаром "Vodafone Украина" до его 
покупки в конце прошлого года Гасановым. "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" 
предоставляет на украинском рынке услуги по технологическим решениям, СКС, сети и 
экспертизу оптимизации ІТ. ОАО "Ситроникс" до 2009 года в Украине и других странах 
региона компания работала под брендом "Квазар-Микро". Деятельность компании 
включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, 
системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и 
обучение. "Ситроникс Телеком Солюшнс Украина" в 2019 году увеличила выручку на 1,3% – 
до 700,89 млн грн, а ее чистая прибыль сократилась в 2,9 раза – до 22,1 млн грн. Группа 
компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в 
различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, 
телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, 
как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла 
в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

Третій квартал Укртелекому: зростання доходів від  
інтернет-послуг і передачі даних на 8% 

23.10.2020 

У третьому кварталі 2020 року загальний дохід Укртелекому склав 
понад 1,6 млрд грн. Дохід від телекомунікаційних послуг становить 1,23 
млрд грн. Про це повідомляє прес-служба компанії. 

За результатами кварталу EBITDA склала 513 млн грн. Маржа EBITDA у третьому 
кварталі зросла до 32 %. За три попередні місяці приватним абонентам надано послуг на 
понад 754 млн грн, бізнес-споживачам – на 341 млн грн. На фоні стабільності загального та 
телекомдоходів традиційно продовжують зростати доходи від інтернет-послуг та передачі 
даних. За звітний період вони склали майже 520 млн грн, що на 8 % більше ніж за 
аналогічний період 2019 року. Дотримуючись усіх необхідних карантинних заходів, 
Укртелеком розвиває сучасну телекомінфраструктуру в населених пунктах по всій країні. 
За 9 місяців цього року завершено будівництво понад 7 тисяч кілометрів волоконно-
оптичних ліній зв’язку. Тепер інтернет від Укртелекому є у понад 2760 містах і селах 
України. Зокрема, у липні-вересні оптична мережа з’явилася у більш ніж 150 населених 
пунктах. До оптичного інтернету Укртелекому щомісяця продовжують підключатися 
десятки лікарень та об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Зараз ним користуються 
майже 650 медичних закладів (+60 за квартал), 321 ОТГ (+33 за квартал). Також останнім 
часом значно побільшало освітніх закладів-користувачів оптики: 170 було підключено за 
квартал, а всього оптикою Укртелекому користується 712 освітніх закладів. Капітальні 
інвестиції за третій квартал 2020 року склали 145 млн грн. Надходження від комерційної 
оренди майна, незадіяного у виробничих процесах, за 9 місяців становить майже 240 млн 
грн. З них у третьому кварталі ці доходи склали 86 млн грн, що на 20 % більше, ніж рік тому. 
Цей напрямок показав зростання завдяки збільшенню площ, що передано в оренду.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Укртелекому 
 

 
«Київстар» vs «Воля-Кабель»: як для переділу ринку  

інтернету працює тактика випаленої землі 
24.10.2020 

Влітку минулого року «Київстар» поскаржився до Антимонопольного 
комітету. На думку найбільшого мобільного оператора України, «Воля-
Кабель» вела недобросовісну конкурентну боротьбу за споживача. 

Мова йде про сегмент мобільного та домашнього інтернету і за рахунок обману 
споживачів отримувала переваги над добросовісними конкурентами, такими як сам 
«Київстар». «Київстар» побачив обман у рекламі належного «Волі» бренду #INJOY. Слова з 
реклами «Інтернет завжди і всюди» заявник вважав недостовірними. Бо «Воля-Кабель» 
надає послуги мобільного зв’язку тільки з використанням мереж і каналів «лайфселл». А 
відповідно до інформації на сайті самого «лайфселл» компанія не має покриття в окремих 
районах Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, 
Вінницької, Чернівецької, Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Отже, у 
цих районах абоненти не можуть отримувати послуги мобільного Інтернету. В жовтні 2019 
року Антимонопольний комітет відкрив проти «Волі-Кабель» розслідування. В травні 2020 
– дав рекомендації припинити обманювати споживачів, а 15 жовтня 2020 року – закрив 
розслідування, бо «Воля-Кабель» виконала рекомендації відомства. Влітку 2018 року 
провайдери почали масово скаржитись на ціновий демпінг з боку «Київстару» на Інтернет-
ринку. За словами керівництва Інтернет асоціації, «Київстар» використовував бізнес-
стратегію «випаленої землі» з метою доведення до банкрутства конкурентів. Компанію 
підозрювали у субсидіюванні інтернет-бізнесу за рахунок мобільного задля збільшення свої 
частки в новому ринку. Наприкінці 2018 р. споживачі «Волі-Кабель» повідомляли про 
наполегливі телефонні дзвінки від операторів, що представлялись «від Київстару», з 
пропозиціями поміняти «Волю» на «Київстар» та негативними оцінками в бік якості 
інтернету «Волі». В грудні 2019 року «1+1 медіа» та «Київстар» заявили про запуск 
спільного сервісу «Київстар ТБ». В червні 2020 «Воля-Кабель» заявила про потужну DDoS-
атаку на свої сервери та звернулась до кіберполіції. В липні 2020 року Інтернет асоціація 
України поскаржилась до Антимонопольного комітету щодо порушення антимонопольного 
законодавства компаніями «Воля-Кабель» та «Київстар» в м. Черкаси. Інформації щодо 
результатів розгляду звернення наразі немає. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
Телеком-оператор Vega сократил  

доход на 18% 
26.10.2020 

Крупный украинский телеком-оператор Vega по итогам января-
сентября 2020 года получил 412 млн грн чистого дохода, что на 18,1% 
меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Показатель EBITDA сократился на 37,1% и составил 96,5 млн грн по сравнению с 
показателями, обнародованными компанией в третьем квартале 2019 года. В компании 
подчеркивают, что такое снижение EBITDA обусловлено временным снижением 
активности значительного сегмента B2B клиентов под влиянием весьма жестких мер 
противодействия пандемии и соответствующих карантинных ограничений, что привело к 
уменьшению объемов потребления телеком-услуг на предприятиях и в офисах. В январе-
сентябре 2020 года на 11 процентных пунктов - до 386,4 млн грн возросла доля дохода от 
предоставления телекоммуникационных услуг. От услуг VoIP телефонии оператор получил 
63,8 млн грн, что на 42% больше чем в прошлом году. "Такой рост обусловлен 
привлечением новых клиентов, увеличением объемов потребления среди существующих 
клиентов, а также устойчивым трендом перехода традиционной телефонии в формат VoIP 
и перевода сетевых сервисов на оптику", - отметили в пресс- службе оператора. В Vega 
также отмечают постоянный рост доходов от интернет-услуг по современным 
оптоволоконным технологиям (FTTx, GPON): по сравнению с аналогичным отчетным 
периодом 2019 года они выросли на 10% - до 106,7 млн грн. "Ситуация с карантином 
вернула мир к ускорению процессов цифровой трансформации. Просмотр видео онлайн, 
веб-конференция, дистанционное обучение – все это значительно увеличило потребности 
потребителей в высокой скорости и надежности подключения, поэтому мы и дальше 
активно модернизируем телекоммуникационные каналы, вводим в эксплуатацию новые 
оптоволоконные сети Gigabit по современной технологии GPON", - отмечает генеральный 
директор Vega Мурат Чинар. Капитальные инвестиции Vega за девять месяцев 2020 года 
составили около 50 млн грн (59,3 млн грн в январе-сентябре 2019 года). Значительная 
часть средств была направлена на развитие сетей интернет-доступа на скорости 1Гб/с. Как 
отмечается в сообщении оператора, сегодня уже более 30 тыс. домохозяйств Киева, Днепра, 
Одессы и Львова имеют доступ к услуге гигабитного оптического интернета GPON от Vega. 
За отчетный период компания перечислила 86,1 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней. Заботясь о здоровье работников и абонентов оператор направил на обеспечение 
противоэпидемическими средствами более 1,2 млн грн. … 

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

 
Компания "Киевстар" увеличила общий  

доход на 11,6% 
29.10.2020 

Мобильный оператор АО "Киевстар" увеличил общий доход на 11,6% 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 6,502 млрд грн, 
сообщила пресс-служба компании со ссылкой на квартальный отче. 

Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 
16,9% - до 4,411 млрд грн, тем самым увеличив рентабельность по EBITDА на 3,1 
процентных пункта (п. п.) – до 67,8%. Выручка от услуг мобильной связи оператора в 
третьем квартале составила 6,065 млрд грн, что на 11% выше показателя за аналогичный 
период 2019 года. Объем потребления дата-трафика вырос на 50% - до 5,953 ГБ на 
абонента. Потребление услуг голосовой связи также возросло - на 9,7% до 621 мин на 
абонента. Количество пользователей мобильного интернета "Киевстар" увеличилось на 
3,4% – до 16,8 млн, а общее количество активных абонентов к концу третьего квартала 
составило 25,8 млн, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Уменьшение абонбазы 
относительно третьего квартала 2019 года оператор объясняет частичной приостановкой 
работы розничной сети во время карантина. По данным компании, ARPU (средний доход с 
одного абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 14,5% - до 78 грн. "Вынужденное 
социальное дистанцирование в период карантина повлияло на рост спроса на цифровые 
решения. Так, в третьем квартале 2020 года количество пользователей системы 
самообслуживания “Мой Киевстар” увеличилось на 52% в сравнении с третьим кварталом 
2019 года", - отмечается в сообщении оператора. Доходы от услуг фиксированной связи 
возросли на 19,9% - до 399 млн грн. При этом количество абонентов увеличилось на 10% – 
до 1,1 млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 9,7% – до 81 грн. Капитальные 
инвестиции за отчетный период составили 1,185 млрд грн, что на 13,5% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В целом за январь-сентябрь 2020 года "Киевстар" 
увеличил выручку на 11,4% – до 18,641 млрд грн. а EBITDA – на 17,6%, до 12,527 млрд грн, 
при этом маржа EBITDA выросла на 3,6 п.п. до 67,9%. Капинвестиции оператора (без учета 
затрат на лицензии) за девять месяцев 2020 года выросли на 22,7% до 4,299 млрд грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Банки больше не могут финансировать правительство  
через покупку ОВГЗ 

08.10.2020 

Объемы финансирования банковским сектором государственного 
долга почти достигли максимальных для украинского рынка 35%. Об этом 
глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью ZN.UA. 

"Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской 
системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% от депозитной базы – это 
максимальный показатель для нашего рынка. Сейчас он у нас составляет почти 35%. Эти 
почти 35% и являются ответом на вопрос о том, как я к этому отношусь", – сказал 
Шевченко, отвечая на вопрос об увеличении портфеля ОВГЗ в собственности госбанков. 
Глава НБУ напомнил, что предложенный Кабмином проект госбюджета на 2021 г. предпо-
лагает значительный дефицит, который планируется профинансировать, в основном, за 
счет размещения ОВГЗ. "Поэтому НБУ сейчас консультируется с Минфином об объеме 
внутренних заимствований. Речь идет о более чем 500 млрд грн – это действительно 
колоссальный объем заимствований для нашего внутреннего рынка. Если этот объем 
оставить, он может привести к так называемому эффекту вытеснения, и в результате 
кредитование, развитие которого – приоритет для всех как в НБУ, так и в правительстве и 
ОПУ, может замедлиться, а процентные ставки – вырасти. Определенный прогресс в наших 
дискуссиях с Минфином уже есть, и мы надеемся, что нам удастся достичь компромисса и 
избежать нежелательных перекосов на внутреннем рынке", – пояснил глава Нацбанка. 
Шевченко также прокомментировал возможность выкупа ОВГЗ Нацбанком на вторичном 
рынке. "НБУ не имеет законодательного права оперировать на первичном рынке ОВГЗ. 
Операции на вторичном рынке действительно не запрещены, и по моему личному 
убеждению в Украине должен существовать вторичный рынок ОВГЗ. Это цивилизованный 
подход и он соответствует нашей стратегии развития финансового сектора до 2025 г. 
Развитие вторичного рынка не должно преследовать цели скрытой эмиссии", – сказал 
глава НБУ. Он подчеркнул, что для развития вторичного рынка ОВГЗ потребуется время, 
соответствующая дорожная карта сейчас готовится НБУ вместе с Минфином. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Наглядова рада ОТП Банку припинила повноваження  
голови правління Хак-Ковача 

05.10.2020 

Наглядова рада ОТП Банку рішенням від 2 жовтня припинила 
повноваження голови правління фінустанови Тамаша Хак-Ковача з 30 
жовтня 2020 р., який займав відповідну посаду з 1 березня 2012 р. 

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних 
паперів та фондового ринку, виконувати обов'язки голови правління ОТП Банку з 31 
жовтня і до моменту узгодження його кандидатури Нацбанком України, буде член 
правління Володимир Мудрий. Уточнюється, що після узгодження він буде переведений на 
посаду голови правління банку. Як повідомив банк, з 2008 до 2010 року Мудрий працював 
начальником управління операційного супроводження активно-пасивних операцій клієнтів 
в ОТП Банку, а з 7 серпня 2012 року - членом правління банку. За даними НБУ, єдиним 
акціонером банку є OTP Bank Plc. ОТП Банк виступає флагманом банківської групи ОТП, 
зареєстрованої НБУ, до складу якої також входять ТОВ "КУА "ОТП Капітал" і ТОВ "ОТП 
Лізинг". Згідно з даними Нацбанку України, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних 
активів (57,052 млрд грн) ОТП Банк займав 10-е місце серед 75 банків, що діяли в країні. 

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

 
Фонд гарантування завершив виплати  

вкладникам банку «Хрещатик» 
05.10.2020 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати 
вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик». Про це повідомляє пресслужба Фонду 
гарантування, передає служба новин порталу ukrinform.ua 

Зазначається, що 2 жовтня 2020 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення 
державної реєстрації припинення ПАТ «КБ «Хрещатик» як юридичної особи, а, отже, 
ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк - ліквідованим. У Фонді нагадали, що в 
день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку завершується й 
виплата гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами. "Таким чином, виплати 
гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик» завершено. У 
межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «КБ «Хрещатик» отримано 
понад 2,7 млрд грн", - зауважили в ФГВФО. Нагадаємо, Нацбанк 5 квітня 2016 року визнав 
банк "Хрещатик" неплатоспроможним і передав його ФГВФО. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Прибуток Приватбанку в січні-серпні зменшився  

на 29% - до 18,4 млрд грн 
06.10.2020 

Приватбанк за підсумками січня-серпня декларує прибуток 18,4 млрд 
грн (тоді як за 8 місяців 2019 року було 25,8 млрд грн). Про це повідомляє 
служба новин порталу finbalance.com.ua 

За серпень Приватбанк декларує прибуток 2,2 млрд грн (у липні було стільки ж, тоді 
як у червні був збиток 5,6 млрд грн на фоні формування резервів у ІІ кварталі на 6,4 млрд 
грн під можливі виплати, як повідомлялося, по "неколомойській" частині євробондів, 
зобов`язання за якими були примусово конвертовані в капітал банку в грудні 2016 року в 
рамках процедури bail-in у ході націоналізації банку). Чисті процентні доходи Приватбанку 
за 8 місяців - 14,1 млрд грн (за 8 місяців-2019 - 13,1 млрд грн), чисті комісійні доходи - 11,17 
млрд грн (за 8 місяців-2019 - 11,65 млрд грн), позитивний торговий результат - 11,9 млрд 
грн (за 8 місяців-2019 - 8,15 млрд грн). Звернемо увагу, що позитивний торговий результат 
Приватбанку був забезпечений, передусім, результатом від операцій з фінансовими 
активами та зобов`язаннями - фактично від переоцінки у т.ч. докапіталізаційних ОВДП 
внаслідок ослаблення курсу гривні - на рівні 16,1 млрд грн (за 8 місяців-2019 - 2,4 млрд 
грн). Відрахування до резервів становили 8,85 млрд грн (за 8 місяців-2019 банк 
розформував резерви на 178,2 млн грн). За даними Міністерства фінансів, за перше півріччя 
обсяг непрацюючих кредитів Приватбанку збільшився на 4%, або на 8,6 млрд грн - до 247,8 
млрд грн (з них 219,2 млрд грн - кредити юрособам, а 28,5 млрд грн - фізособам). Частка 
непрацюючих кредитів у портфелі Приватбанку на початок липня складала 81% … 

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

 

 
 

ФГВФО програв НБУ спір у Верховному Суді щодо  
стягнення ОВДП по боргу ВіЕйБі Банку 

06.10.2020 

Велика Палата Верховного Суду залишила в силі рішення Госпсуду 
м.Києва від 30.01.2019 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 
22.09.2019 (в справі №910/3009/18). 

Мова йде про рішення, якими ліквідатору ВіЕйБі Банку було відмовлено в 
задоволенні позову до НБУ щодо: скасування постанови правління Нацбанку №219 від 
31.03.2016 про звернення стягнення на ОВДП, передані ВіЕйБі Банком в заставу для НБУ (як 
забезпечення по рефінансуванню); зобов`язання НБУ повернути ВіЕйБі Банку непогашені 
ОВДП (UA4000172271 у кількості 92 038 шт., UA4000185557 у кількості 23 082 шт., 
UA4000186159 у кількості 153 047 шт.). У ході судового процесу ліквідатор ВіЕйБі Банку 
серед іншого зазначав, що НБУ не відшкодував для ФГВФО витрати у розмірі 0,05% від суми 
реалізації, чим порушив норми спеціального законодавства, а саме Порядку здійснення та 
розрахунку витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна. Велика Палата 
Верховного Суду звернула увагу, що листом від 17.09.2015 НБУ повідомив ліквідатора 
ВіЕйБі Банку про свій намір звернути стягнення на предмет застави та просив 
представника ФГВФО організувати проведення оцінки цінних паперів. Після цього, як 
зазначалося вище, на замовлення ліквідатора ВіЕйБі Банку була проведена відповідна 
оцінка. З огляду на це, Велика Палата Верховного Суду зауважила, що вказані “узгоджені дії 
відповідача і позивача свідчать про погодження позивачем звернення стягнення на 
заставлені цінні папери в порядку, встановленому договором застави” (цитата). ... 

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

 
Единственный акционер Мотор-Банка прекратил  

полномочия Андрея Савченко 
07.10.2020 

Вячеслав Богуслаев прекратил полномочия своего представителя, 
члена наблюдательного совета финучреждения Андрея Савченко и 
назначил на его место Надежду Дунаенко сроком на три года.  

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Дунаенко за последние пять лет 
работала инженером, начальником, а позднее директорам депозитарного отдела. Мотор-
Банк основан в 2007 году. Его единственным акционером на начало 2020 года являлся 
народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Вячеслав Богуслаев (партия "Воля народа"). 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов 
Мотор-Банк занимал 55-е место (1,234 млрд грн) среди 75 действовавших. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Тигипко покупает акции "Проминвестбанка" 

у окружения Коломойского 
08.10.2020 

АМКУ планирует рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения 
кипрской компании Luregio Limited на приобретение более 50% акций 
"Проминвестбанка" через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай". 

Соответствующий вопрос включен в повестку заседания АМКУ 8 октября, передает 
БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance. Как сообщалось, в декабре 2019 года АМКУ 
предоставил разрешение кипрской T.A.S. Overseas Investments Limited, основным 
акционером которой является Сергей Тигипко, на покупку боле 50% акций Luregio Limited. 
При этом недавно у финкомпании "Фортифай", которая в марте стала победителем 
аукциона по принудительной продаже госисполнителями 99,77% акций 
"Проминвестбанка", сменились собственники. Сейчас бенефициарами этой финкомпании 
указаны Лариса Рыбенкова и ООО "ФК "Финевровектор", владельцами которого, кроме 
Ларисы Рыбенковой, значатся также Людмила Осыкина и Дмитрий Пономарев. Лариса 
Рибенкова и Людмила Осыкина – помощницы нардепа Олега Дунды (фракция "Слуга 
народа"), который до избрания в парламент был директором ООО "А.В.С.", связанного с 
группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров (также сообщалось, что в 2001-2007 
годах Олег Дунда работал в "Приватбанке"). Так, среди учредителей ООО "А.В.С." – ООО "КУА 
"Финансовый капитал" – одна из "приватовских" структур, которые в мае 2018 года 
получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) о взыскании $159 млн с России 
в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму. В 
рамках исполнительного производства по выполнению указанного судебного решения в 
марте и состоялся аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка". Олег Дунда 
известен в том числе тем, что подал более 1650 поправок к так называемомоу 
"антиколомойскому" закону, на принятии которого настаивал МВФ и который был призван 
предотвратить возможность возвращения "Приватбанка" под контроль бывших 
владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Людмила Осыкина в госреестре 
числится также одним из бенефициаров ООО "ТРК "Аверс", которое связывают с 
"приватовцами". Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был 
продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой бирже ПФТС за 268,71 
млн грн при стартовой цене 266.05 млн грн. Биржа не раскрывает покупателя. В свою 
очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, 
что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ 
намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки. ... 

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

 
Сбербанк відмовився від наміру докапіталізувати  

українську "дочку" на 4,3 млрд грн 
15.10.2020 

Російський Сбербанк ухвалив рішення про відмову від збільшення 
статутного капіталу на 4,3 млрд грн, рішення про яке було прийняте в червні 
поточного року. 

За даними НБУ, на 01.09.2020 обсяг коштів банків у Сбербанку становив 13,7 млрд 
грн. При цьому за даними Сбербанку, на 01.07.2020 обсяг коштів його акціонерів становив 
13,13 млрд грн (це ресурс, який потенційно міг бути використаний для конвертації в 
статутний капітал; росіяни не можуть забрати ці кошти через санкції України проти 
Сбербанку, - ред.). На 01.10.2020 Сбербанк декларував показник достатності (адекватності) 
регулятивного капіталу на рівні 61,97% (вимога НБУ - не менше 10%). 

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

 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
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Фонд гарантирования не смог отсудить 1,1 миллиарда у  
бывшего руководства банка Иванющенко 

20.10.2020 

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск ФГВФЛ к бывшим членам 
правления, наблюдательного совета, кредитного комитета банка "Даниэль" 
о взыскании 1,13 млрд грн. 

ФГВФЛ констатировал, что выявил нанесение убытков банку "Даниэль" на 
указанную сумму вследствие кредитования банком юридических лиц без надлежащего 
обеспечения. Кроме того, Фонд отмечал, что объем обязательств банка "Даниэль" перед 
кредиторами - 683,1 млн грн, тогда как оценочная стоимость ликвидационной массы - 97,3 
млн грн. По информации ФГВФЛ, подавляющая часть ценных бумаг была приобретена, а 
кредитов - выдана в 2012-2013 годах для ряда контрагентов, "которые заведомо не имели 
возможности его вернуть, которые связаны между собой как по предмету обеспечения 
(ценным бумагам), так и взаимным операциям, в т. ч. с акционерами банка". Фонд 
гарантирования отмечал, что банк "Даниэль" кредитовал одних юридических лиц "с целью 
погашения долговых обязательств перед банком и иными юридическими лицами за счет 
кредитных средств самого банка, выданных под неликвидные ценные бумаги". … 

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

 
Чистая прибыль банка "Кредит Днепр"  

составил 20,4 млн грн 
21.10.2020 

Чистая прибыль банка "Кредит Днепр" (Киев) по итогам января-
сентября 2020 года составил 20,4 млн грн, в то время как за аналогичный 
период 2019 г. чистый убыток составил 45,036 млн грн..  

Согласно сообщению, чистый процентный доход за девять месяцев текущего года 
вырос по сравнению с соответствующим периодом 2019 года в 1,9 раза – до 290,82 млн грн.  
Активы банка за январь-сентябрь выросли на 9,1% - до 9,36 млрд грн. Банк "Кредит Днепр" 
основан в 1993 году. Нацбанк Украины (НБУ) 30 июля согласовал прямое приобретение 
Александром Ярославким 100% уставного капитала этого финучреждения. Согласно 
данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов банк 
"Кредит Днепр" занимал 21-е место (12,938 млрд грн) среди 75 действующих. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Первый украинский международный банк увеличил  

уставный капитал в 1,5 раза 
21.10.2020 

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) завершил 
увеличение уставного капитала в 1,5 раза, или на 1,49 млрд грн, - до 4,78 
млрд грн за счет направления части прибыли за 2018 и 2019 гг. 

Увеличение уставного капитала осуществлено путем повышения номинала акций до 
333,75 грн с 230 грн за счет капитализации части прибыли за 2018 год - в размере 1,013 
млрд грн и за 2019 год - 0,473 млрд грн.. Уточняется, что количество акций осталось 
прежним - 14,32 млн шт. ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия 
банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%). Согласно данным 
Нацбанка Украины, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов ПУМБ 
занимал 7-е место (765,467 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

Укрексімбанк списав непрацюючі  
активи на 17 млрд грн 

27.10.2020 

Глава наглядової ради Укрексімбанку Оляна Гордієнко в інтерв’ю для 
“Економічної правди” заявила, що “буквально недавно прийняли рішення про 
списання небалансових активів на суму майже 17 млрд грн”. 

При цьому вона додала, що “списання не означає, що банк припинив заходи по 
стягненню” (цитата). Раніше НБУ анонсував списання держбанками у вересні непрацюючих 
кредитів на 25 млрд грн. На цьому фоні портфель валютних кредитів, виданих банками для 
корпоративного сектору, у вересні різко скоротився - на 11,1% (за три квартали - на 13,9%) 
- до 11,66 млрд дол, а гривневих кредитів - на 0,4% (за три квартали - на 2,3%) до 430 млрд 
грн. Як писав Finbalance, Ощадбанк за перше півріччя списав непрацюючі кредити на 25 
млрд грн. Йдеться, передусім, про борги "сонячних" проектів "імені" Клюєвих у Криму. У 
червні Рада з фінансовоі? стабільності затвердила трирічні плани зі зниження NPL у 
держбанках. Відповідно до цих планів, банки за три роки зменшать розмір NPL з 416 млрд 
грн (обсяг NPL станом на червень) на 305 млрд грн, або 73% від всього обсягу. Збиток 
Укрексімбанку за січень-серпень становив 1,88 млрд грн. Ощадбанк за січень-вересень хоч і 
декларує прибуток 4,7 млрд грн, однак як і випадку Приватбанку, значні прибутки - це 
наслідок перш за все переоцінки ОВДП-портфелю внаслідок ослаблення гривні (Fitch 
вказувало на слабку основну прибутковість Ощадбанку, тобто без врахування ефекту від 
переоцінки цінних паперів і валюти). У вересні Кабмін вирішив докапіталізувати 
Укрексімбанку на 6,8 млрд грн за рахунок випуску 15-річних ОВДП зі ставкою до 9,3% 
(нагадаємо, у 2014 р. уряд таким же чином “залив” у статутник Укрексімбанку 5 млрд грн, у 
2016 р. - 9,3 млрд грн, у 2017 р. - 7,7 млрд грн). … 

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

 
Печерський райсуд на вимогу Коломойського  

витребував звіт Kroll у НАБУ та СБУ 
27.10.2020 

Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Ігоря 
Коломойського та витребував у НАБУ і ГУ СБУ в м. Києві та Київській області 
результати розслідування детективного агентства Kroll. 

У судових матеріалах серед іншого зауважується, що слідчий СБУ в серпні 2018 року 
вилучав у НБУ матеріали звіту Kroll. Додамо, що 22.07.2020 Печерський райсуд задовольнив 
подібне клопотання І.Коломойського та вирішив витребувати відповідний звіт Kroll в НБУ 
(такі ж ухвали виносилися судом у квітні-2018 й травні-2020). У ході судового процесу 
представники НБУ й Приватбанку наголошували, що звіт Kroll не стосується предмету й 
підстав позову, а також зауважували, що представники І. Коломойського самостійно можуть 
звернутись до детективного агентства Kroll. Раніше НБУ заявляв, що компанія Kroll провела 
forensic audit Приватбанку, який, як зауважували в Нацбанку, підтвердив підозри НБУ щодо 
можливого завдання збитків банку перед націоналізацією на 5,5 млрд дол. І. Коломойський 
заперечував цю інформацію. У червні поточного року Приватбанк заявляв, що Високий суд 
Лондона призначив розгляд по суті його позову проти Ігоря Коломойського та Геннадія 
Боголюбова на 1 березня 2022 року. "Всесвітній арешт активів пана Боголюбова та пана 
Коломойського залишається в силі і буде залишатися в силі до моменту винесення рішення 
після завершення розгляду справи. Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться 
повернути суму, заявлену у позові, яка наразі складає понад $3 млрд (включаючи 
відсотки)", - йшлося в тодішній заяві націоналізованого банку. Ігор Коломойський та 
Геннадій Боголюбов оскаржують в українських судах націоналізацію Приватбанку. НАБУ 
розслідує сумнівні операції в Приватбанку, які могли бути в період до націоналізації банку.  

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

 

 НЕ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ З ПОСЛУГАМИ БАНКІВ 
 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 

 
Суд обязал АО “Банк Альянс” раскрыть движение  

средств по счету GlobalMoney (Global24) 
26.10.2020 

Голосеевский районный суд города Киева обязал АО “Банк Альянс” 
раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney и предоставить 
доступ следователям и прокурорам к банковской документации. 

Движение по счету GlobalMoney (ООО “ГлобалМани”) касается всех контрагентов 
платежной системы, в том числе таких известных украинских компаний как WOG, 
букмекерской конторы Париматч, мобильных операторов Киевстар, Vodafone, Lifecell и 
десятков других, доступных в мобильном приложение GlobalMoney(Global24), а также через 
сайт этой платежной системы. 23 сентября 2020 г. своим постановлением Печерский 
райсуд города Киева наложен арест на средства, которые находятся на расчетных счетах 
ООО “ГлобалМани”, открытых в АО “Банк Альянс” в части расхода средств, с возможностью 
зачисления на указанные счета поступающих средств. “Однако, должностные лица АО 
“Банк Альянс” зная об аресте счетов ООО “ГлобалМани”, в соответствии с постановлением 
Печерского районного суда города Киева от 23.09.2020, которое по состоянию на 12.10.2020 
г. было действительно, открыли гривневый счет указанному ООО, что может 
свидетельствовать о ненадлежащем исполнении должностными лицами АО “Банк Альянс” 
своих обязанностей и/или является пособничеством в совершении легализации 
(отмывания) доходов получения преступным путем”, - говорится в письме руководителя 
Киевской местной прокуратуры №1 в адрес банка. Также прокурор просит сообщить 
осуществляли ли должностные лица АО “Банк Альянс” меры по переоценке рисков 
относительно клиента ООО “ГлобалМани”, учитывая факт наложения ареста в уголовном 
производстве по признакам правонарушений в части ст.209 УК Украины и предоставляли 
ли специальному органу информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому 
мониторингу, другую информацию, которая может быть связана с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, 
распространением оружия массового уничтожения, по клиенту - ООО “ГлобалМани”. 
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в рамках уголовного дела №757/40918/2, которое 
расследует Служба безопасности Украины и другие правоохранительные органы, 
Печерским судом г. Киева по ходатайству прокуроров рассматривается уголовное 
производство №32020100110000021 относительно уклонения от уплаты налогов в особо 
крупных размерах и обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, 
подделки документов, которое осуществило руководство ООО “Синергия Газ Энерджи” и 
ряд фирм, конечной в цепочки которых выступала платежная система ООО “ГлобалМани” 
(GlobalMoney). Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под 
процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуется уголовное 
производство №32020100110000021 от 05.05.2020г. по признакам уголовных 
преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 364 Уголовного 
кодекса Украины. Однако, стало известно, что “Банк Альянс” открыл новые счета ООО 
“ГлобалМани” UA083001190000026501043103002, нарушив решение Печерского суда в 
рамках данного уголовного производства. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.ua 
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После введения карантина ломбарды сократили  
выдачу кредитов на 25%, – НБУ 

02.10.2020 

Сумма выданных ломбардами кредитов под залог по итогам апреля-
июня 2020 года сократилась на 24,9% по сравнению с первым кварталом – 
до 3,07 млрд грн, а их количество – на 23%, до 2 млн. 

Согласно статистике НБУ, сумма погашенных финкредитов за соответствующий 
период составила 3,05 млрд грн, в том числе погашенных за счет имущества, 
предоставленного в залог, – 600,1 млн грн, что соответственно на 25,5% и на 11,9% меньше, 
чем по итогам первого квартала 2020 года. Количество договоров, погашенных за счет 
имущества, предоставленного в залог, за отчетный период составило 283,2 тыс. – на 28,7% 
меньше, чем кварталом ранее. Стоимость имущества, принятого в залог, за второй квартал 
2020 года к первому сократилась на 26,4% – до 3,43 млрд грн, а сумма насчитанных 
процентов – на 16,2%, до 678,1 млн грн. Нацбанк указал, что общая сумма полученных 
ломбардами доходов за второй квартал составила 800,8 млн грн, что на 14,1% меньше, чем 
за первый квартал, тогда как общая сумма их расходов сократилась на 15,4% – до 759,9 млн 
грн. Согласно данным НБУ, во втором квартале количество ломбардов уменьшилось с 319 
до 306, их активы сократились на 9,4% – до 3,94 млрд грн, собственный капитал – на 5,1%, 
до 1,56 млрд грн. Нацбанк отметил, что статистика по ломбардам на конец второго 
квартала 2020 года основывается на отчетности, предоставленной в центробанк, а на конец 
первого квартала – на данных Нацкомфинуслуг. Напомним, Национальный банк стал 
регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов 
и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг с 1 июля 2020 года. 

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

 

 КРЕДИТНІ СПІЛКИ 

Нацбанк відкликав ліцензію у чотирьох  
кредитних спілок 

05.10.2020 

Національний банк відкликав ліцензію у чотирьох кредитних спілок: 
«Інвестиційний Союз «Будова», «Ольвія», "Лєпта" та "Інтер-інвест". Про це 
повідомляє пресслужба НБУ, передає ukrinform.ua 

Зазначається, що Національний банк після розгляду заяв, поданих фінансовими 
установами, відкликав у зазначених кредитних спілок ліцензії на провадження 
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 
ринку цінних паперів). Після відкликання ліцензій, із дати ухвалення рішення, фінансова 
установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. 
Перевірити чинні ліцензії фінансової установи можна на сайті Національного банку. 
Відкликання ліцензій не позбавляє кредитну спілку обов’язку виконувати свої 
зобов’язання перед членами такої кредитної спілки. Члени кредитної спілки також мають 
виконувати свої зобов’язання перед кредитною спілкою. Зокрема, ті члени кредитної 
спілки, хто має заборгованість за кредитами, повинні розрахуватися в строки та в розмірі, 
що передбачені умовами договорів. Вклади членів кредитної спілки, а також нараховані 
проценти є їхньою приватною власністю незалежно від наявності чи відсутності в спілки 
чинних ліцензій (вимоги Закону України «Про кредитні спілки»). У разі припинення 
членства в кредитній спілці вступний внесок громадянину не повертається. Повернення 
обов’язкового пайового та інших внесків (крім вступного) відбувається в порядку, 
передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після 
ухвалення загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного 
рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше 
строку, передбаченого відповідним договором. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Сеть магазинов «Сим23» начала  
экспансию в райцентры 

02.10.2020 

Западно-украинская сеть экспресс-маркетов «Сим23» начинает 
охватывать не только крупные города, но и райцентры, сообщает 
TradeMaster.UA со ссылкой на MRC Brand. 

Недавно первым минимаркетом «Сим23» пополнился город Дубно в Ровенской 
области. Магазин в этом райцентре начал работать 18 августа текущего года - на площади 
Независимости, 3. Это первый райцентр Ровенской области, где появились магазины 
«Сим23» (в этом регионе сеть работает также в самом Ровно). Отметим, что на сегодняшний 
день в Дубно, кроме упомянутого маркета «Сим23», функционируют также магазины 
продовольственных сетей «Наш Край», «АТБ», Spirit & Food и «Рукавичка». По сравнению с 
другими ритейлерами магазины «Сим23» выигрывают удобным концептом минимаркета с 
акцентом на ассортимент продукции food-to-go. Также преимуществом является наличие в 
магазинах сети мобильных «кафетериев» с системой самообслуживания и возможностью 
для покупателя самому приготовить себе кофе, чай или быструю еду, разогреть 
приобретенные багеты и сэндвичи. В целом, на конец августа 2020 года сеть «Сим23» 
насчитывала 78 магазинов, расположенных в 4 областях Украины.  

Читать полностью >>> 
По материалам mrc-brand.com 

 
У Полтаві відкрився вже другий  

магазин SPAR 
05.10.2020 

Заклад працює на умовах франчайзингу за адресою вул. Головка,15. 
Його площа становить 345 м. кВ, для обслуговування покупців є 6 кас, з них, 4 
– самообслуговування. 

Присутній відділ свіжого м’яса, кулінарії, живого пива, власного виробництва, 
випічки та Food-to-Go, де представлений широкий асортимент страв та напоїв для 
швидкого перекусу. А також, гаряча ароматна кава, яку можна випити на місці чи взяти з 
собою. Відзначимо, у вересні відбулось відкриття нового торгового закладу SPAR у 
Харківській області, смт. Лозова, на умовах франчайзингу. Магазин працює у форматі 
Express та знаходиться за адресою вул. Богданівська,35 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 торгових формати: SPAR Express 
(магазини біля дому торговою площею до 200 кв.м), SPAR (супермаркети 200-800 кв.м), 
EUROSPAR (супермаркети 800-3000 кв.м), INTERSPAR (гіпермаркети більше 3000 кв.м). 
Ключові цінності SPAR для покупців – це широкий асортимент якісних і свіжих товарів, 
європейські стандарти обслуговування, індивідуальний підхід до кожного клієнта, комфорт 
і затишок в кожному магазині. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами volwestgroup.com 

 
Рекордними темпами: мережа КОЛО розширилась  

до 200 магазинів 
08.10.2020 

Мережа магазинів КОЛО продовжує стрімко набирати оберти та 
нарощувати темпи свого розвитку: 8 жовтня відбулось офіційне відкриття 
вже 200-го магазину рітейлера. 

Ювілейний торговий об’єкт розпочав роботу у Києві на проспекті Миколи Бажана, 7 
Ж. Позначку в плюс сто нових магазинів продуктовий рітейлер пройшов менше ніж за рік – 
100-й магазин КОЛО відкрився 30 листопада 2019 року. І це вже не перший рекорд мережі в 
цьому році. Так, тільки у вересні 2020-го було відкрито рекордну кількість магазинів – 17 
нових об’єктів. Також цьогоріч мережа вийшла в новий для себе регіон: окрім Києва та 
Київської області магазини КОЛО запрацювали ще й в Одесі. Зараз мережа налічує 145 
магазинів в Києві, 40 в Київській області та 15 в Одесі. А в планах продуктового рітейлера 
відкрити 3500 точок по всій Україні. В компанії зазначають, що саме пошук нових 
приміщень для відкриття магазинів є одним із пріоритетних напрямків роботи компанії. 
Щоб запропонувати свою нерухомість в оренду, необхідно заповнити з 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
METRO Україна святкує міжнародний День підприємця,  

допомагаючи своїм клієнтам 
13.10.2020 

Вже п’ятий рік поспіль міжнародний рітейлер METROAG святкує День 
приватного підприємця у 34 країнах присутності у світі. Про це повідомляє 
служба новин порталу trademaster.ua 

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» також приєдналася до святкування, організувавши 
низку заходів для своїх професійних клієнтів, повідомляє TradeMaster.UA з посиланням на 
прес-реліз компанії. Пандемія спричинила глибоку кризу бізнесу у всьому світі. Оскільки 
ключовою групою клієнтів METRO є саме приватні підприємці, компанія, усвідомлюючи 
свою відповідальність за збереження бізнесу клієнтів, одразу розробила план допомоги для 
них у кожній країні присутності. Так, в Україні з початком карантину представники 
готельно-ресторанного бізнесу отримали відчутну підтримку від «МЕТРО Кеш енд Кері 
Україна», щоб втримати свій бізнес «на плаву» та з гідністю пройти всі випробовування 
карантином: оптові ціни незалежно від кількості товарів у чеку, реструктуризація 
заборгованості, збільшення терміну відстрочки платежів, зменшення втричі порогової суми 
замовлення для безкоштовної доставки товарів, безкоштовна рекламна підтримка 
закладів, діджитал-інструменти для ефективного ведення бізнесу, адаптований під нові 
реалії асортимент, освітні вебінари щодо якості та харчової безпеки тощо. Логічним 
продовженням програми підтримки бізнесу професійних клієнтів METRO стало 
святкування міжнародного Дня приватного підприємця, який відзначається кожного 
другого вівторка жовтня у всіх 34 країнах присутності. «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 
підготувала для своїх клієнтів низку онлайн майстер-класів та лекцій від провідних 
спеціалістів кулінарної індустрії: Олексія Повторейка, шеф-кухаря та співзасновника мережі 
ресторанів «Наживо», Віце-президента Асоціації шеф-кухарів України; Віктора Тимчишина, 
шеф-кухаря ресторану Guramma Italiana; Олексія Міллера, бренд-шефа «МЕТРО Кеш енд 
Кері Україна»;  Олексія Гіжка, сертифікованого бренд-сомельє «МЕТРО Кеш енд Кері 
Україна». Окрім цього, фахівці компанії з якості, екології, ціноутворення також проведуть 
онлайн-лекції для клієнтів, покликані допомогти їм ефективно вести свій бізнес. Всі 
майстер-класи та лекції до Дня підприємця доступні для широкої аудиторії на офіційному 
YouTube-каналі «МЕТРО Кеш енд Кері Україна». ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами trademaster.ua 
 

 
 
 

 
 

Как компания "Львовхолод" – сеть "Рукавичка" –  
консолидировала внутренние закупки 

13.10.2020 

Западноукраинская ТПК “Львовхолод” владеет продуктовой сетью 
“Рукавичка” (129 магазинов), производственными мощностями, 
лабораторией и собственным логистическим центром.  

ТПК сотрудничает с более чем 500 поставщиками. С конца прошлого года в 
компании начали переход к централизованным закупкам товаров и услуг для собственных 
нужд. В материале Liga директор департамента закупок "Львовхолод" Владимир Лыско 
рассказал, на что стоит обратить внимание. Структура ТПК “Львовхолод” объединяет 13 
департаментов. Каждый из них проводил закупки самостоятельно. В середине 2019 года 
руководство решило консолидировать внутренние закупки, перейти на электронные 
торги, а также  внедрить автоматизацию закупочных процессов. Что было сделано? Выбор 
электронной площадки. ТПК остановился на E-Tender. По подсчетам площадки, 
автоматизация закупок в ТПК приведет к экономическому эффекту в начале второго 
полугодия 2020 года. "Львовхолод" совместно с новым партнером провел аудит системы 
закупок, которая работала на тот момент. Были разработаны новые бизнес-процессы, 
которые позволяют контролировать закупки на этапе заказа товара. Под эти процессы 
"Львовхолод" разработал регламентную документацию, промполитику и др. Параллельно с 
этими процессами ТПК создал (в октябре 2019 года) отдельный департамент для 
проведения закупок. Департамент поэтапно переходит к автоматизации закупочных 
процессов и планирует его завершить до конца 2020 года. Сейчас главные закупки уже 
проходят через электронные тендеры. Был введен электронный документооборот e-Docs 
(входит с E-Tender в одну группу компаний E-Tech). Это помогло “Львовхолод” 
автоматизировать работу тендерного комитета компании, в который входят топ-
менеджеры.  “Собрать их вместе в одно время было делом нелегким. Автоматизация же 
процесса позволяет принимать решение удаленно”, – делится Владимир Лыско. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Суд скасував вимоги дпс до мережі "Сільпо" доплатити  

податки на 230 млн грн 
15.10.2020 

Окружний адмінсуд м. Києва 07.09.2020  задовольнив позов ТОВ “Сільпо-
Фуд” до Офісу великих платників податків ДПС (у справі №640/10263/20) та 
скасував податкові повідомлення-рішення від 13.02.2020. 

Мова йде про повідомлення-рішення: №0001854401 - яким позивачу збільшено суму 
зобов`язання з ПДВ на 126,9 млн грн (у т.ч. 84,6 млн грн - за податковим зобов’язанням, а 
42,3 млн грн - штрафні санкції); №0001844401 - яким позивачу збільшено суму 
зобов`язання з податку на прибуток на 105,5 млн грн (у т.ч. 30,3 млн грн - за податковим 
зобов’язанням, 15,16 млн грн - штрафні санкції); №0001834401 - яким зменшено суму 
від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 242,5 млн грн. 
Суд серед іншого констатував, що “контролюючим органом, всупереч вимог Кодексу 
адміністративного судочинства України, не було доведено та надано належних доказів про 
наявність встановлених судами фактів, які свідчать про обізнаність платника податків 
щодо неправомірної поведінки контрагентів та злагодженості дій між ними” (цитата). 
“Податкова інформація щодо контрагентів по ланцюгу постачання не спростовує 
реальність господарських операцій між позивачем та його контрагентами, оскільки 
відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично 
поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів" (правовий висновок 
викладено у постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21 
лютого 2018 року по справі № 813/1497/17)” , - йдеться в рішенні Окружного адмінсуду м. 
Києва від 07.09.2020. За даними держреєстру, бенефіціаром ТОВ “Сільпо-Фуд” є Володимир 
Костельман - співвласник Fozzy Group (відома супермаркетами «Сільпо», «Фоззі», «Фора»). 

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

 
В Украине может появиться новый гирок 

жестких дискаунтеров "ЗаТак" 
16.10.2020 

О том, что в Украине появилась новый локальный игрок в 
продуктовой рознице под вывеской "ЗаТак" Retailers рассказал один из 
поставщиков, которому ритейлер предложил сотрудничество.  

Сеть возглавил Андрей Заболотный – выходец из розничной сети "Фуршет", где он 
отвечал за закупки. Первый магазин "ЗаТак" открылся на днях в Житомире по ул. Витрука, 
9А на месте магазина "Фуршет". Сразу два представителя поставщиков рассказали Retailers, 
что по их не подтвержденной информации, "ЗаТак" развивает "Фуршет". Связаться с ее 
основателем Игорем Баленко не удалось, он не ответил на сообщение и телефонные 
звонки. Андрей Заболотный рассказал Retailers, что "Фуршет" не является инвестором 
"ЗаТак". "Инвесторы – бизнесмены с украинскими корнями из США, которые там 
зарабатывают на недвижимости и финуслугах. Раскрыть их имена я не могу", – говорит 
топ-менеджер. По его словам, они решили инвестировать в розничный рынок Украины – 
один из немногих в Европе, который показывает двузначные темпы роста (за исключением 
кризисных годов). “ЗаТак” – это сеть в формате жестких дискаунтеров. Компания ищет 
помещения арендной площадью от 2000 кв.м.  "Есть сложности, не так много помещений, 
которые бы отвечали нашим требованиям", – говорит Заболотный. Покупать помещения 
ритейлер не планирует. В перспективе пяти лет инвесторы хотят покрыть областные 
центры и города от 150 000 населения. Инвестиции в развитие не раскрываются. Низкая 
цена по рынку будет достигаться за счет договоренностей с поставщиками. Также в 
ассортименте большая часть товаров будет от локальных производителей и тех, которые 
по разным причинам не могут попасть в национальные сети. Все процессы “ЗаТак” отдаст 
на аутсорс – начиная от маркетинговых  кампаний, заканчивая логистикой. Производители 
будут привозить товары непосредственно в магазины. "Считаю, что формат жесткого 
дискаунтера востребован в Украине. На мой взгляд, есть три основных критерия, которые 
двигают ритейл: эмоция (обслуживание, интерьер), ассортимент и цена. В “ЗаТак” мы 
делаем упор на двух последних", – говорит Андрей Заболотный. 

Что такое дискаунтер? >>> 
По материалам retailers.ua 
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АМКУ дозволив NOVUS придбати  
мережу BILLA 

22.10.2020 

АМКУ надав дозвіл на придбання компанією «UAB CONSUL TRADE 
HOUSE» (група NOVUS) частки у статутному капіталі ПІІ «Білла-Україна» у 
компанії «REWE INTERNATIONAL AG» (Група REWE) у розмірі 100 %. 

Під час розгляду заяви на концентрацію АМКУ встановлено, що компанії проводять 
одночасну господарську діяльність лише на наступних ринках: роздрібної торгівлі 
продовольчими та непродовольчими товарами (окремо) –  в межах міст Києва, Борисполя 
та Ірпеня; надання в оренду (суборенду) комерційної нерухомості під торгівлю в місті 
Києві. Сукупні частки учасників концентрації на цих ринках за результатами 2018 року та І 
півріччя 2020 р. розподілялися наступним чином: 10 - 15 % на ринках роздрібної торгівлі 
продовольчими товарами (найбільша сукупна частка не досягає 17% в Ірпені за 
результатами 2019 р.); < 5 % на ринках роздрібної торгівлі непродовольчими товарами; < 5 
% на ринку надання в оренду комерційної нерухомості під торгівлю. Враховуючи, що 
сукупні частки учасників концентрації на задіяних ринках є незначними, АМКУ прийняв 
рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого 
обмеження конкуренції на товарних  ринках України, тому надав відповідний дозвіл. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АМКУ 

 
Сеть "Фора" ожидает увеличения количества заказов  

через сервисы доставки в два раза 
23.10.2020 

Сеть супермаркетов "Фора" ожидает, что в 2021 г. количество заказов 
из торговых точек сети через сервисы доставки увеличится в два раза по 
сравнению с результатами 2020 года.  

"Мы считаем, что доставка и экспресс-доставка из ритейла в следующем году 
вырастет в два раза по сравнению с этим годом. Особенно быстро, согласно нашему 
видению рынка, будет расти количество покупок с маленьким и средним чеком", - сообщил 
директор по цифровым технологиям "Форы" Евгений Тришин в ходе брифинга в пятницу. 
Он также подчеркнул, что у "Форы" в Киеве открыто магазинов, что обеспечивает 
практически 100% покрытие. "У нас в центре Киева есть несколько физических магазинов, 
где товарооборот через Glovo достигает 10%. Это очень хороший, серьезный показатель 
после полугода работы через одну диджитальную услугу. И мы ожидаем, что количество 
таких магазинов будет только расти", - отметил Тришин. По словам генерального 
менеджера Glovo в Украине Дмитрия Расковского, сервис уже опередил другие службы 
доставки из супермаркетов по количеству доставок. "По нашим оценкам, если мы 
сравниваем количество доставок из супермаркетов у нас и у любого другого игрока на 
рынке - мы сейчас номер один. Большинство больших торговых сетей уже работают с нами. 
Из больших сетей нам не хватает сейчас только АТБ... У нас также больше покрытие и 
больше партнеров, чем у любого другого сервиса доставки", - констатировал Расковский.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
«Мудрий вік»: Мережа «Наш Край»  

відсвяткувала 19 років 
23.10.2020 

Слідом за 28-річчям компанії VolWest Group, день народження 
відсвяткував один із бізнесів компанії. Франчайзинговій мережі магазинів 
«Наш Край» виповнилося цілих 19 років. 

Регулярне навчання вже стало частиною корпоративної культури VolWest Group. 
Тож до дня народження 20 жовтня працівників запросили в «Адреналін» на лекцію про 
брендинг. Але перед тим були привітання. Віктор Мольченко, генеральний директор 
мережі, розповів, що вже вдруге тут працює і вдруге йому подобається. Він звернув уваги, 
що 19 років для мережі магазинів це досить багато. «Я вважаю, що 19 років для таких 
бізнес-творінь – це дуже мудрий вік. Коли деякі бізнеси «вмирають» на другий, п’ятий рік, 
то 19 – це ознака такої мудрості. Ми працюємо й живемо завдяки команді, тому я дуже 
вдячний усім», – зазначив гендиректор. Далі слово взяв директор департаменту маркетингу 
мережі Петро Кульпач і почав свою лекцію про брендинг. Він розповів, що таке бренд, як він 
формується, показав приклади вдалої і не дуже іміджевої реклами та ще багато корисного. 
Голова ради директорів VolWest Group Віктор Корсак зазначив, що ця лекція наштовхнула 
його на рефлексію. «Виходить ми будуємо такий бренд, щоб убивати всі інші бренди», – 
сказав Віктор Корсак. Тоді керівник здивував усіх питанням, чи пам’ятають вони закон Ома. 
Коли ж хтось із залу вигукнув формулу, він пояснив, що там ідеться про опір і напругу. 
«Тобто, коли будуєте бізнес, потрібно докласти максимум зусиль, створити напругу з 
одного боку. А з другого боку потрібно заходити на ринки, де опір найменший. Так було і з 
мережею. Ми дуже багато працювали. Коли заходили на ринок мереж магазинів, у нас був 
лише один конкурент, а на ринку франчайзингу не було нікого і досі нема», – розповів 
Віктор Корсак. На завершення після фуршету працівників запросили на перегляд фільму. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами VolWest Group 

 
Мережа Сільпо відкрила два нових дизайнерських  

магазини в Західній Україні  
24.10.2020 

Продуктовий рітейлер Сільпо поповнився новими дизайнерськими 
супермаркетами у Львові та області, розширивши торгову мережу до 267-ми 
магазинів. Про це повідомляє rau.ua 

Зокрема, 15 жовтня розпочав роботу супермаркет Сільпо на вулиці Пасічній, 164 у 
Львові. Цей магазин площею майже 1180 кв. м став своєрідною інтерпретацією траси 
міжнародного значення «Київ—Чоп» з усіма обов’язковими елементами дороги: 
світлофорами, знаками, колесами, автомобілями, відбійниками та заправками. Культурний 
код подорожі Україною відображений в ілюстраціях та інсталяціях нового Сільпо — від 
бабусі з чорницею у Корці до дівчинки з цукерками у Житомирі. Тут навіть є свій готель і 
лижна траса. Слідуючи дороговказами на підвісній трасі під стелею покупці можуть знайти 
заправку з рибою із власною коптильнею і акваріумом, ряди з хамоном, відділ Лавка 
Традицій, камеру дозрівання м’яса та багато іншого. Цікаво, що окрім терміналів 
самообслуговування для покупців нового магазину у Львові також доступна технологія 
scan&go, яку Сільпо впровадив цьогоріч. Ще один магазин одного з найбільших рітейлерів 
України розпочав роботу 18 жовтня у Новому Роздолі Львівської області. Він розташувався 
за адресою проспект Шевченка, 30 А, зайнявши понад 1370 кв. м площі. Цей торговельний 
об’єкт команда Сільпо реалізувала в шотландських мотивах. Зокрема, тут зібрані фамільні 
тартани різних шотландських кланів і навіть один вигаданий спеціально для Сільпо. 
Історичні факти і легенди Шотландії супроводжують гостей у всьому декорі магазину, на 
картинах та в арт-інсталяціях – дерево і метал, середньовічні обладунки, світильники-роги, 
чортополохи, Лох-Неське чудовисько, мисливці яструби під стелею. Окрім традиційно 
широкого асортименту в магазині також можна перекусити та випити кави, адже 
безпосередньо на території супермаркету працюють власна кав’ярня та піцерія Сільпо. 
Довідка. Сільпо — одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів 
України. Заснована в 1998 році. Станом на 18 жовтня 2020-го нараховує 267 супермаркетів, 
в тому числі 4 делікатес-маркети Le Silpo. Рітейлер входить до торгово-промислової групи 
Fozzy Group, яка також розвиває мережі магазинів Фора, Thrash!, Fozzy C&C та інші. 

Читати повністю (фото) >>> 
За матеріалами rau.ua 

Продуктовий рітейлер Класс відкрив оновлений  
супермаркет у Харкові 

27.10.2020 

Оновлений супермаркет харківської продуктової мережі Класс 
розпочав роботу 16 жовтня на проспекті Людвіга Свободи, 43. Про це 
повідомляє служба новин порталу rau.ua 

Після оновлення магазин став сучасним і технологічним. В компанії намагалися 
максимально комфортно організувати простір супермаркету, який зайняв основну частину 
першого поверху ТЦ Класс-4 загальною площею 3000 кв. м. Завдяки новому зонуванню, 
покупцям легше на інтуїтивному рівні зорієнтуватися в розмаїтті асортименту і легко 
знайти необхідні товари. В магазині працює власна пекарня, відділ кулінарії і кафетерій. 
Окрім звичайних кас, в супермаркеті встановили термінали самообслуговування. При 
цьому особливу увагу рітейлер приділив дотриманню карантинних заходів безпеки. 
Зокрема, весь персонал в торговому залі та на касах забезпечений засобами 
індивідуального захисту, перед кожною касою є розмітка для дотримання дистанції, а при 
вході в супермаркет, біля камери схову і в кафетерії, встановлені ємності з антисептиками і 
одноразовими рукавичками. Відзначимо, що окрім самого супермаркету на другому поверсі 
ТЦ Класс на проспекті Людвіга Свободи працюють й інші торгові оператори. Серед них 
національний рітейлер електроніки Comfy, аптека, магазин одягу ANDI, взуття та аксесуарів 
Лідер взуття, товарів для дітей Bambini, товарів для будинку Style Home, ювелірних виробів, 
косметики та парфумерії, зброї, спорядження для туризму та риболовлі, а також інші 
торговельні точки. Мережа супермаркетів Класс була створена в 2001 році, коли перший 
торговий об’єкт компанії розпочав роботу на проспекті Московському, 259 в Харкові. За 
інформацією на сайті рітейлера, зараз мережа об’єднує вже 13 торгових об’єктів, і щодня 
обслуговує понад 100 000 клієнтів. Асортимент мережі налічує більше 90 000 SKU. Компанія 
також розвиває власні торгові марки «ЩЕ-Б-ПАК» та «Кращий вибір». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
 NOT-FOOD  
 WELLNESS & DROGERIE 
 в цілому 
 

 
 

Ринок drogerie-рітейлу в Україні в 2019 р.  
перевищив 25 млрд грн 

15.10.2020 

Загальний обсяг ринку роздрібної торгівлі косметичними товарами, 
побутовою хімією і товарами для дому через сучасні канали продажів в 2019 
році склав близько 25,1 млрд грн. 

Такі дані містяться в новому звіті «Ринок дрогері-рітейлу України: Фінансові 
підсумки 2019 р. Основні тренди першої половини 2020 р. Прогнози розвитку на друге 
півріччя 2020-2021 рр.», підготовленому компанією GT Partners Ukraine. Як зазначається в 
дослідженні, в цілому український ринок drogerie-рітейлу характеризується середнім 
рівнем консолідації. По суті, єдиним оператором, який в останні роки методично нарощує 
свою ринкову частку (в т.ч. за рахунок відкриття своїх магазинів на місці об’єктів інших 
рітейлерів) є мережа EVA. Сумарна частка топ-5 drogerie-рітейлерів України в 2019 році 
склала 47% від загального обсягу роздрібних продажів косметичних товарів, побутової хімії 
і засобів особистої гігієни підприємствами-юридичними особами країни. За інформацією GT 
Partners Ukraine за 6 стартових місяців 2020 року в Україні мережеві drogerie-оператори 
відкрили 100 нових магазинів. Для порівняння, в першому півріччі 2019 року в Україні було 
відкрито 153 нових магазини. Таким чином, фіксується значне уповільнення динаміки 
експансії провідними представниками сектору. При цьому, мережа EVA залишається 
найбільш активним оператором на українському ринку роздрібної торгівлі товарами 
побутової хімії та особистої гігієни в першому півріччі – рітейлер відкрив за шість місяців 
2020 року 37 магазинів. До числа лідерів за темпами розвитку в цьому році також увійшли 
мережі Копійочка (24 магазини), Prostor (13), Чистенько (11) та Свит-Хим (7). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
 

 

 і зокрема 
 WELLNESS & BEAUTY 

Brocard відкрив новий магазин у київському  
ТРЦ Blockbuster Mall 

29.10.2020 

Магазин площею 561 кв. м увійшов До топ-7 магазинів Brocard за 
розмірами й став одним з найбільш технологічно оснащених об’єктів мережі. 
Про це повідомляє портал rau.ua 

Компанія «Брокард-Україна» 27 жовтня 2020 року відкрила магазин у київському 
ТРЦ Blockbuster Mall (проспект Степана Бандери, 36). Як повідомила RAU прес-служба 
компанії, новий Brocard виконаний у вже традиційній для нових об’єктів мережі чорно-
білій концепції. Для зручності покупців він сегментований відповідно до товарних груп – 
парфумерія, декоративна косметика, засоби догляду за шкірою й волоссям – і має 
продуману навігацію для максимальної зручності відвідувачів. Високотехнологічні led-
панелі транслюють рекламні ролики провідних світових брендів, інформацію про акції та 
новинки мережі. У новому магазині представлено більше 200 преміальних брендів 
парфумерії і косметики (Lancome, Guerlain, Clarins, Givenchy, Gucci, Collistar, Dolce & Gabbana, 
Eisenberg Paris, Hermes, Trussardi, Lanvin, Payot, Elizabeth Arden, Carolina Herrera, Lacoste, 
Versace та інші). Культові бренди Chanel і Dior розташуються в «особистих апартаментах»: 
вони будуть представлені в корнерах – повноцінних просторах марки, де асортимент 
представлений максимально повно. Тут також можна буде познайомитися з декоративною 
лінією для макіяжу Dior Backstage, натхненною залаштунками світових подіумів і створеної 
креативним директором бренду Пітером Філіпсом. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
 

 HEALTH (АПТЕКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ) 
 

Генеральним директором мережі аптек АНЦ  
призначено Миколу Щербину 

22.10.2020 

Новий СЕО найбільшого аптечного оператора України очолив 
компанію у липні 2020 року. Про це повідомила прес-служба компанії, 
передає служба новин порталу rau.ua 

Микола Щербина має більше 10 років досвіду в сфері розвитку систем менеджменту 
та маркетингу  великих національних компаній. Останні два роки Микола обіймав посаду 
директора зі стратегії та розвитку керуючої компанії мереж EVA та VARUS. До цього вісім 
років він присвятив роботі на керівних посадах в ПриватБанку: спочатку керівником 
департаменту стратегічного менеджменту, а з 2015 до 2018 року – маркетинг-директором 
банку. Першочерговими задачами на посаді Микола бачить впровадження системи 
регулярного менеджменту на всіх рівнях, розвиток культури інновацій та цифрову 
трансформацію компанії. На жовтень 2020 року мережа аптек АНЦ є найбільшою аптечною 
мережею в Україні: поєднує 888 аптек, що працюють під торговими марками “Аптека АНЦ”, 
“Копійка”, “Шар@”, “Благодія” та інші. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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H&M збільшив виручку в Україні  
в півтора рази 

01.10.2020 

Шведська компанія Hennes & Mauritz AB (H&M), власник другої за 
величиною в Європі мережі магазинів одягу, збільшила виручку в своїх 
українських магазинах на 59% в гривні в третьому фінансовому кварталі.  

За третій фінквартал продажу H&M в Україні склали 86 млн шведських крон ($ 9,65 
млн), що в 1,5 рази більше, ніж за такий же період 2019 роки (56 млн шведських крон, або $ 
6,28 млн). Таким чином, зростання в шведських кронах склав 54%, а в гривні - 59%. 
Компанія за цей період запустила два нових магазини в Україні, розширивши таким чином 
мережу до п'яти об'єктів (всі - в Києві). В цілому за дев'ять місяців фінансового року H&M 
збільшив виручку на 10% - до 156 млн шведських крон (142 млн шведських крон за 9 міс.-
2019 року), тоді як зростання продажів в гривні склав 5%. H&M 11 червня відкрилися 
четверту торговельну точку в Україні в ТРЦ Dream Town і 1 серпня - п'яту, в ТРЦ Retroville. 
За результатами 2019 року H&M в Україні відкрив одну нову торгову точку і збільшив 
майже в чотири рази продажу, до 227 млн шведських крон (близько $ 24 млн). 

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

 
Компанія «Адідас-Україна» відкриє відразу  

два магазини в ТРЦ Retroville 
22.10.2020 

Столичний торгово-розважальний центр Retroville посилив пул 
торгових операторів сегмента спорттоварів, підписавши договір про 
відкриття магазинів відомих міжнародних брендів Adidas і Reebok. 

Як повідомляє консалтингова компанія Retail & Development Advisor, яка виступила 
брокером даної угоди, запуск магазинів запланований на лютий 2021 року. Зокрема, 
торгова точка Adidas займе площу в 372 кв. м, а Reebok – 273 кв. м. Нагадаємо, що обидва 
бренда спортивних товарів розвиває компанія «Адідас-Україна». «Відкриття Adidas і Reebok 
дозволить залучити додаткову аудиторію відвідувачів сегментів «середній» і «середній 
плюс», а також посилить сегмент спорттоварів на об’єкті. Зараз він представлений такими 
торговими операторами як Sportmaster, Sport City, Under Armour, 4F, Intersport і New Balance, 
які сумарно займають майже 4000 кв. м площі», – прокоментувала угоду СЕО ТРЦ і БЦ 
Retroville Рената Якубченієне. «Наше завдання як брокера – завжди прислухатися до думки 
орендаря у виборі локації, і при цьому дотримуватися концепції, затвердженої ТРЦ. В 
даному випадку ми орієнтувалися на синергію брендів навколо та посилення їх роботи з 
покупцем. Настільки відомі міжнародні бренди як Adidas і Reebok також будуть 
«притягувати» в ТРЦ інших операторів сегмента спорттоварів, що дозволить посилити 
синергетичний ефект і поліпшити ефективність роботи всіх торгових операторів ТРЦ 
Retroville», – додала СЕО RDA Таїсія Литовченко. Нагадаємо, перша черга столичного ТРЦ 
Retroville розпочала роботу в кінці травня поточного року, а вже 1 серпня об’єкт почав 
працюваті у повному форматі. Якірними орендарями комплексу стали супермаркет Novus, 
будівельний гіпермаркет Leroy Merlin, перший в Києві кінотеатр Multiplex з технологією 
Screen X, що дозволяє дивитися кіно в радіусі 270 градусів, фітнес-клуб Sport Life, магазини 
техніки та електроніки Eldorado і Фокстрот, датський бренд товарів для дому JYSK тощо. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Сеть Moyo увеличила продажи  
за март-май на 7% 

07.10.2020 

Продажи сети Moyo за весенние месяцы т.г. увеличились на 7% к 
аналогичному периоду 2019 г. Это с учетом того, что в основном за этот 
период магазины сети были закрыты из-за введенного карантина.  

"Это было нелегко. И это не везение или случайность, а результат быстрых и 
комплексных решений", – приводятся слова СЕО Moyo Валентина Ивакина. В частности, 
компания провела переговоры с арендодателями помещений о пересмотре арендных 
ставок, увеличила бюджет на маркетинг и количество скидок, специальных предложений 
на ключевые товары. Также товары из магазинов компания перевезла на центральный 
склад, чтобы обеспечить работу онлайн-магазина. Помимо этого всех сотрудников 
магазинов и часть офисных сотрудников "отправили на простой с частичным сохранением 
заработной платы", другая часть была переведена на удаленную работу, говорит Ивакин. 
Около 10% персонала было сокращено. После восстановления работы Moyo показывает 
рост на 15-20% ежемесячно по сравнению с прошлым годом. "В основном такой прирост 
обусловлен продажами интернет-магазина, а покупатели все чаще используют офлайн-
магазины как точки выдачи заказов", – говорит топ-менеджер. По его словам, эта ситуация 
поднимает вопрос о снижении ставок аренды, ведь эти заказы не являются, по сути, 
результатом трафика ТЦ, а компания несет дополнительные затраты на онлайн-маркетинг. 
Сейчас ритейлер работает над редизайном сайта, развивает кредитные программы, 
сокращает срок доставки (в том числе – с помощью собственной курьерской службы), 
улучшает качество контента. Компания также продолжает инвестировать в программное 
обеспечение, автоматизацию процессов и логистику. "Мое субъективное мнение, что объем 
рынка в 2020 г. останется на уровне 2019 г. А вот рост показателей рынка, предполагаю, 
восстановится только в 2021 г, даже в условиях адаптивного карантина", – прогнозирует 
Валентин Ивакин. В планах компании в следующем году – открыть 20 магазинов. Сейчас 
Moyo, по данным, размещенным на сайте сети, насчитывает 35 магазинов. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Ритейлер "Алло" открыл монобрендовый  

магазин Mi Store в Полтаве 
22.10.2020 

Ритейлер техники и бытовой электроники "Алло" открыл 
монобрендовый магазин Mi Store в Полтаве, тем самым расширив сеть до 30 
точек в Украине. Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно пресс-релизу компании, площадь нового магазина составила 150 кв. м. 
Ассортимент включает расширенную линейку товаров бренда Xiaomi, а также товары для 
красоты, туристические гаджеты и строительные электроинструменты. ООО "Алло" 
создано в 1998 году. По состоянию на октябрь-2020 сеть насчитывает 345 торговых точек в 
140 городах Украины. "Алло" является официальным представителем и дистрибьютором 
Xiaomi в Украине. Первый монобрендовый магазин Mi Store был открыт в начале 2017 года 
в Киеве. Сеть насчитывает 30 точек в 14 городах. Согласно данным Единого госреестра, 
участниками ООО "Алло" являются ЧП "Днипро-Инвест 2016" (96,09%), Дмитрий 
Деревицкий (3,61%), Максим Раскин (0,3%). Конечным бенефициаром указан Деревицкий. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 

Курс на 40: Фокстрот відкрив реформати  
в Тернополі та Чернівцях 

23.10.2020 

Рітейлер дотримується чіткого плану і дедлайнів з оновлення торгової 
мережі, щоб до кінця року вийти до очікуваних  показників. Про це 
повідомляє служба новин порталу rau.ua 

До 40-ка реформатів Фокстрот планує провести до закінчення сезону. І це цілком 
реально, оскільки кількість оновлених магазинів уже перевищила 35. В останній вікенд 
жовтня компанія презентувала ще чотири торгові об’єкти у новому форматі: у західній 
частині країни: що нещодавно відкрилися в Тернополі (ТЦ Орнава, вул. Живова, 15 А) та 
Чернівцях (ТРЦ Depot, вул. Головна, 265); у Києві (просп. Визволителів, 17) і Сумах (ТРЦ 
Мануфактура), урочисті відкриття яких були відкладені у зв’язку з умовами «весняного» 
карантину. «Ті кроки, які ми зробили для посилення Фокстрот в онлайні під час локдауну, 
стали фундаментом для подальшого впровадження змін у цьому напрямку. Разом з тим, 
ніхто не відміняв стратегічних планів з оновлення роздрібної мережі, яка, по суті, є 
«обличчям» бренду в його загальній омніканальній моделі та місцем безпосереднього 
контакту з нашим покупцем, – зазначив Олексій Зозуля, виконавчий директор мережі. – 
Тому ми продовжуємо розвиватися і зміцнювати наші позиції, щоб у кожній точці дотику з 
клієнтом формувати позитивний досвід покупки і лояльне ставлення до компанії». 
Стильний, просторий, світлий магазин у Тернополі розташувався на другому поверсі 
торгового центру Орнава на площі понад 1100 кв. м. А це значить, що в асортименті 
представлений максимально широкий вибір з усіх категорій товарів. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

Читайте також: Як «перезавантаження» онлайн- 
допомогла бізнесу «Фокстрот» >>> 
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Кейс "Антошка": Как редизайн интернет-магазина привел  
к росту коэффициента конверсии на 36% 

14.10.2020 

Сеть детских магазинов "Антошка" с 2011 г. до 2018 г. занималась 
изменениями внутренних процессов, повышением эффективности 
магазинов, изменением логотипа, созданием нового формата. 

Перепрошивка коснулась и интернет-магазина. Его начали менять в 2014 году. В 
результате редизайна коэффициент конверсии интернет-магазина вырос на 36%. Дмитрий 
Куруза, исполнительный директор компании по проектированию и дизайну интерфейсов 
"Турум-бурум", рассказал о кейсе "Антошка" в колонке вышедшей в издании ain.ua. 
Приводим его не полностью. Помимо внутренних процессов менялись запросы 
пользователей. С 2014 года на сайты чаще стали заходить с мобильных устройств – за 
последние шесть лет этот показатель вырос на 400%. От сайтов пользователи начали 
ждать конкретики, понятного не нагруженного интерфейса, который бы помогал найти то, 
что нужно, а не отвлекал. Скроллы и свайпы стали привычными явлениями в интерфейсе. 
Росло и количество покупок совершенных в интернете. … 

Что изменилось >>> 
По материалам retailers.ua 

 
JYSK відкрив четвертий магазин у Дніпрі –  

в ТРЦ Приозерний 
15.10.2020 

Торговельна точка площею понад 1300 кв. м провідного даньского 
бренду товарів для дому та затишку  розпочала роботу 14 жовтня. Про це 
повідомляє служба новин порталу rau.ua 

Як повідомила RAU прес-служба мережі, це четвертий об’єкт компанії у місті Дніпро. 
Він відкрився у ТРЦ Приозерний за адресою вул. Боброва, 1. У новому магазині загальною 
площею 1312 кв. м покупцям будуть доступні товари для затишку та комфорту вдома. 
Євген Іваниця, виконавчий директор компанії JYSK, прокоментував: «Мережа JYSK постійно 
вдосконалюється для наших клієнтів, тож ми раді представити ще один магазин у Дніпрі. 
Незважаючи на карантинні обмеження, наша компанія продовжує розвиватися, ми не 
збавляємо темпи, а навпаки - нарощуємо їх. Нас мотивують наші покупці - вони люблять 
скандинавський затишок, вони цінять європейську якість та вигідні пропозиції, вони 
звикли до високого рівня сервісу. Все це повною мірою задовольняє бренд JYSK». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 

Найбільший «Будинок іграшок» України  
в ТРЦ Ocean Plaza 

22.10.2020 

Мережа магазинів «Будинок іграшок» відкрила свій найбільший 
магазин в ТРЦ Ocean Plaza площею 1450 кв. метрів. Святкове відкриття 
відбулося 21 жовтня, повідомляє UTG  

Нових відвідувачів вітали акціями, розіграшами та майстер-класами для найменших 
гостей. «Будинок іграшок» відкрив свої двері на 2 поверсі ТРЦ. В оновленому магазині 
представлять ще більший асортимент іграшок, інтерактивні зони та простір для майстер-
класів. Магазин стане не лише місцем для пошуку подарунків, а й новим улюбленим місцем 
для розваг та відпочинку з дітьми в ТРЦ. «Будинок Iграшок» - це найбільша українська 
мережа магазинів іграшок. Компанія існує вже 20 років на ринку, має більше 60 магазинів в 
18 містах України та більше 700 лояльних співробітників. У компанії вірять, що дорослих не 
існує, тому асортимент магазину «Будинок Іграшок» настільки широкий, що знайти 
підходящу іграшку можна як для новонародженої дитини, так і для дорослого. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами UTG 

 

Мережа Укрзолото відкрила новий магазин  
в столичному ТРЦ Оcean Plaza 

23.10.2020 

Торгівельна точка почала працювати 25 вересня 2020 року та стала 
135-м магазином у торгівельній мережі Укрзолото. Про це повідомляє 
служба новин он-лайн видання rau.ua 

Яскравий та стильний магазин з ергономічним дизайном займає площу 45 кв. м та 
знаходиться на другому поверсі ТРЦ Оcean Plaza. Особливою прикрасою магазину є 
інтер’єрні сюжети з портретами Тіни Кароль, яка є амбасадором бренду Укрзолото. В 
асортименті магазину представлені як вироби на кожен день, що відповідає концепції 
бренду, так і прикраси на особливі виходи у світ. Асортимент магазину нараховує близько 
4000 видів ювелірних прикрас під власною торговою маркою Укрзолото та від кращих 
виробників України. На вітринах представлені й вироби в золоті: ланцюги, браслети, 
перстні, обручки, сережки, підвіски, – і прикраси зі срібла. Також вражає асортимент 
прикрас з дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням, благородними перлинами. 
Окремо звертають на себе увагу відвідувачів вітрини з розкішними діамантами – відмінний 
вибір ювелірних подарунків до свят. Крім того, магазин пропонує своїм клієнтам 
подарункові сертифікати на суму від 250 до 5000 грн. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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 REAL ESTATE  
 МАФИ (ТОРГІВЛЯ В ПІДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДАХ) 
 

 
 

У Києві прибирають магазини  
на колесах 

27.10.2020 

Незаконно встановлених кавомобілів та МАФів у столиці стало менше 
на 126 одиниць. Про це повідомляє служба новин он-лайн видання 
vechirniy.kyiv.ua 

Саме стільки прибрали з вулиць міста інспектори з благоустрою та співробітники 
демонтажного відділу КП «Київблагоустрій» за тиждень з 19 по 25 жовтня. «Загалом цього 
тижня з вулиць Києва прибрано 126 незаконних елементів благоустрою. Найбільше – в 
Печерському, Подільському та Шевченківському районах», – зазначили у Департаменті 
благоустрою. Цікаво, що у Голосіївському районі комунальники «евакуювали» кілька 
десятків «автомобілів-магазинчиків», які зі спущеними колесами тижнями стояли вздовж 
вулиці Заболотного, 20-а. Водночас деякі власники торговельних точок відреагували на 
вимоги приписів та самостійно демонтували свої незаконні споруди. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua 
 

 
 РИНКИ & БАЗАРИ 
 

 
 

Оператор "Шувар" львовского РСП и мини-рынка  
получил 3 млн грн чистой прибыли 

28.10.2020 

ООО "Шувар", выступающее оператором одноименного львовского 
рынка, по итогам января-сентября 2020 года получило 3 млн грн чистой 
прибыли, что на 76,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.  

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его 
выручка сократилась на 20,2% и составила 23,3 млн грн. Валовая прибыль сократилась на 
7,4% – до 6 млн грн, тогда как операционный убыток составил 1,1 млн грн против прибыли 
в размере 8,9 млн грн в прошлом году. Нераспределенная прибыль увеличилась на 1% и 
составила 19,8 млн грн. Текущие обязательства возросли на 19,7% – до 11,7 млн грн, 
долгосрочные также снизились на 16% – до 54,3 млн грн. Как сообщалось, "Шувар" в рамках 
реализации концепции развития планирует в 2020 году начать строительство второй 
очереди регионального аграрного центра общей площадью 26 тыс. кв. м, а также 
расширить павильон продовольственных товаров. ООО "Шувар" создано в 1991 году. РСП 
"Шувар" является первым в Украине и самым масштабным в Западном регионе оптовым 
рынком сельскохозяйственной продукции. Участниками ООО, согласно данным ЕГРПОУ, в 
октябре 2020 года являются Роман Федишин (50,5%), Андрей Чипчар (27%), Любовь 
Доскоч (10%), Любовь Бокало (10%), Наталия Федишин (2,5%). Конечный бенефициар – 
Роман Федишин. Зарегистрированный капитал ООО "Шувар" составляет 4,6 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 E-COMMERCE  
 

 
 

Rozetka запускає франшизу для  
точок видачі 

16.10.2020 

Інтернет-магазин Rozetka запускає франшизу для точок видачі 
товарів. Про це в Facebook повідомив співзасновник консалтингової агенції 
зі створення франшиз Франч Роман Кирилович. 

На першому етапі Rozetka планує відкрити невелику кількість франчайзингових 
точок видачі і протестувати формат, щоб пізніше «відправити корабель у велике плавання». 
«Владислав Чечоткін вважає, що місткість ринку дозволить Rozetka відкрити 1000 точок 
видачі. Я вважаю, що набагато більше», - зазначив Кирилович. У своєму блозі на YuoTube 
Кирилович зазначив, франчайзингові точки видачі не займатимуться видачею 
великогабаритних товарів, таких як скутери, холодильники або 100-дюймові телевізори. 
Замість цього вони зосередяться на електроніці, побутовій хімії, одязі та інших невеликих 
товарах. Rozetka візьме на себе логістику по доставці товарів до точки видачі, навчання 
нових співробітників, і надає доступ до програмного комплексу Octopus… 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

В Украине запустили сервис  
аренды вещей Renta 

23.10.2020 

В Украине запустили сервис для аренды вещей Renta.ua. Через него 
можно взять или сдать в аренду что угодно: дом, место для парковки или 
кемпинга, огород, смартфон, рекламное пространство… 

Что б разместить объявление нужно зарегистрироваться и пройти проверку. 
Заполнить описание предмета, который вы предлагаете пользователям, добавить фото и 
установить сумму за аренду. Для того что б арендовать нужно оставить заявку на сайте с 
желаемой датой или периодом пользования. Если вещь свободна – продавец подтверждает 
бронь. О передаче пользователи договариваются напрямую. Кроме суммы, установленной 
арендодателем, нужно заплатить залог, который возвращают после сделки. Все 
пользователи проходят проверку по многим факторам. В частности: собственный номер 
телефона, соцсети (учитывая количество друзей), паспортные и банковские данные, 
рейтинг и отзывы с прошлых сделок. … 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Укрпошта та USAID презентували безкоштовний курс для розвитку 

мікро та малого бізнесу за кордоном 
22.10.2020 

Укрпошта та Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка 
України» запустили серію освітніх роликів про можливості торгівлі на 
міжнародних інтернет-майданчиках: Amazon, ETSY, Shopify та eBay.  

Проект реалізовано агенцією TECHBUREAU у партнерстві з кінопродакшеном 
Perfectionist. Освітніи  курс складається з 5 блоків навчальних відео та коротких довідників, 
які можна буде знаи ти на Facebook сторінці E-Export school від Укрпошти. У самих відео 
геро  , які вже відкрили власну справу, коротко розказують про відкриття нового магазину 
на світових маи данчиках онлаи н-торгівлі. Курс доступнии  онлаи н для всіх охочих в рамках 
E-Export school від Укрпошти. Ініціатори впевнені, що він стане дорожньою картою для 
малих підприємців у розвитку власно   справи за кордоном і допоможе укра  нцям розпочати 
або масштабувати свіи  бізнес на світових ринках. Навчальнии  курс є продовженням 
проекту «Електронна комерція в ді  », якии  спрямовании  на допомогу укра  нським мікро та 
малим підприємствам (МСП) вии ти на міжнародні ринки. … 

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

 

 ПОСЛУГИ B2C 

 CABARE & CATERING 
 

 
 

Кава від WOG: 7 років на ринку та EUR10 млн  
інвестицій в проект 

01.10.2020 

Проект «Найкавовіша кава» було розпочато у 2013 році, коли мережа 
WOG придбала та запустила в роботу першу професійну кавомашину 
виробництва швейцарської фірми FRANKE.  

За сім років існування проекту відкрито 386 WOG CAFE по всій Україні – з них 14 
закладів, починаючи з 2016 року, працюють у швидкісних потягах Інтерсіті та Інтерсіті+. 
Також у 2016 році було відкрито WOG CAFE у міжнародному аеропорту «Жуляни» ( Київ), у 
2018 році аналогічний заклад запрацював в міжнародному аеропорту «Бориспіль» (Київ), а 
у 2019 році ще два WOG CAFE з’явились у аеропортах Львова та Одеси. До того ж ще один 
заклад працює у міському форматі – кав’ярня розташована у Львові. Всі заклади обладнані 
сучасними кавовими машинами FRANKE. «Розвиваючи проект «Найкавовіша кава» ми увесь 
час орієнтувалися на потреби та пристрасті наших клієнтів. Так ми обрали кавові зерна, що 
обсмажує і продає одна з найстаріших компаній Німеччини – родинний кавовий будинок J.J. 
Darboven. Додали можливість користуватися топінгами та сиропами на власний розсуд, 
реалізували замовлення кави безпосередньо в нашому мобільному додатку. Все це 
дозволило нам досягнути позначки у більш ніж 70 тис. проданих порцій кави щодня», - 
розповідає керівник дирекції громадського харчування WOG Максим Пятаков. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами business.ua 

 

Олександр Федець, Франс.уа та Сімейна пекарня: За $500 можна 
відкрити піцерію, якщо у тебе є магазин 

02.10.2020 

В ході нового випуску програми Андрія Жука «За рамками рітейлу», 
генеральний директор, співзасновник Fedets Family Bakery поділився 
досвідом створення пекарень і своїм баченням перспектив цього сегмента. 

Олександр Федець – генеральний директор, співзасновник Fedets Family Bakery. У неї 
входять мережі Сiмейна пекарня, Франс.уа, Булочна N1, Фабрика тіста, Сімейна піца. Всього 
вже відкрито понад 400 магазинів, кав’ярень і пекарень. З них тільки 30 – власні. Решта 
працюють по франшизі. У новому випуску програми «За рамками рітейлу» Олександр 
Федець розповів як виникла ідея створення булочних, на які спочатку ніхто не звертав 
увагу, як з маленької торгової точки це переросло в мережевий бізнес і як правильно 
будувати партнерство при створенні франшизи. RAU пропонує найцікавіше з цієї бесіди з 
підприємцем, а повну версію інтерв’ю можна знайти внизу матеріалу або за посиланням. 

Перша мережа. Перший бренд – Булочна №1 – відкрили в Кривому Розі. Всього 
було 12 точок, де пропонувалася традиційна українська випічка з натуральними 
начинками. Але хотілося розвиватися далі. Тому активно переймали закордонний досвід. 
Зокрема, в 2011 році французькі партнери поставили невелику лінію, яка дозволяла робити 
багети, круасани, чіабата тощо Однак в Булочна №1 цей продукт не був зрозумілий 
споживачеві. Я сам пробував стояти за прилавком, але й тоді в результаті вдавалося 
продавати не більше 80-100 хлібів. 

Перехід на нову якість. Всього вже відкрито понад 400 магазинів, кав’ярень і 
пекарень в рамках мереж Сiмейна пекарня, Франс.уа та інших, які входять в Fedets Family 
Bakery. З них тільки 30 – власні. Решта працюють по франшизі. Але щоб зробити цей 
прорив, потрібен був каталізатор. Як не дивно, саме кризові обставини допомагали цього 
домогтися. Коли є якийсь зовнішній тиск – відповідальність і зобов’язання – це дуже 
стимулює. І змушує ризикувати, але з розумом. Наприклад, я завжди брав обладнання в 
розстрочку, а не на кредитні гроші. Так менше ризики і більш зрозумілі умови покупки, що 
дуже важливо для бізнес-початківців. Кав’ярні-пекарні Франс.уа компанія почала 
відкривати також в Кривому Розі в 2012 році. Все знову вирішив випадок: дісталося гарне 
приміщення в центрі міста. Де на останні гроші відкрили пекарню. 

Про плани на майбутнє >>> 
За матеріалами rau.ua 

 

Інтерв'ю зі співвласницею ресторанного холдингу  
Оксаною Середюк 

07.10.2020 

Оксана Середюк, співвласниця ресторанного холдингу, в який входять 
мережі Mafia, Casta, «Якіторія», Georgia, BAO, NAM та інші заклади, до 
тонкощів знає все про те, як зробити кожен новий проєкт успішним. 

А починалося все в переломних 90-х, коли Оксана навчалася в Київському 
педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. «По життю я — фанат навчання, — 
розповідає вона. — У той час хотіла вступати до аспірантури, але ухвалила рішення піти в 
бізнес і повідомила про це науковому керівнику так: „Піду ненадовго в бізнес, зароблю 
грошей і повернуся в науку“. На що той відповів: „Запам'ятай, якщо ти підеш у бізнес, в 
науку вже не повернешся ніколи“. Так і сталося. Проте я отримала другу освіту в 
Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого на судово-прокурорському 
факультеті. Звісно, це стало в нагоді в бізнесі. Вважаю, що знання того, як захищати свої 
права, має бути у кожного підприємця». Історія сімейного ресторанного бізнесу почалася з 
озвученої мрії. «Коли ми почали зустрічатися з моїм майбутнім чоловіком Тарасом 
Середюком, — згадує Оксана, — він якось озвучив своє бажання: „Хочу годувати велику 
кількість людей“. Ми тоді ще не розуміли, як це можна здійснити. У Тараса військова освіта, 
у мене — педагогічна. У систему координат того часу можливість реалізації такої мрії ніяк 
не вкладалася. Але, коли ми стали сім'єю, прагнення передбачати очікування людини, яка 
поруч з тобою, і бути корисними у виконанні цих бажань, стало дуже важливим для нас 
обох. На мою думку, з бажання зробити один одного щасливими все й почалося». Старт 
власного бізнесу відбувся в 2004 році — з купівлі франшизи Potato House і Mama Maria Pizza 
в Харкові. Через два роки подружжя Середюк відкрило там же за франшизою ресторан 
«Якіторія». «Коли ми починали, я навіть не усвідомлювала, що реалізую ту саму мрію 
Тараса. Усвідомлення цього дійшло до мене буквально кілька років тому, — з усмішкою 
зазначає Оксана. — Штормило нас спочатку дуже сильно, але саме тоді ми на практиці 
опанували сенс фрази «Байдуже, скільки разів ти впадеш — важливо, скільки разів ти 
піднімешся». Саме в цей непростий час і викристалізувалися всі ті пріоритети і цінності, на 
які ми спираємося донині: прагнення постійно навчатися, вміння знаходити людей, 
близьких нам за духом, і усвідомлене бажання працювати в команді щасливих людей. 
Інакше як подарувати відчуття щастя своїм гостям?! Ми сформували базові цінності і 
бачення своєї місії з тією командою, яка у нас утворилася до 2006-го року, на дводенному 
тімбілдінгу. Досі продовжуємо слідувати цій програмі кожен день, і всі обрані цінності для 
нас є рівнозначними: служіння, команда, лідерство, чесність, професіоналізм. Це і є наш 
стрижень. Наше служіння — приносити радість кожному нашому гостю, передбачаючи його 
очікування. Ми служимо нашій команді, команда служить нам, а всі разом ми служимо 
нашим гостям. Це замкнене енергетичне коло, і я не знаю, як жити по-іншому. Ми — 
команда однодумців, яка вирощує своїх лідерів. Ми прощаємося з людьми, якщо 
наражаємося на їхню нечесність, яка дуже ускладнює життя. Якість всього, що ми робимо, 
безкомпромісна: від якості продуктів до якості обслуговування. Схоже, в цьому і криється 
один з базових секретів успіху ресторанного холдингу. … 

Читати інтерв'ю повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 
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http://shuvar.com/
http://rozetka.com.ua/
https://rentaua.com/
http://wogcafe.ua/ru/
http://fedets.com/
https://mafia.ua/ua/kiev
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Ресторатор Савва Либкин заявил о закрытии ресторанов «Компот»  
и «Стейкхаус» в Одессе на Дерибасовской 

22.10.2020 

Одесский ресторатор Сава Либкин сообщил о закрытии собственных 
ресторанов «Стейкхаус» и «Компот» на одной из центральных улиц Одессы 
— Дерибасовской.Об этом сообщает retailers.ua 

Либкин приводит несколько причин, повлиявших на закрытие. Одна из них — 
изменения, которые происходят на улице Дерибасовская. «Жизнь города тоже делится на 
этапы. Я помню, когда Дерибасовская была главным местом встреч одесситов. Ведь как мы 
знаем, на ней всегда хорошая погода. Сейчас эта улица переживает свой новый этап. Это 
этап ярмарки-свалки и раскрашенных лошадей». Вторая прична, по словам ресторатора, 
связана с прекращением работы с его партнером по бизнесу. «25 лет я работал с одним 
партнером. И сейчас мы расходимся (по-хорошему разводимся и делим имущество). Причин 
много, суть одна – новый этап. Вся эта совокупность факторов привела меня к важному 
решению – я ухожу с Дерибасовской. Уже с ноября «Компот» на Дерибасовской и 
«Стейкхаус» закроются и станут историей. Яркой и заметной». Он также добавил, что 
вместе с командой уже работает над созданием новых проектов.  Ресторан «Стейкхаус» в 
Одессе был открыт в 1998 г. Ресторан «Компот» в Одессе на Дерибасовской открыт в 2007 г. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

 
Добре там, де ми є: розвиток ресторанного бізнесу  

на прикладі мережі «23.ресторани» 
23.10.2020 

Історія мережі «23.ресторани» в Івано-Франківську почалась 10 років 
тому, коли четверо друзів вирішили відкрити невелике європейське кафе 
Manufactura. Про це пише nv.ua 

Юрій Филюк, Аліна та Олександр Токмиленко і Олена Жаботинська взялись за 
роботу з таким запалом і творчим натхненням, що все вдалось. Перший проєкт виявився 
настільки успішним, що було ухвалено рішення розвиватися далі у ресторанному бізнесі. 
Ось так, крок за кроком, і почався розвиток мережі «23.ресторани». «У 2011 році була 
відкрита кав’ярня „Говорить Івано-Франківськ“, в якій жителі та гості міста могли 
насолодитися різновидами високоякісної кави, звареної у джезві чи приготованої з 
допомогою аеропресу, пуроверу чи еспресо-машини, — розповідає Оксана Камінська, 
операційна директорка мережі „23.ресторани“. — Цей заклад зовсім невеликий, у ньому 
немає своєї кухні, тому довелось шукати постачальників десертів. Коли стало зрозуміло, що 
продукції потрібної нам якості ніхто з постачальників не може забезпечити, ми відкрили на 
окраїні міста свій цех з виробництва десертів за перевіреними європейськими 
технологіями. Через 5 років успішної роботи цей „солодкий“ цех перетворився на 
французьке кафе-кондитерську Delikacia, яка відкрилась у центрі міста. Тепер там можна не 
тільки насолодитися десертами, а й поснідати, пообідати чи повечеряти». У кризовому 
2014-му було відкрито ресторан Fabbrika, в якому представлені страви італійської кухні, 
виготовлені з українських продуктів. Він досить швидко став популярним, і зрозуміло, 
чому. «У цьому закладі, — говорить Оксана Камінська, — було споруджено спеціальну 
дров’яну піч, у якій готують неаполітанську піцу. Спочатку ми працювали з українським 
цілим зерном, яке самі мололи, а зараз знайшли виробника, в якого беремо готове 
цільнозернове борошно. Також у спеціальному заготівельному цеху ми самі готуємо 
томатний сік, в’ялені помідори і лимонад. А ще 6 років тому один із місцевих 
постачальників став виготовляти для закладу моцарелу, рікоту та витримані сири». 
Команда мережі від початку була налаштована на високу якість продуктів та 
обслуговування, тому до відбору місцевих постачальників підходить дуже ретельно. «Ми 
шукали надійних партнерів, а коли знаходили, це переходило у довгострокову співпрацю. 
На сьогодні партнерське коло постачальників сформовано», — підкреслює Оксана. Також у 
грудні 2014 року відкрився громадський ресторан Urban Space 100. Сто українських 
громадян вклали кошти у цей проєкт. «Ми є управляючою компанією цього проєкту і дуже 
пишаємось цим, — говорить Оксана Камінська, — адже таким чином маємо змогу сприяти 
розвитку Івано-Франківська. 80% чистого прибутку ресторану йде на розвиток грантових 
проєктів міста. За 5 років роботи Urban Space 100 вклав більше 2,5 млн грн у цей розвиток. 
До кінця цього року маємо дійти до суми майже у 3 млн грн». У 2018-му було відкрито 
Prombar в інноваційному просторі на заводі «Промприлад», а у 2019 році там же 
запрацювало кежуал-бістро Promfood. Також у 2019-му сталася знакова подія — мережа 
«23.ресторани» презентувала «Франківський торт», який став втіленням колориту і смаків 
місцевих жителів. «Ідея його створення народилася років 6 тому, — уточнює Оксана, — а 
коли вона стала втілюватися в життя, знадобилось 9 місяців, щоб скласти остаточний 
рецепт на основі домашніх варіантів, які ми збирали серед своїх бабусь і прабабусь, а також 
серед рідних наших працівників і знайомих». ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

Їсти подано: Bolt запускає сервіс  
доставки їжі в Києві 

29.10.2020 

Платформа Bolt запускає сервіс доставки їжі Bolt Food в Києві. Україна 
стала 15-ю країною, де представлена ця послуга. Про це повідомляє служба 
новин порталу rau.ua 

Як повідомили з компанії, з 29 жовтня 2020 р. європейська транспортна платформа 
Bolt запускає сервіс доставки їжі Bolt Food в Києві. Компанія вже співпрацює з більш ніж 
9000 ресторанами-партнерами по всьому світу. Україна стала 15-ю країною, де була 
запущена ця послуга. З метою безпеки їжа буде доставлятися тільки безконтактним 
способом, а оплата – проводитися за допомогою банківської карти. В період запуску послуга 
доставки буде безкоштовною. Далі, як повідомляють в компанії, її вартість буде в 
середньому на 10-15% нижче, ніж в інших подібних сервісах. До платформи в Україні вже 
приєдналося понад 150 ресторанів: KFC, Пузата Хата, Тайський привіт, Китайський привіт, 
В’єтнамський привіт, Meiwei, БагатоЛосося, Musafir, Cinnabon, і інші. Мінімальна вартість 
замовлення становить 100 грн. В період запуску доставка їжі буде можлива тільки в 
центральні райони Києва. Згодом зона покриття буде розширюватися. Середній час 
доставки складе від 20 до 40 хвилин. Замовити доставку їжі в рамках нової послуги буде так 
само просто, як замовити поїздку. Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити 
додаток Bolt Food для смартфона. Якщо в телефоні вже встановлено додаток Bolt, всі дані 
будуть перенесені з нього автоматично. «Компанія Bolt швидко реагує на виклики, які 
диктує час. Ми подбали про те, щоб контакт кур’єрів з персоналом ресторанів і 
користувачами сервісу був мінімальним. Це важливий захід безпеки в період пандемії. Тому 
зробити замовлення можна буде тільки з зазначенням конкретного місця, де буде 
залишений пакет з їжею», – коментує Ігор Шрамко, регіональний менеджер Bolt Food. 
Таким чином Bolt стане третім гравцем на ринку доставки їжі разом з Glovo і Raketa. 
Нагадаємо, в середині року з ринку пішли відразу два гравця: Menu Group і Uber Eats. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Крупные украинские сети кинотеатров выступили против  
повторного запрета на работу 

20.10.2020 

Сети кинотеатров Multiplex и Планета Кино выступили против 
повторного введения жестких карантинных мер и временного закрытия 
кинотеатров. Об этом заявили СЕО компаний Роман Романчук и Дмитрий Деркач. 

В частности СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук подчеркнул, что после 
попадания Харькова в «красную зону» карантина в городе запретили работу кинотеатров, 
хотя торговые центры, рестораны и «все общественные места» продолжили работу. «Я 
надеюсь, что мы сможем работать даже в красных зонах, но пока нам этого не разрешают. 
Мы вынуждены подчиняться, и нарушать закон не будем. Но мы считаем, что это 
неправильное решение и по этому поводу пишем письма, организовываем рабочие группы, 
встречаемся с министрами, аргументируем», — отметил Романчук. Также он отметил, что в 
разработке компании находится несколько новых продуктов, однако их запуск может быть 
отложен в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью и решения о новом локдауне. 
«Очень печально, что ряд решений принимается просто через запятую, не анализируя, 
насколько это разумно и рационально», — отметил Романчук. В то же время совладелец 
сети Планета Кино Дмитрий Деркач отметил неспособность властей обеспечить поддержку 
не работающему бизнесу. «В США и Европе сотрудники закрытых компаний получали 
пособия, компаниям давали налоговые каникулы и беспроцентные займы из бюджета. У 
нас ничего подобного не было и, вряд ли, будет. Я не понимаю, как в таких условиях снова 
закрываться. Многие люди потеряют работу, останутся без денег, компании обанкротятся, 
государство не будет получать налоги. Соответственно, средств на борьбу с вирусом будет 
еще меньше», — отметил Деркач. Также он заявил, что второй локдаун погубит огромное 
количество бизнесов и «приведет экономику Украины к развалу». Деркач добавил, что в 
сложившейся ситуации невозможно строить прогнозы дальше, чем на один месяц или даже 
на одну неделю. «Мы живем в страхе того, что нас могут закрыть в любой момент, а если 
это произойдет, бизнес может не восстановиться», — считает совладелец Планеты Кино. 
Отмечается, за девять месяцев 2020 года сеть кинотеатров Планета Кино продала в 2,2 раза 
меньше билетов, чем за аналогичный период 2019 года. При этом в июле-сентябре было 
продано почти втрое меньше билетов. По словам Романчука, в сети Multiplex продажи в 
третьем квартале 2020 года сократились в среднем на 60% против аналогичного периода 
2019 года. При этом к концу сентября удалось сократить падение до 50%. По его словам, 
компания ведем переговоры с партнерами о реструктуризации долгов киносети. Кроме 
того, операторы договорились о специальных условиях аренды в торгово-развлекательных 
центрах. Напомним, что в начале октября вторая по величине сеть кинотеатров в мире 
Cineworld заявила, что приостанавливает работу из-за отсутствия премьер. Это решение 
оставит без работы около 45 тыс. сотрудников компании. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам nv.ua 
 

 
 ФІТНЕС-ЦЕНТРИ 

Первый Sport Life в Вишневом открылся  
в ТРЦ Cherry Mall 

26.10.2020 

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Cherry Mall порадовал жителей 
Вишневого первым фитнес-клубом Sport Life размером 3500 кв.м. Об этом 
сообщает служба новостей портала malls.ua 

В нем будет представлен зал несколько студий для групповых занятий, 25-метровый 
бассейн на 4 дорожки, бассейн для детей и младенцев, комплекс с 3-мя куполами и детская 
фитнес-академия «Спортлайфик». Договор аренды был подписан при содействии компании 
UTG. Новый клуб расположился на 4 этаже ТРЦ, а его главной особенностью является 
ультрасовременный дизайн с тренажерами от ведущих мировых производителей, 
дизайнерская аква-зона со спортивным и единственным на весь город 25-ти метровым 
бассейном, бассейном для детей и младенцев. Компания комментирует открытие нового 
комплекса «Sport Life в ТРЦ Cherry Mall обеспечит полезный и спортивный отдых для 
жителей Вишневого и прилегающих к нему городов. Ведь ТРЦ имеет удобное расположение 
с отличной транспортной развязкой ». В планах Sport Life продолжение активного 
развития, несмотря на нынешнюю ситуацию в стране. Именно сейчас компания делает 
ставку на пропаганду спорта и здорового образа жизни для укрепления иммунитета 
населения. Директор ТРЦ Cherry Mall Александр Богдан и партнер компании UTG Артем 
Непоседов сообщают: «Благодаря открытию Sport Life, ТРЦ получил 800-1200 
дополнительных посетителей в день. Это говорит о том, что жители Вишневого ожидали 
открытия этого объекта ». Также Александр выразил удовлетворение тем, что ТРЦ Cherry 
Mall делает вклад в развитие города и удовлетворяет потребности посетителей. 

Читать полностью >>> 
По материалам malls.ua 
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Відбулася сесія планування держполітики у сфері  
охорони культурної спадщини 

27.10.2020 

Відбулася онлайн-сесія планування державної політики Міністерства 
культури та інформаційної політики України у сфері охорони культурної 
спадщини та меморативної політики. 

Відкриваючи захід, заступник Міністра культури та інформаційної політики 
Світлана Фоменко зазначила, що важливо використовувати сучасні інструменти з 
планування та управління у сфері охорони культурної спадщини та меморативної політики. 
Участь у заході взяли участь працівники МКІП, Українського інституту національної 
пам'яті, облдержадміністрацій, керівники національних меморіальних комплексів, музеїв, 
науково-методичних центрів розвитку музеєзнавства закладів вищої освіти, представники 
інститутів громадянського суспільства. Під час сесії було обговорено основні проблеми 
держуправління у цій сфері та визначено стратегічні та операційні цілі за напрямами: 
меморативної політики і політики національної пам’яті; музейної справи; повернення 
культурних цінностей (рухомі пам’ятки); управління об’єктами нерухомої культспадщини 
(реставрація, заповідники, спадщина ЮНЕСКО). Мета заходу - напрацювання цілей та 
завдань державної політики МКІП у сфері охорони культурної спадщини та меморативної 
політики на найближчих три роки. Відзначимо, 26 жовтня 2020 року Міністр культури та 
інформаційної політики України Олександр Ткаченко зустрівся з тимчасовою повіреною у 
справах США в Україні Крістіною Квін. Сторони обговорили продовження співпраці між 
Україною та США у сферах медіа, культури, креативної економіки та туризму. Олександр 
Ткаченко розповів про ключові напрями роботи Міністерства на найближчих 3-5 років: 
велику Реставрацію, збереження культурної спадщини; втілення закону про туризм; … 
 

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

Читайте також: Державна цільова 
програма розвитку народних художніх 
промислів >>> 
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https://retailers.ua/news/menedjment/11030-restorator-savva-libkin-zayavil-o-zakryitii-restoranov-kompot-i-steykhaus-v-odesse-posledniy-prorabotal-22-goda
https://nv.ua/ukr/biz/bizinterview/rozvitok-restorannogo-biznesu-na-prikladi-merezhi-23-restorani-v-ivano-frankivsku-50118142.html
https://rau.ua/novyni/bolt-dostavky-yizhi-v-kyyevi/
https://nv.ua/biz/markets/multiplex-i-planeta-kino-vystupili-protiv-zakrytiya-kinoteatrov-novosti-ukrainy-50118796.html
http://malls.ua/news/index.php?news=23129
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https://www.kmu.gov.ua/news/oleksandr-tkachenko-obgovoriv-spivpracyu-z-timchasovoyu-povirenoyu-u-spravah-ssha
https://www.kmu.gov.ua/news/oleksandr-tkachenko-obgovoriv-spivpracyu-z-timchasovoyu-povirenoyu-u-spravah-ssha
https://www.kmu.gov.ua/news/mkip-vidbulasya-sesiya-planuvannya-derzhpolitiki-u-sferi-ohoroni-kulturnoyi-spadshchini
https://www.kmu.gov.ua/news/mkip-uryad-stvoriv-peredumovi-dlya-rozrobki-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-rozvitku-narodnih-hudozhnih-promisliv
https://www.kmu.gov.ua/news/mkip-uryad-stvoriv-peredumovi-dlya-rozrobki-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-rozvitku-narodnih-hudozhnih-promisliv
https://www.kmu.gov.ua/news/mkip-uryad-stvoriv-peredumovi-dlya-rozrobki-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-rozvitku-narodnih-hudozhnih-promisliv
http://savva-libkin.com/
https://23restorany.ua/
https://bolt.eu/ru/
http://www.sportlife.ua/
http://mincult.kmu.gov.ua/control
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Суд открыл дело о банкротстве  
ПАО "Премьер Палац" 

14.10.2020 

Хозсуд Киева открыл производство по делу о банкротстве ПАО 
"Казино "Премьер Палац" (Киев, бульвар Т. Шевченко/ул. Пушкинская, д. 5-
7/29). Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор. 

Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры является ПАО 
"Казино" Премьер Палац". Свое ходатайство заявитель мотивировал невозможностью 
погасить задолженность (ее объем не уточняется). В госреестре учредителями ПАО "Казино 
"Премьер Палац" указаны компании "Зион Трейд Лимитед" и "Монтром Лимитед". ПАО 
"Отель "Премьер Палац" связывают с российской группой VS Energy Евгения Гинера, 
Михаила Воеводина, Александра Бабакова. Вместе с тем, в госреестре бенефициаром 
компании значится Наталья Селиванова. По упомянутому адресу - город Киев, бульвар Т. 
Шевченко, д. 5-7/29 - зарегистрирован в т. ч. ООО "Казино "Премьер Палац" (его 
бенефициаром значится Олег Колесник). В августе президент Владимир Зеленский 
подписал закон об игорном бизнесе. Согласно документу, лицензия на казино будет стоить 
не менее 60 тысяч минимальных зарплат (сейчас это 300 млн грн). Ежегодная лицензия на 
организацию азартных игр с игровыми автоматами обойдется в 6 минимальных зарплат 
(сейчас это 30 тыс грн) на каждый автомат. 

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

 
Radisson Hotel Group на початку 2021 року відкриє 

перший готель в Одесі 
23.10.2020 

Міжнародний оператор готельного бізнесу Radisson Hotel Group 
(Бельгія) планує відкрити новий готель під брендом Radisson на місці 
готелю Milano на вул. Дерибасівській в Одесі. 

"Radisson Hotel City Centre Odessa з'явиться на місці готелю Milano, розташованого в 
центральній частині міста, на вул. Дерибасівській, після ребрендингу та реконструкції, на 
початку 2021 р.", - повідомила прес-служба компанії в п'ятницю. Із запуском нового готелю 
Radisson Hotel Group буде представлений вісьмома готелями і 1445 гостьовими номерами 
на території України. Готель Milano було відкрито в 2017 році, він налічує 90 номерів. Після 
ребрендингу та реконструкції номерний фонд готелю Radisson Hotel City Centre Odessa буде 
розширено на 37 додаткових номерів. Інфраструктура також передбачатиме ресторан і 
конференц-зали, які наразі вже добудовують. Як повідомлялося, Radisson Hotel Group у 
липні 2020 року оголосив про плани відкрити в другому кварталі 2022 року перший готель 
під брендом Radisson у Києві - Radisson Hotel Pechersk Park Kiev. Radisson - готельний бренд 
категорії upscale. Перший готель Radisson у світі було відкрито у 2018 році. Нині мережа 
налічує 50 відкритих і на стадії будівництва готелів на території Європи, Близького Сходу 
та Африки. Готелі мережі розташовуються в містах і передмістях, недалеко від аеропортів і 
залізничних станцій. Radisson Hotel Group є однією з найбільших у світі готельних мереж. 
Портфель Radisson Hotel Group налічує сім різних брендів і понад 1400 готелів, які діють або 
будуються у всьому світі. Radisson Hotel Group управляє брендами Radisson Collection, 
Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson і Country Inn & Suites by 
Radisson. За даними веб-сайту Radisson Hotel Group, на 23 жовтня оператор управляє в 
Україні чотирма готелями: двома Radisson Blu і Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska в Києві та 
готелем Radisson Blu в Буковелі (с. Поляниця Івано-Франківської обл.). 

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

 
ВАКС обязал НАБУ открыть дело о возможных  

злоупотреблениях Дмитрия Сенниченко 
27.10.2020 

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в Единый 
реестр досудебных расследований сведения о возможном злоупотреблении 
властью главой ФГИ при продаже гостиницы “Днепр”. 

Такое решение ВАКС вынес 7 сентября в ответ на жалобу адвоката Ольги Колесник. 
В жалобе говорилось, что в конце августа клиент адвоката Колесник направил в НАБУ 
заявление о возможном совершении преступления при продаже 100% акций столичной 
гостиницы “Днепр”. Заявления также были направлены в Офис генпрокурора и ГБР. В них 
было указано, что 15 июля ФГИУ провел аукцион по продаже гостиницы, по его 
результатам договор купли-продажи был заключен с ООО “Смартленд”, которая 
предложила 1,10 млрд грн. Заявитель указал, что при этом в справках фирмы и в СМИ были 
названы разные бенефициары, а также было нарушено положение законодательства о 
приватизации в части привлечения кредитных средств. Суд установил, что по УПК 
следователь или прокурор должны в течение суток после получения заявления о 
совершении уголовного преступления внести сведения в реестр. При этом от следователя 
или прокурора не требуется оценка обоснованности заявления, а только фиксация 
предоставленных фактов. В суде решили, что заявление содержит объективные данные о 
совершении правонарушения и обязал НАБУ внести данные в реестр. Отмечается, что 
перед тем, как перечислить средства за объект, компания-победитель приватизационного 
аукциона гостиницы “Днепр” – ООО “Смартленд” – заключила кредитный договор с АО 
“Банк Сич” на условиях открытия кредитной линии. По данным Smida, 16 сентября 2020 
года внеочередное общее собрание акционеров “Банка Сич” согласовало выделение 
“Смартленд” кредитной линии на сумму 1,05 млрд грн под 9% годовых на 10 лет. Залогом 
стал депозит поручителя, название которого не указано. В тот же день акционеры “Банк 
Сич” согласовали привлечение средств Нацбанка по Генеральному кредитному договору на 
общую сумму 1,50 млрд грн. “Данное решение касается как суммы по отдельной заявке, так 
и общей суммы сделок, которые могут быть заключены с Национальным банком Украины 
по операциям рефинансирования в пределах соответствующего Генерального кредитного 
договора и не погашены АО “Банк Сич”, – говорится в сообщении банка. По данным НБУ, в 
июле-сентябре “Банк Сич” получил рефинансирование на 224 млн грн. После этого 14 
сентября была завершена оплата покупки “Днепра”. “Закон “О приватизации 
государственного и коммунального имущества” позволяет приобрести объект за 
кредитные средства. Но участник торгов должен сообщить о кредиторе и документально 
подтвердить, что он желает рассмотреть возможность кредитования в случае избрания 
этого участника победителем аукциона. В обнародованных в “Прозорро. Продажи” 
документах “Смартленд” отсутствует упоминание о потенциальных кредиторов. В 
финотчете предприятие только указало, что его активы за прошлый год составили 5,55 
млн грн, весь доход от реализации продукции – 8,20 млн грн, а чистая прибыль – 667 тыс 
грн. При этом, только для участия в аукционе нужно было заплатить сумму на уровне 
годового дохода компании – 8,09 млн грн, что свидетельствовало о необходимости 
привлечения кредитных средств”, – пишет издание. “Основными акционерами АО “Банк 
Сич” являются Андрей Мельник, Олег Баланда и Валерий Раздорожный. Ранее НБУ 
сообщил, что фактическим контролером “Банк Сич” является экс-руководитель “Родовид 
банка” Денис Горбуненко. Он также известен как владелец кипрской “Raga Establishment 
Limite”, связанной с Сергеем Левочкиным. В настоящее время в данных НБУ фамилия 
Горбуненко отсутствует”, – отмечают “Наші гроші”. … 

Читать полностью >>>                                                                                   © Павел Полтавченко 
По материалам oligarh.media 
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Кабмін призначив Рудого головою Комісії  
з регулювання азартних ігор 

28.10.2020 

Кабінет Міністрів призначив Івана Рудого головою Комісії з 
регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом комісії. 
Про це повідомляє служба новин порталу interfax.com.ua 

Відповідне рішення уряд ухвалив у середу, повідомив у Facebook представник 
Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан. Раніше на засіданні 21 жовтня уряд погодив 
пропозицію міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова про призначення Рудого головою 
комісії, а також двох її членів - адвоката Олени Водолажко й координатора міжнародних 
проектів Євгена Гетьмана. При цьому комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової 
та митної політики розкритикував ці призначення і має намір подати у стислі терміни 
законопроект із поправками до закону про гральний бізнес, щоб зняти всі наявні в законі 
колізії, зокрема, щодо кадрових призначень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Медицинская сеть "Оксофрд Медикал" купила клинику  
семейной медицины у конкурентов 

01.10.2020 

Медицинская сеть "Оксофрд Медикал" приобретает 
специализирующуюся на репродуктивных технологиях клинику ilaya. Об 
этом сообщает служба новостей портала biz.censor.net 

Как уточнил генеральный директор медицинской компании ilaya Алексей Шершнев, 
речь только о клинике репродукции ilaya, передает БизнесЦензор со ссылкой на 
Интерфакс-Украина. Топ-менеджер отметил, что сеть клиник семейной медицины "Илайя 
Фємели" (ООО "Илайа Фэмэли", Киев) продолжит работу в существующем формате. По 
данным госреестра, учредителем ООО "Клиника Оксфорд Медикал" выступает гражданин 
Израиля Владислав Транский. Согласно информации на сайте, в сеть "Оксфорд Меликал" 
входят 31 клиника в 21 городе с более чем 800 врачами, в том числе в Киеве 7 медицинских 
центров, хирургический и терапевтический стационар с более чем 300 врачами. 

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

 
Компания "Синэво" запустила COVID-центр в Киеве  

для проведения исследований 
05.10.2020 

Лаборатория "Синэво" запустила специализированный COVID-центр 
в Киеве для проведения комплекса исследований на COVID-19, инвестиции 
в него превысили EUR300 тыс.  

COVID-центр включает высокотехнологичную лабораторию для выполнения тестов 
на COVID-19 методом ПЦР, а также специально оснащенное отделение для обслуживания 
клиентов и проведения забора материала для исследований на коронавирусную болезнь. 
"Эпидемия COVID-19 набирает обороты, и потребности в массовом тестировании населения 
растут с каждым днем. Учитывая ожидаемые масштабы тестирования, мы приняли 
решение открыть специализированный COVID-центр с отдельной лабораторией, которая 
будет специализироваться исключительно на ПЦР-тестировании к COVID-19", - 
прокомментировал Николай Бутенко, директор по развитию "Синэво". Компания 
планирует вскоре запустить ПЦР-тестирование и в других отделениях по всей Украине. 
"Пока анализ можно сдать в COVID-центре в Киеве. Он находится на ул.Северная, 2/58. Но, 
уже совсем скоро, мы планируем запуститься в большинстве отделений по всей Украине", - 
написала пресс-секретарь компании Виктория Илинская в Facebook. ПЦР-тестирование на 
COVID-19 в ковидном центре "Синэво" будет выполняться на реагентах компании BAG 
Diagnostics (Германия). Кроме того, с ноября "Синэво" планирует запустить тестирования 
на автоматическом оборудовании и реагентах компании Abbott (США). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Ринок медичних послуг в Україні:  

реформування триває 
05.10.2020 

Дослідження ринку дозволило визначити параметри і структуру 
сектору приватної медицини, розглянути діяльність основних операторів 
ринку і напрями державного фінансування галузі. 

Ринок медичних слуг в Україні в даний період розвивався як в сегменті приватної 
медицини, так і за рахунок збільшення державного фінансування галузі. У структурі 
приватних медичних послуг у 2018 році найбільші частки займали установи загального 
профілю та діагностичні центри. У регіональному розрізі приватного сектору ринку 
медичних слуг в Україні в зазначений період лідером є Київ, а також Харківська, Одеська та 
Львівська області. Серед операторів ринку медичних послуг найбільша частка - 33% від 
обсягу приватного сегменту - у медичного центру «Добробут». Решта гравців мають 1-2% і 
менше. Моніторинг ринку медичних послуг в Україні показує, що державне фінансування 
галузі в 2019 році було направлено на: реформу первинної та екстреної медичної допомоги; 
програму «Безкоштовна діагностика»; реорганізацію спеціалізованої амбулаторної, 
стаціонарної та екстреної медичної допомоги в регіонах; програму «Доступні ліки» і 
відшкодування вартості інсуліну; створення мережі кардіоцентрів; розробку єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту. Аналіз ринку медичних послуг в Україні дозволив 
виділити наступні тенденції його подальшого розвитку: поява нових учасників ринку і 
консолідація вже існуючих; розширення мережевих структур; освоєння приватною 
медициною нових напрямків, розвиток репродуктології та телемедицини; збільшення 
охоплення населення медичним страхуванням. Детальніше про дану сферу можна 
дізнатися з готового маркетингового дослідження ринку медичних послуг в Україні, який 
розміщений в онлайн магазині Pro-Consulting. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pro-consulting.ua 
 

 
 
 

 

 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
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Викрито конвертцентр, що діяв під прикриттям об’єднання  
громадян з інвалідністю 

06.10.2020 

Київською міською прокуратурою викрито та ліквідовано 
міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території м. Києва, 
Київської та Харківської областей. 

Згідно з матеріалами слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і 
транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з 
конвертації коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного 
формування податкового кредиту. Так підприємства перераховували безготівкові кошти на 
рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та 
послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам 
незаконних послуг. З метою використання податкової пільги в розмірі 20%, організаторами 
злочинної схемі використовувалось підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-
рухового апарату. Внаслідок проведених обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання 
осіб з ураженням опорно-рухового апарату, виявлено та вилучено готівкові кошти в націо-
нальній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн грн, 72 печатки підприємств 
із ознаки фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, 
що підтверджують протиправну діяльність.  

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

 
СБУ припинила роботу масштабного конвертцентру  

з обігом 15 мільярдів гривень 
07.10.2020 

Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного 
конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на 
більше ніж 15 мільярдів гривень. 

Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували понад 
400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та 
комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. До організації 
цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво 
Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати 
систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники 
отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних 
систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків. У ході санкціонованих обшуків в 
офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток 
фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та 
органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних 
підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії 
паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що 
підтверджують вчинення злочинів. Цей конвертаційний центр був частиною більш 
глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який 
раніше блокувала Служба у ДПС. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, що Служба безпеки України 
спільно з Офісом Генерального прокурора, Державною податковою службою та Державною 
службою фінансового моніторингу провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС 
протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів 
господарювання. За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема 
щомісяця завдавала державі збитків на понад 2 мільярди гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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Егор Григоренко возглавил направление  
консалтинга в "Делойт" в Украине 

07.10.2020 

Бывший партнер Bain&Company Егор Григоренко возглавил 
направление консалтинга в "Делойт" в Украине. Об этом сообщила 
компания на сайте, передает fixygen.ua 

"Учитывая запросы рынка, консалтинговая практика Deloitte в Украине имеет 
потенциал, как минимум, удвоиться в ближайшие два-три года - это моя главная амбиция в 
должности руководителя направления", - цитирует пресс-служба Григоренко. До "Делойт" 
Григоренко работал в компании "большой тройки" Bain&Company, специализирующейся на 
стратегическом консалтинге. Занимал должность партнера и отвечал за финансовую 
практику в странах Восточной Европы, а также занимался практикой прямых инвестиций. 
Григоренко в 2001-м окончил Киево-Могилянскую академию со степенью магистра, в 2000-
2007-м работал в Citigroup. Deloitte - глобальная сеть компаний, предоставляющих услуги в 
области аудита и консалтинга. Работает более чем в 150 странах мира. Украинское 
представительство сети входит в "Делойт СНГ Холдингз Лимитед" ("Делойт", СНГ). 
"Делойт" предоставляет интегрированные решения по экономической деятельности в 
области энергетики, природных ресурсов и добывающей промышленности, медико-
биологических наук и здравоохранения, технологий, медиа и телекоммуникаций, 
потребительского, финансового, государственного и социального секторов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Совет НБУ подтвердил мандат EY как аудитора  

финотчетности Нацбанка 
28.10.2020 

Совет Национального банка Украины подтвердил мандат компании 
Ernst & Young для аудирования отчетности НБУ за 2020 год, сообщили в 
Совете НБУ, пишет stockworld.com.ua. 

Согласно статье 9 закона «О Национальном банке Украины» Совет НБУ до 1 ноября 
отчетного года утверждает аудиторскую фирму для проведения аудита годовой 
финансовой отчетности Национального банка. В 2019 году Нацбанк подписал 5-летний 
контракт на независимый аудит годовой финансовой отчетности по международным 
стандартам с компанией ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги». Ernst & Young входит в 
большую четверку аудиторских компаний — четырех крупнейших в мире компаний, 
предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Компании сети подтверждают 
отчетность около 20 центральных банков мира. При этом Совет НБУ должен ежегодно 
подтверждать мандат этой компании на проведение аудита. Ранее в Нацбанке уже 
сотрудничали с «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги»: фирма подтверждала финансовую 
отчетность НБУ за 2011-2013 годы, в период, когда регулятор перешел на полное 
применение международных стандартов финансовой отчетности (в 2012 году). С 2014-го 
по 2018 годы аудит годовой финансовой отчетности Национального банка осуществляла 
компания «Делойт энд Туш ЮСК». 

Читать полностью >>> 
По материалам minfin.com.ua 
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Історія провалів: що відбувається із  
зовнішньою торгівлею України 

22.10.2020 

Вітчизняна зовнішня торгівля є історією неуспіхів, а, часом - й 
відвертих провалів. "Апостроф" розбирався, чому наша країна не вміє 
захищати свої економічні інтереси та чи є шанс виправити цю ситуацію. 

 
Угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною досі не підписано, 

незважаючи на те, що переговори щодо неї ведуться без малого десять років. Незадовго до 
візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину, який відбувся на 
минулому тижні, серйозно розглядалася можливість того, що угоду про ЗВТ все ж буде 
підписано, однак напередодні своєї поїздки в Стамбул український лідер дав зрозуміти, що 
цього не станеться. Зараз експорт українських товарів трохи перевищує імпорт турецької 
продукції в нашу країну, товарообіг становить приблизно 4 мільярди доларів на рік. Країни 
намагатимуться довести річний обсяг взаємної торгівлі до 10 мільярдів доларів. І зробити 
це планується завдяки режиму вільної торгівлі. Але переговори йдуть важко. Справа в тому, 
що турки хочуть отримати від нас значні преференції, включення яких в угоду стане 
серйозним ударом по вітчизняній економіці. Наприклад, вони стосуються легкої 
промисловості. При цьому на деякі види української промислової продукції турецька 
сторона хоче ввести квоти - для захисту свого ринку. 

 
Норми СОТ. Поки терміном завершення переговорів щодо ЗВТ між Україною та 

Туреччиною значиться 2021 рік, і є надія, що вітчизняні учасники переговорів зможуть 
відстояти національні інтереси. Хоча, треба визнати, раніше це не особливо виходило. 
Характерний приклад - вступ нашої країни до Світової організації торгівлі (СОТ). В Україні 
членство в СОТ розглядалося, перш за все, в політичній, можна сказати, навіть ідеологічній 
площині - воно демонструвало відрив від радянського минулого і наближало європейську 
інтеграцію. Щоб отримати омріяне членство раніше за РФ, яка нікуди не поспішала, 
виторговуючи собі найвигідніші умови, Україна закрила очі на багато речей, які згодом 
негативно відбилися на нашій економіці. Країна приєдналася до СОТ в 2008 році, і після 
більш, ніж десятка років членства можна констатувати істотне скорочення нашого 
експорту, особливо промислової продукції. При цьому значно зріс експорт зерна, і сьогодні 
Україна по праву вважається аграрною державою. Правда, пишатися тут особливо нічим. 

 
Гра в асоціації. Ще одна драматична історія - асоціація з Європейським Союзом, що 

включає в себе зону вільної торгівлі. Як відомо, відповідну угоду повинен був підписати в 
листопаді 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. ЗВТ з ЄС також розглядалася 
українським керівництвом як черговий етап європейської інтеграції і відрив від СРСР 
(читай Росії). Росія це прекрасно розуміла і влітку того ж року почала кошмарити 
українських експортерів, недвозначно натякаючи на те, до чого слід готуватися, якщо ми 
підпишемо цю угоду. Мабуть, Володимир Путін ще і провів "виховну" роботу зі своїм 
українським візаві, який на саміті у Вільнюсі так і не підписав нещасливий документ. Угоду 
про асоціацію, проте, було підписано в 2014 році після перемоги Майдану і втечі Януковича. 
Це була беззаперечна політична і знову ж таки ідеологічна перемога. Однак, незважаючи на 
деякі економічні переваги, багато умов цієї ЗВТ виявилися невигідними для України. 
Європа вміло захищає свій ринок, а тому для багатьох наших товарів діють мита і квоти. 
Наприклад, до 2027 р. авто, зроблені в Україні, можуть поставлятися в ЄС зі стягуванням 
мита, тобто, фактично, вони не можуть туди експортуватися, оскільки аналогіче авто, 
вироблений, скажімо, в Словаччині, буде дешевше нашого. Навіть щодо аграрного сектору є 
істотні обмеження. Квоти, які надаються на рік, наприклад, на мед, українські експортери 
вибирають вже за місяць-два. Україна заявила про намір переглянути низку умов 
торговельної угоди з Європою, але що з цього вийде, поки сказати дуже складно. 

 
Діти кукурудзи. Що ж все-таки відбувається в сфері зовнішньої торгівлі нашої 

країни? "Протягом останніх десятиліть наша торгова політика є абсолютно провальною, і 
(щоб зробити такий висновок) навіть не потрібен глибокий аналіз", - заявив "Апострофу" 
економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. За його словами, торгова політика будь-якої 
держави має визначатися двома показниками - розміром торгового дефіциту або 
профіциту, а також рівнем складності економіки - тобто рівнем доданої вартості в 
кінцевому продукті, який продається на зовнішніх ринках. Фахівець розповів про науково 
розроблену модель, яка показала, що відносна зміна вартості сировини відбувається 
набагато повільніше, ніж вартості готової продукції: "Тобто, умови світової торгівлі для 
сировинних країн з кожним століттям, з кожним десятиліттям тільки погіршуються, а для 
країн, які торгують готовими продуктами - поліпшуються. Нова модель - це прості готові 
товари проти складних готових товарів. А ми все ще перебуваємо в парадигмі "сировина-
товари". Уявляєте, як ми відстали ". За словами Куща, "якщо відняти ті країни, які торгують 
вуглеводнями, то Україна залишиться в гордій самоті, маючи аграрно-сировинну 
парадигму". "Ми зараз стали, по суті, країною "Кукурудзяне поле" або країною 
"Маслобойка", - пояснив Кущ. З точки зору торгового дефіциту, ситуація в нашій країні 
також перманентно погіршується. "Під час кризи вона трохи покращилася, тому що імпорт 
падає сильніше, ніж експорт (через зубожіння населення), але потім країна починає 
багатіти, і все споживчі витрати, включаючи державні, направляються на імпорт", - сказав 
фахівець. У свою чергу, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) 
Єгор Киян пояснив "Апострофу", що з тими країнами, з якими в України підписано угоди, 
торгове сальдо є негативним, а з якими угод немає, торгівля для нас набагато вигідніша. 

 
Імідж - все, інтереси - ніщо. Але з чим пов'язані такі серйозні прорахунки 

української влади, незалежно від того, хто перебуває на керівних посадах? Чому вітчизняні 
чиновники не виносять уроки з минулих помилок і, по суті, продовжують наступати на ті 
самі граблі? "Складається враження, що все робиться для іміджу, для створення галасу, - 
заявив Єгор Киян, - Нам важливіше отримати якогось сильного союзника, показати, що ми 
маємо справу з сильними світу цього, але ми забуваємо, що ці сильні економіки здатні 
одним рухом задавити нашу економіку". Наприклад, та ж Туреччина. Експерт нагадав, що 
Україна заявила про намір запросити турецькі компанії брати участь в будівництві наших 
доріг: "Тобто гроші "Великого будівництва", які, здавалося б, повинні були йти на розвиток 
вітчизняної економіки, створення робочих місць всередині країни, підуть на створення 
робочих місць для турок". Фахівець також підкреслив, що є цілком успішні приклади, яким 
наша країна могла б наслідувати. Так, за його словами, Південна Корея, є дуже близьким 
партнером США, проте, послідовно відстоює свої національні інтереси, викликаючи 
розуміння та повагу своїх партнерів. В результаті, Південна Корея, стала одним зі світових 
промислових лідерів, чиї товари, будь-то різні гаджети або автомобілі, вельми 
конкурентоспроможні на світових ринках. За словами Олексія Куща, "економічна 
складність нашого експорту просто розтанула". "І це є наслідком непродуманої 
зовнішньоекономічної політики - втрата традиційних ринків, нездатність знайти нові 
ринки, повна відсутність державної підтримки експортерів, насамперед нетрадиційного 
експорту. Ми пожинаємо плоди бездіяльності держави та її помилок", - резюмував фахівець. 
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